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Abstract 

This paper aims to identify and analyze the main limiting factors of innovation 
performance in terms of product and process innovation. The limiting factors to 
innovation make the innovation process of a firm difficult, which influences its innovation 
performance. The goal of this essay is to develop a theoretical support based on current 
reference approaches, corroborated by empirical support, which allows for the 
identification and analysis of the factors that restrict innovation activity and innovation 
performance.  

The database is extracted from the Community Innovation Survey - CIS 2010, which was 
conducted under the responsibility of the Office of Planning, Strategy, Evaluation and 
International Relations/Ministry of Science, Technology and Higher Education 
(GPEARI/MCTES), in collaboration with the National Statistics Institute (INE), under the 
supervision of EUROSTAT. We have developed a logistic regression model that 
highlights the barriers to innovation and identifies the factors that limit innovation 
performance. 
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The analysis suggests that several barriers to innovation influence the Innovative 
performance of Portuguese firms. These results may be attributed to the fact that 
perceived barriers stimulate the firm to overcome these difficulties, which promotes the 
internal propensity to innovate. The most significant barriers identified in the study are 
the following: high innovation costs and perceived uncertainties in both the demand and 
market for new goods and services. This study shows that firms that do not have either 
qualified personnel to carry out innovation activities or sufficient market information are 
less likely to innovate than firms that do not experience these difficulties.  
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Introduction 

This research aims to identify the barriers to innovation that influence the innovative 
process of Portuguese firms and their subsequent performance in product and process 
innovation. 
 
According to Madrid-Guijarro, Garcia and Van Auken (2009) and Hidalgo and D’Alvano 
(2014), there are only a few studies about the barriers to innovation, which are primarily 
focused on technological innovation. The authors argue that understanding the factors 
that act as barriers to innovation can be useful for developing public policies that 
encourage innovation and assisting managers in promoting a culture of innovation in 
firms, which, according to Perel (2002), is one of the determinants of the survival and 
success of firms. Otherwise, Amara, D’Este, Landry and Doloreux (2016) argue that 
understanding the barriers to innovation improves the theories that explain why some 
firms do not want to innovate or actively engage in innovation. 
 
In Portugal, the development of a set of initiatives aimed at strengthening the Innovative 
capacity and mechanisms of technological diffusion that overcome the barriers that firms 
experience has sparked the interest of entrepreneurs as well as the central government. 
More recently, several grants and incentives have been provided within the scope of 
Horizon 2020 (http://www.gppq.fct.pt/h2020/h2020.php retrieved on 08/06/2015) and 
Operational Program Portugal 2020 (https://www.portugal2020.pt/ retrieved on 
08/06/2015). A strategic component is the qualification of Portuguese firms, which value 
the investments in innovative activities linked to the product, process, organizational 
methods and marketing and place special emphasis on investment in differentiation, 
diversification and innovation linked to the production of tradable and exportable goods 
and services, as well as activities that are technologically intensive and knowledge-
based or value the application of R&D results in the production of goods and services. 
 
Academically, interest in Portugal emerged during the last decade of the last century. 
While a few studies exist on the barriers to innovation in Portuguese firms, it remains a 
particularly pressing issue and is constantly being updated with the development of new 
Community Innovation Surveys (CIS) (Simões, 1996; Conceição and Ávila, 2001; 
Marques and Monteiro-Barata, 2005; Barbosa, 2006; Marques and Monteiro-Barata, 
2006; De Faria et al, 2010). Thus, the main contributions of this study are as follows: the 
identification and analysis of the main limiting factors to innovation performance of 
product and process innovation that focus on the identification of their nature, origin and 
importance, the promotion of a better understanding of these factors and paving the way 
for future studies to identify good practices and overcome the constraints. 
 
The identification of the barriers to innovation is essential to understanding firms’ 
innovation processes overcoming these barriers (D’Este et al, 2012). Therefore, studying 
the factors that hinder the innovation process is crucial. It is interesting to note that the 
firms that are more involved in innovation activities are those that perceive and identify 
the barriers to innovation (D’Este et al, 2012). In this sense, D’Este et al (2012: 482) 
mention that “the ability to identify barriers in the firm is a result of the firm’s involvement 
in innovation activities”. In the same way, Hölzl and Janger (2014) infer that the barriers 
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are more relevant to firms featuring high instances of innovation and R&D than for firms 
that do not undertake their own R&D. 
 
The literature review stresses that innovative performance varies from firm to firm and is 
determined by a large and complex number of factors that condition and limit the 
business innovation process. Knowing that the explanatory factors are not exhausted in 
the previously mentioned literature and undertaking an analysis based on the collected 
barriers to innovation according to the CIS 2010 (Community Innovation Survey 2010), 
we consider the following barriers: (1) insufficient equity capital; (2) a lack of funding 
sources; (3) high innovation costs; (4) a lack of qualified personnel; (5) a lack of 
information on technology; (6) a lack of information on markets; (7) a lack of partnerships 
within the innovation scope; (8) domination of the market by established firms; (9) 
uncertainty in terms of the demand/market; (10) the perception that innovation is 
unnecessary due to the existence of previous innovations; and (11) the perception that 
innovation is unnecessary due to a lack of demand/market. Referring to the actual 
approach to the subject, the authors of this paper consider business innovation to be a 
non-linear, evolutionary, complex and interactive process between a firm and the context 
in which it operates (Kaufmann and Tödtling, 2001). Thus, innovation is not something 
that firms engage in once and then forget or that happens by chance; rather, it is a 
capacity that needs to be developed and practiced often (Nunes and Silva, 2010).  
 
This study aims to develop a theoretical basis, confirmed by empirical support that 
identifies and analyzes the fundamental factors that affect firms’ innovation processes 
and their subsequent performance. 
 
To test the hypotheses, we use secondary data belonging to the CIS 2010. The 
questionnaire was administered in Portugal under the supervision of Eurostat. The 
method used for data analysis is the logistic regression model, which best fits this type 
of variable and meets the objectives of this chapter. 
 
The research in this chapter is structured as follows. In section two, we present the 
relevant literature on the topic of innovation and the barriers to innovation as constraining 
factors of innovation performance. In section three, we describe the sample, explain and 
characterize the variables used in the empirical study and present the logistic regression 
model that highlights the barriers to innovation. In section four, we analyze the data and 
discuss the results. Finally, we present the conclusions and implications for the future 
design and adoption of public policies that aim to overcome the modifying factors in the 
innovative performance of Portuguese firms. 

 
Literature Review on Barriers to Innovation 
 
Innovative performance varies from firm to firm and is influenced by internal, external, 
stimulating and restrictive factors, which exert a significant impact on the design, 
implementation and diffusion of innovation (Hadjimanolis, 1999; Conceição and Ávila, 
2001; Perel, 2002; Landry et al, 2008; Garcia-Veja and López, 2010). In this context, we 
define the barriers to innovation as internal or external factors to a firm that decrease or 
even prevent the firm’s propensity to innovate, reduce its ability to introduce and sustain 
a new or significantly improved product or process, affect innovative activity, prevent the 
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achievement of expected results and impact business performance (Perel, 2002; 
Lewandowska, 2014). 

Despite the importance of the barriers to innovation in this study, some authors argue 
that, with the digital revolution, some barriers have already declined (Euchner, 2015). 

In the analysis of barriers to innovation, we examine the data obtained from the CIS 2010 
and consider the following conditioning factors in the innovation process at the corporate 
level, as shown in Table 1. 

 

Table 1 – Barriers to Innovation 

 

Source: CIS 2010 (CIS 2010:12) 

 

 

Such limiting factors to innovation, also called barriers, obstacles or hindrance factors, 
hamper the innovation process of a firm, which influences its innovation performance. 
These barriers may be classified and grouped in different ways as external (or 
exogenous, arising when firms acquire resources or knowledge externally) and internal 
(or endogenous, normally associated with difficulties in implementing internal changes 
in their organizational processes) to the firm (Hadjimanolis, 1999; Thakur and Hale, 
2013; Lewandowska, 2014). According to Saatcioglu and Ozmen (2010), the internal 
barriers include the following: (i) lack of qualified personnel; (ii) bureaucracy; (iii) lack of 
R&D, design, testing and other technical problems in firms; (iv) long timeline for return 
on innovation; (v) perception of innovation as risky; (vi) difficulty in controlling innovation 
costs; and (vii) financing innovation. Meanwhile, the external barriers include the 
following: (i) patent and license policies; (ii) lack of government incentives; (iii) foreign 
trade policy; and (iv) competition. As expressed in the above-mentioned table, the 
barriers to innovation are classified into (i) economic factors, (ii) knowledge factors, (iii) 
market factors and (iv) reasons not to innovate. 
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The economic factors are most important in terms of their impact innovation and are 
highly associated with a lack of internal and external funding, higher financing costs and 
greater financial risk (Frenkel, 2003; Vermeulen, 2005; Kenny and Reedy, 2006; Madrid-
Guijarro, Garcia and Van Auken, 2009; Xie, Zeng and Tam, 2010; Lewandowska, 2014; 
Amara et al, 2016). The study conducted by Hadjimanolis (1999) identifies the role of 
financing problems in the development of new products and the role of bureaucracy as 
the greatest barriers to the innovation process. Other studies using the CIS data for 
industrial firms have identified the high costs and the lack of funding as the most 
frequently encountered obstacles, which are responsible for delays and the non-
development of innovation projects (Silva, Leitão and Raposo, 2008).  Regarding 
cancelled projects, other than high costs, the perception of excessive risks and the 
regulations and norms emerge as major barriers (Conceição and Ávila, 2001). The 
studies carried out by Barbosa (2006) and Segarra-Blasco, Garcia-Quevedo and Teruel-
Carrizosa (2008) also conclude that the high investment costs influencing the innovative 
process are the main barrier to the development of technological innovation processes. 
Recent studies also highlight the lack of funding as a major barrier preventing firms from 
investing in R&D, at both the technological and employee training levels (Song and Oh, 
2015; Yu et al, 2015). So, economic factors are very important because financing 
constraints and uncertainty of innovation projects affect the incentives of firms to invest 
in innovation (Hölzl and Janger, 2014). 

Knowledge factors, which are related to the concept of absorptive capacity, include the 
lack of qualified personnel, a long-term view of leadership and corporate courage, a lack 
of information regarding technology and markets and the difficulty in finding cooperative 
partners for innovation projects. Among these factors, the lack of qualified personnel as 
a crucial factor in the innovation process has been highlighted (Perel, 2002; Frenkel, 
2003; Kam et al, 2003; Vermeulen, 2005; Madrid-Guijarro, Garcia and Van Auken, 2009; 
Clark, 2010; Xie, Zeng and Tam, 2010; Hölzl and Janger, 2014; Song and Oh, 2015; Yu 
et al, 2015; Amara et al, 2016). In terms of innovation, the internal resistance to 
innovation is a factor that can jeopardize the competitiveness of a firm. For example, a 
high level of resistance from employees may be caused by the perceived risk of job loss 
following the introduction of an innovation. This resistance can be decreased through 
guarantees or compensation given to employees before the introduction of an innovation 
or by a reduction of the costs related to innovation (Zwick, 2002). The latest studies show 
that when conceived ideas are put into practice, the factors that hinder businesses are 
the lack of capacity in terms of internal efficiency and technical support and the lack of 
ability of workers (Najda-Janoszha and Kopera, 2014; Meijer, 2015; Song and Oh, 2015; 
Yu et al, 2015). 

The lack of technological and market information is a barrier to the development of 
innovative corporate processes (Nunes and Silva, 2010)  mainly due to the pressure 
currently exerted on firms by demanding and sophisticated customers, which provides a 
strong incentive to compete and innovate (Porter, 1990). As mentioned by Amara et al 
(2016), customers who are not receptive to the adoption of new products and replace 
firm products with competitive products constitute an obstacle to innovation. In this 
sense, the study carried out by authors et al (2008) concludes that the lack of customer 
receptivity to new products leads firms to demonstrate a lower propensity to innovate. A 
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firm that perceives that the market is not interested in new products has no incentive to 
innovate; this perception acts as an obstacle to innovation (Silva et al, 2009).   

The difficulty in finding cooperative partners on projects in the field of innovation is an 
extremely important barrier to innovation, as financial incentives for innovation are one 
of the key requirements of innovative projects. Several studies have shown that 
collaboration between firms is a factor that drives innovation (Franco, 2003), as is 
collaboration between firms and their customers, suppliers (Xie Zeng and Tam, 2010), 
scientific and technological system entities and competitors (Xie, Zeng and Tam, 2010). 
We emphasize the fact that establishing contact with external sources of knowledge has 
an important influence on the innovative ability of firms (Fukugawa, 2006). Firms that 
establish relationships with external partners are more likely to introduce new products 
(Sawang and Matthews, 2010). However, it should be noted that many firms innovate 
successfully without resorting to cooperation partners, which suggests that the strategies 
based on firms’ capabilities are significantly more important than those that involve 
foreign partners (Freel and Harrison, 2006). 

The reasons for not innovating arise in this study as explanatory variables in the analysis, 
as several studies do not consider reasons for not innovating as barriers to innovation 
(Nunes and Silva, 2010).  

Our study reveals that the barriers are the most important aspects of the study of 
business innovation, as each of the barriers may limit the process of design, 
implementation and diffusion of innovation. Thus, this research aims to consider the 
above-stated factors in identifying and analyzing the barriers to innovation and 
formulates the following research hypotheses, which will be the basis of the empirical 
test: 

H1: The insufficiency of equity capital is negatively related to firms’ propensity to innovate 
in products and processes. 

H2: The lack of funding sources is negatively related to firms’ propensity to innovate in 
products and processes. 

H3: The high innovation costs are negatively related to firms’ propensity to innovate in 
products and processes. 

H4: The lack of qualified personnel is negatively related to firms’ propensity to innovate 
in products and processes. 

H5: The lack of information about technology is negatively related to firms’ propensity to 
innovate in products and processes. 

H6: The lack of information on markets is negatively related to firms’ propensity to 
innovate in products and processes. 

H7: The lack of partnerships in the field of innovation is negatively related to the 
propensity of firms to innovate in products and/or processes. 

H8: The domination of the market by established firms is negatively related to firms’ 
propensity to innovate in products and processes. 
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H9: The uncertainty in the demand/market is negatively related to firms’ propensity to 
innovate in products and processes. 

H10: The fact that it is unnecessary because there are previous innovations is negatively 
related to firms’ propensity to innovate in products and processes.  

H11: The fact that it is unnecessary due to the lack of demand/market is negatively 
related to firms’ propensity to innovate in products and processes. 

 

In accordance with the literature review carried out and the formulation of the 
hypotheses, the research scheme is presented in Figure 1 in which the different 
hypotheses are represented as barriers to innovation. 

 

 

 

The formulated hypotheses are tested to generate knowledge and propose guidelines to 
encourage public and private entities to formulate measures and policy proposals that 
are aimed at improving innovation performance and overcoming barriers to innovation.   

 

Research design 

After forming the hypotheses for empirical testing, we briefly present the data, the choice 
of data analysis method and the characterization of the variables used in the study. 

Presentation of data: Population and Sample 

As previously mentioned, the data used in this research are those collected through the 
CIS 2010 survey, which is conducted under the responsibility of the Office of Planning, 
Strategy, Evaluation and International Relations/Ministry of Science, Technology and 
Higher Education (GPEARI/MCTES), in collaboration with the National Statistics Institute 
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(INE). The survey is based on the conceptual principles set out in the Oslo Manual 
(OECD, 2005) and the methodological recommendations of the Statistical Office of the 
European Communities (EUROSTAT). 

According to the methodological notes from the GPEARI (2011), the data collection 
period was July 2011 through April 2012, and the reference period was 2008 through 
2010. 

The target population of the analysis includes industrial and service firms headquartered 
in the Portuguese territory, with at least 10 employees and belonging to Divisions 5 to 86 
of the Classification of Economic Activities (CEA) Rev. 3. According to the data provided 
by the GPEARI relating to the firms included in the corrected sample, 6,160 firms 
provided valid responses to the survey, representing a response rate of 76% (GPEARI, 
2011). 

The firms in the sample are thought of as innovative in products or processes if they 
introduced new or significantly improved goods, services or processes during the period 
between 2008 and 2010. 

 

Independent and dependent variables 

Analyses of the barriers to innovation using the CIS data have been performed by various 
researchers, using data from European (Arundel, 1997; Romijn and Albaladejo, 2002; 
Gaul and Legros, 2004; Tourigny and Le, 2004) and Canadian firms through the 
adjustment of the same questionnaire (Baldwin and Lin, 2002). 

In this study, the innovative performance is measured using the collected information at 
the level of innovation in products and processes, which is adopted as the dependent 
variable. This dimension is presented as a dichotomous variable based on binary data; 
it is set to 0 for firms that do not innovate and 1 for those that innovate, as shown in Table 
2.  
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The independent variables are represented by the barriers to innovation. In this empirical 
research, the barriers are measured by the degree of importance of the factors 
considered to be impediments “to the activities or the firm’s innovation projects or that 
influence the decision not to innovate” (CIS, 2010: 12). Information on these variables 
was obtained from the answers to question 8.1 of the CIS 2010. Each barrier is 
considered as a categorical variable of four levels, namely an irrelevant, low, medium 
and high perception of the barrier. This categorization emerges naturally from the 
questionnaire responses and corresponds to the degree of importance, with most of the 
independent variables taking this categorization. Regarding the model of barriers to 
product innovation, because of the number of sample firms containing the three variables 
associated with barriers, a categorization was proposed to discriminate the sample most 
relative to each of these three barriers; the categories created for each of these barriers 
are irrelevant and low, medium and high perception of the barrier. 

A similar procedure is carried out for the barriers to the process innovation model in 
which the information on each barrier is treated as a categorical variable of four levels, 
namely an irrelevant, low, medium and high perception of the barrier (CIS, 2010: 12). 
Due to the small number of firms belonging to the sample that responded to three 
barriers, a categorization that most differentiates the sample in relation to each of these 
three barriers is proposed. The results are shown in Table 3. 
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Method: Logistic Regression Model 

Bearing in mind the purpose of the investigation and the analysis of other empirical 
studies conducted previously (Conceição and Heitor, 2001; Kaufmann and Tödtling, 
2001; Float, 2003; Varis and Littunen, 2010; Elche-Hotelano, 2011), logistic regression 
was identified as the most used model and the most appropriate analytical technique, 
given that the dependent variable or response is dichotomous. We present the model 
below: 

Analysis and Discussion of Results 
 
The analysis of the sample aims to identify the barriers to innovation that influence the 
innovative process and its subsequent performance in terms of product and process 
innovation. Thus, the general characterization of the firms in the sample obtained is 
presented in the following section, along with a preliminary analysis of product and 
process innovation implemented by firms. 

The model of the barriers to product innovation highlights the results of the systematic 
and statistically significant correlation between the innovative business performance at 
the level of product innovation and the barriers to innovation. As some of the variables 
associated with the barriers are not statistically significant at the 5% level, we decided to 
provide the information for significant variables. First, the initial logistic regression model 
is performed for all of the barriers to innovation. As some are not significant, we proceed 
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to the execution of the model without these variables and consider the variable 
categorization that best differentiates the sample under study. Consequently, we obtain 
the final model that includes all of the estimates of the statistically significant regression 
parameters at the 5% level, using the Wald statistic as a statistical test. 

 

 

 

Regarding the adjustment quality of the final model, the results show that the predictive 
value of the model is 65.2%, which results from the comparison between the response 
variable values predicted by the model and the observed values. The result of the 
statistical chi-square test is 634.13, with a p-value that is lower than the 0.05 significance 
level. With a value of 7590.91, the log-likelihood statistics support the global significance 
of the model when compared with the null model. 

The results show that most of the variables associated with the barriers to innovation are 
considered factors that impede the development of innovation activities and result in 
businesses having a lower propensity to innovate. 

However, the estimated coefficients for the perceptions that innovation is “unnecessary 
due to the existence of prior innovations” and “unnecessary due to the lack of 
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demand/market for innovations” are negative, which shows that while firms perceive that 
it is unnecessary to engage in innovative activities, if they proceed with these activities, 
they will have a greater propensity to innovate. As such, these factors drive, rather than 
restrict, innovative activity. Thus, the null hypothesis of the non-existence of a 
relationship between the innovation performance of the firm and the perceptions 
“unnecessary due to the existence of prior innovations” or “unnecessary due to the lack 
of demand/market for innovation” can be rejected. Therefore, hypotheses H10 and H11 
are confirmed. 

The same applies to the factor “lack of funding from external sources”. The heads of 
firms, having a medium degree of perception of the importance of this factor, tend to 
increase their levels of innovation. This may be caused by the perception that a lack of 
funding leads firms to cooperate to address the lack of external financing, which is 
referenced in the research conducted by Nunes (2008). This cooperation encourages 
businesses to innovate (Fonseca, 2010). Thus, the null hypothesis of the non-existence 
of a relationship between the “lack of funding from external sources” with an average 
degree of importance and the innovative performance of the firm within the product is 
rejected and hypothesis H2 is confirmed. 

Hypothesis H3 combines a firm’s performance in product innovation with high innovation 
costs, as shown in H3: High innovation costs are negatively related to firms’ propensity 
to innovate in products. As noted earlier, the barrier associated with high innovation costs 
is expressed in terms of the degree of importance. Thus, the model results suggest that 
the perception of high costs has a significant negative effect on product innovation. 
Considering the level of reference “irrelevant”, we determine that the punctual estimates 
of the parameters associated with the perceptions “low”, “medium” and “high” are  0.790, 
0.826 and 0.527, respectively. All of the estimates are statistically significant. By 
analyzing the estimates of the marginal effects on the dummy variables, we observe that 
the firm’s propensity to engage in product innovation has a negative relationship with the 
perceived level of the barrier “high costs”. It is noted that the ratio of advantages for firms 
is 2.20 for the “low”, 2.28 for the “average” and 1.70 for the “high” degree of importance. 
Therefore, firms that belong to these three levels face difficulties while developing 
innovation activities, which leads to a lower propensity to innovate. The null hypothesis 
of the non-existence of a relationship between the variables is rejected and hypothesis 
H3 is confirmed. 

Hypothesis H4 – The lack of qualified personnel is negatively related to firms’ propensity 
to innovate in products – also confirms this model. The results suggest that the perceived 
lack of qualified staff has a negative and significant effect on a firm’s propensity to 
engage in product innovation. Considering the level of reference “irrelevant” and the level 
of importance associated with the perceptions “low”, “medium” and “high”, it can be seen 
that the punctual estimates of the parameters are 0.355, 0.323 and 0.527, respectively, 
with advantage ratios of 1,426, 1,381 and 1,694. All of the estimates are statistically 
significant. 

Observing these results, it appears that a firm’s propensity to engage in product 
innovation has a negative relationship with the qualification level of the firm’s employees. 
Therefore, firms should implement the recommendations of Cohen and Levinthal’s 
theory (1989, 1990), which states that the higher the qualification level of a firm’s staff, 
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the greater the firm’s propensity to innovate. The study from author (2003) also shows 
that staff qualifications are higher in innovative firms than in non-innovative enterprises, 
making it necessary to invest in staff training. The results of this study are corroborated 
by Hoffman et al (1998) and Romijn and Albaladejo (2002), who argue that a lack of 
qualified staff can be a serious constraint to the development of the corporate innovation 
process. 

An analysis of the sample firms represented in the previous table (Table 4) shows that 
the main difficulties involved in innovating within the market are caused primarily by a 
lack of market information and uncertainty in the demand/market. The results show that 
these variables are factors that slow the development of innovation activities and lead to 
a lower propensity to innovate among businesses. Thus, hypotheses H6 and H9 can be 
confirmed. 

The model presented in Table 5 shows the results of the systematic relationship between 
the innovative performance in terms of process innovation and barriers to innovation. 
The procedure used in this model is equivalent to that implemented in the logistic 
regression model for the barriers to product innovation. The final model results are all 
estimates of statistically significant regression parameters at the 5% level, with the Wald 
statistic being used as a statistical test. 

 

 

Regarding the adjustment quality of the final model, the results show that the model’s 
predictive value is 63.8%, resulting from the comparison between the response variable 
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values predicted by the model and the observed values. The result of the statistical chi-
square test is 650.39, with a p-value less than the 0.05 significance level. The log-
likelihood statistic, with a value of 7853.59, supports the global significance of the model 
compared to the null model. 

The results obtained in the barriers to process innovation model show that most of the 
variables are viewed as factors that obstruct the development of innovation activities; 
consequently, businesses have a lower propensity to engage in process innovation, 
which is the case with the following barriers: the costs of innovation are too high (H3); 
the lack of qualified personnel (H4); uncertainty in the demand/market for new goods or 
services (H9); and a lack of market information (H6). Given the model’s results for 
barriers, we can reject the null hypothesis of non-existence of a relationship with the 
breakthrough performance of the firm. Thus, hypotheses H3, H4, H6 and H9 are 
confirmed. 

Some of the barriers experienced by firms during the development of innovation activities 
affect the success of firms when it comes to process innovation. Thus, firms that 
experience high innovation costs, a lack of adequate information on the markets and 
uncertainty in terms of the demand/market for the new goods or services are less likely 
to innovate than firms that do not encounter these difficulties. We also observe that the 
lack of qualified personnel to carry out innovation activities influences the propensity of 
firms to innovate and therefore constitutes an obstacle to process innovation. It should 
be noted that the influence on the firm to have a propensity not to engage in process 
innovation is greater as the perception of the importance of the barrier is enhanced. The 
study by Hoffman et al (1998) corroborates these facts by stating that a lack of skilled 
personnel can be a serious constraint to the development of the innovation process. 

Regarding the model results for market barriers expressed by the perception that 
innovation is “unnecessary due to the existence of prior innovations” and “unnecessary 
due to the lack of demand/market for innovations”, the estimated coefficients are 
negative, which may indicate that the greater the perceived barriers, the lower is the 
negative effect on the propensity of businesses engaging in process innovation. Thus, 
these factors present themselves as drivers of process innovation and not as hindrances 
to innovative activity. Consequently, the null hypothesis of a non-existence of a 
relationship between the innovation performance of the firm and the barrier “unnecessary 
due to the existence of prior innovations” or “unnecessary due to the lack of 
demand/market for innovation” is rejected, thus confirming hypotheses H10 and H11. 
These results are evident in the barriers to product innovation model. 

Altogether, the results show that most of the variables associated with barriers to 
innovation are factors that impede the development of innovation activities; 
consequently, these barriers cause businesses to have a lower propensity to innovate in 
both products and processes. In the following table (Table 6), the barriers are 
synthesized; it is possible to reject the null hypothesis due to the non-existence of a 
relationship with the breakthrough performance of the firm. Thus, all of the hypotheses 
associated with all the marked barriers can be confirmed. 
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Conclusions 
 
This study aims to identify the barriers that influence firms’ innovation processes and to 
analyze whether these barriers influence innovative performance. 
 
The research, which begins by stipulating the theoretical field and loopholes that justify 
the empirical study, synthesizes the main considerations with regard to the barriers 
included in the proposed conceptual model’s conclusions; these are empirically 
contrasted objects based on data from the Community Innovation Survey 2010. 
 
Some of the barriers experienced by the firms in the sample during the development of 
activities and innovation projects produce effects on the success of businesses in terms 
of product and process innovation. Thus, firms that face high innovation costs, perceive 
uncertainties in the demand and the market for new goods and services and show a lack 
of personnel qualified to carry out innovation activities and a lack of market information 
are less likely to innovate than firms that do not experience these difficulties. We also 
observe that the lack of external financing influences the propensity of firms to engage 
in product innovation and creates an obstacle to innovation. However, it is found that 
firms that deem it unnecessary to innovate due to the existence of previous innovations 
or the lack of demand/market for innovations end up stimulating their innovation. These 
results may be attributed to the fact that the barrier of perception stimulates the firm to 
overcome these difficulties, thus promoting an internal propensity to innovate. 
 
In terms of the contributions of this chapter, the results obtained allow us to propose 
future actions at the firm level, or by public and private actors with responsibility for 
fostering entrepreneurial innovation. Consequently, we propose designing public policies 
to promote innovation and make it possible to overcome the barriers to innovation. These 
measures are particularly important, given that Portuguese businesses consist mainly of 
micro, small and medium enterprises with few resources and a low qualification standard 
of human resources, both of which limit innovation performance. Therefore, we propose 
the public policy development based on designing a set of instruments and funding 
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incentives that favor innovation activities aimed at the market, the acquisition of new 
entrepreneurial skills, knowledge transfer and efficient technology for SMEs to further 
strengthen the innovation management practices of firms and encourage their 
development. 
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ABSTRACT 

his study is based on the Contingency Theory and has the purpose to assess the 
employment of the GUT Matrix in a microbusiness enterprise of technical 
assistance services, operating in the city of Porto Velho, state of Rondônia, in 

the Brazilian Amazon. It considers the internal and external aspects of the said 
enterprise, in order to place it in line with the GUT matrix, appointing the valid 
characteristics and proposing the required innovation, in view of the assessment made. 
The methodology adopted was that of Case Study and the usual procedures applied to 
quali-quantitative research, as recommended by Oliveira (2011).  The data collection 
involved a theoretical review, in loco visits and interview with the owner of the 
microbusiness enterprise. The SWOT Matrix was applied as an auxiliary tool in the 
process. As a result, it was observed that the enterprise presented problems that 
demanded immediate action, in order to avoid the worsening of the situation, in the 
short term. In this context, it was used the SWOT Matrix to identify the problems and 
the GUT Matrix to detect the priority scale to find an innovative solution. The 
innovation suggested to solve the most severe problems was the adoption of a reverse 
logistics’ policy, which will demand the removal of all stored goods to their original 
place, in order to have a sustainable destination for them and, in turn, generate profits 
for the enterprise from the selling of these electronic raw materials. This research may 
serve for those interested in innovation and employment of the GUT Matrix, as for 
those involved in the studied subject matter. 
 
Keywords: Innovation. Reversed Logistics. GUT Matrix. SWOT Matrix. Amazon. 
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1. INTRODUCTION 
 

The GUT Matrix is a tool used in the organizational world for prioritizing problems that must to be 
solved by the management. It analyzes the organization’s activities and characteristics, in order to classify 
its deficiencies in accordance with the gravity of their impacts, the need for an urgent resolution and their 
tendency to occur gradually or rapidly. 

The purpose of this research is to analyze the employment of the GUT Matrix in a microbusiness 
enterprise of technical assistance services, operating in the city of Porto Velho, State of Rondônia, in the 
Brazilian Amazon. It analyzes the internal and external aspects of the referred enterprise, in order to place it 
in line with the GUT Matrix, raising the valid characteristics and proposing the required innovation, in view 
of the assessment made. 

To this end, a theoretical and conceptual review was undertaken to see whether the standards adopted by 
the researched company are in line with the theoretical approach, as regarded in concepts pertaining to the 
Contingency Theory, the SWOT Matrix, the GUT Matrix, organizational innovation and reverse logistics. 

 
2. THEORETICAL AND CONCEPTUAL REVIEW 

 
This task demanded knowledge of essential theoretical aspects, in order to place in evidence a 

comparison between the standards adopted by the surveyed enterprise and the concepts obtained from 
bibliographical reviews in websites and in other information sources. The central reference is the 
Contingency Theory (CHIAVENATO, 2014), according to which the organization should be regularly 
adapted to the environment, its emerging conditions and scenarios. This theory sustains that there is a 
dependable link between the enterprise and its surrounding environment, which allows the organization to 
pursue its targets in an efficacious way, provided it is aware of this relationship and is capable of identifying 
the opportunities and threats it could bring to the enterprise. Together with the environment, the technology 
can equally influence the internal characteristics, through its impact on the organization. The theory also 
stresses that the organization’s structure and performance can be classified as dependent variables, whereas 
the environment and the technology as independent variables. The table 1 shows the theory’s framework. 

 
Table 1:  Contingency Theory 
 
 
 
 
 
Source: the authors. 
 

2.1 The SWOT Matrix 

For Queiroz (2012), the SWOT5 Matrix is a tool of strategic planning that analyzes the organizations’ 
external and internal relationships. It is composed of Strengths (strong factors), Weakness (weak factors), 
Opportunities and Threats, and provides an analysis of the aspects the enterprise could improve, thus 
facilitating the decision-making process. By using this matrix, the manager will be able to propose and 
implement strategic measures for the company to achieve its targets and objectives. 

Contingency 
Theory 

Adaptable 
organizational 
environment 

Environmental 
conditions 

Technological 
profile 
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2.2 Matriz GUT 

According to Bezerra et al. (2014), the GUT Matrix is a tool that seeks response to questions in a 
rational way, by separating and prioritizing problems that should be solved. The actions to be given priority 
in the organization must be in consonance with the Gravity, Urgency and Tendency (GUT) of the problems 
confronted by the enterprise.  In this context, the factor Gravity refers to results’ damage that could arise in 
the medium and long term; the Urgency’s main determining factor is the time pressure to solve the 
problems; and Tendency refers to the situation’s worsening potential that could evolve with time. 

The author suggests the following steps when adopting this tool: list the problems for analysis, score 
each element according to its intensity, multiply the values scored for each situation and finally prioritize the 
factor presenting higher result value. The table 1 offers a statement of the fields of analysis and classification 
of this matrix.  

 
Table 1: GUT Matriz  

GUT 
Pontos 

GxUxT 
1 2 3 4 5 

Gravity 

 
Problem 
without 
gravity.  

 
Problem 
with  low 
gravity.  

 
Severe 
Problem.
  

 
Very severe 
Problem. 

 
Extremely 
severe 
Problem.  

1x2x3x4x
5 

=120  

Urgency 
Situation 
can wait.  

Low 
urgency. 
Could wait 
a bit.  

Shoud be 
solved 
as fast as 
possible.
  

Urgent 
Situation.  

Immediate 
action.  

1x2x3x4x
5 
=120  

Tendency 

Situation 
will not 
change if 
nothing is 
done.  

Situation to 
worsen in 
the long 
term.  

Situationt
o worsen 
in the 
medium 
term.  

Situation to 
worsen in 
the short 
term.  

Situation to 
worsen 
immediatel
y   if 
nothing is 
done.  

1x2x3x4x
5 
=120   

 
Source: the authors. 
 
2.3 Innovation in the organization 

Oliveira and Cavalcanti et al. (2011) characterize innovation within a framework restricted to 
technology, in view of the research and development demanded by the creation of a new product or 
improvement of existing products and processes. They stress that innovation can add value to the enterprise, 
provided it launches innovative items that could stand out in the market and have a competitive participation 
in it, directly implying on changes within the internal organizational system. The authors also underline that 
innovation is created from the selling of new products and the opening of new distribution channels. 
Therefore, each enterprise ought to identify opportunities to innovate and to stand out from its competitors. 
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2.3.1 Reverse Logistics 

Reverse logistics is a sustainable tool conceived as a solution to reduce increasingly electronic trash, in 
view of the rise of social classes’ consumption demand and the easy access to new technologies. Nogueira 
(2011) defines reverse logistics as that in which consumption products return to their points of origin to be 
given an environmentally correct destination. Table 2 shows how this process occurs. 

 

Table 2: Reverse Logistics Process 

 
Source: Adapted from Nogueira (2011) by the authors. 

 

3. METHODOLOGY 

The methodology adopted in this research is that of case study, which, according to Nogueira (2011), 
comprises an empirical survey aimed at studying a contemporary phenomenon within the ambiance it is 
located. Therefore, it is an exploratory research that seeks to enhance the knowledge of the studied subject 
matter, in order to define the problem with precision.  This study can be classified as an action-research 
(OLIVEIRA, 2011), as it identifies priority problems within the assessed situation, thus defining an agenda 
for the resolution of the depicted results and establishing a collaborative and participatory approach between 
the researcher and the organization’s personnel in the process, which provides an interaction between theory 
and practice. It is a qualitative and quantitative survey, given the descriptive data analysis and the 
multiplication of data collected from the use of the GUT Matrix. The proceedings are steps adopted by the 
survey in order to reach the research results. In the present study, the steps adopted are displayed in table 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Collect 

  Pack 

   Dispatch 

Return to manufacturer 

Resale 

Refurbish 

Recycle 

Remove non-reusable 
materials 

 
 

By-
products 

Reverse Logistics 
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Table 3:  Specification of adopted procedures 

Methodological Points Specifications 

1. Theoretical Review 

 
The search focused on research topics that could serve as a 
basis for discussion of concepts and for choosing the 
theoretical approach used in the present study. The 
consultations comprised of electronic periodicals, books, 
websites and articles. 
 

2. Methodological 
Procedures  

 
An in loco visit was marked by an interview with the 
business owner. 

3. SWOT Analysis  
 
Throughout the data analysis, relevant information was 
collected to build the SWOT analysis. 

4. GUT Matrix  
The interview enabled the construction of a matrix listing 
the main problems confronted by the micro-enterprise, in 
accordance with their gravity, urgency and tendency.  

5. Result Analysis 
 
Interpretation of the data collected and its  
presentation in diagrams and data charts. 

 
 
3. CASE STUDY ABOUT GUT MATRIX IN A AMAZONIAN MICROENTERPRISE  

 

 This study was undertaken in a microenterprise, which for 20 years is being engaged in providing 
technical assistance services and selling electronic appliances in the city of Porto Velho, Capital of the State 
of Rondônia, in the Brazilian Amazon. In an interview with the enterprise owner, it was possible to collect 
information on the major confronted problems, which contributed to build the SWOT and GUT Matrices, 
considering that the local market is undergoing a “maturity phase”, thus leading the enterprise to seek 
innovative routes to give impulse to its growth in the region. In the Table 3 shows the flowchart of the 
process of technical assistance services in the enterprise.  

 

 

 

  

Source: the authors 
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Table 3: Flowchart of the process of technical assistance services in the enterprise  

 

 
Source: the authors. 

  

 

Start 

Client Service 

Preparation of 
work order 

Client registry 

Device analysis 
by technician 

Electronic 
device repair 

Does client 
accept 

budget? 

Yes 

No Client searches 
device 

Budget 
elaboration 

Invoice 
preparation 

Client searches 
device 

End 
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From the understanding of the service delivery process, it was possible to compare it with the contingency 
theory. The impact of the technology in the enterprise can be seen in its well structured information system. 
However, with regard to the technicians, it was noted a lack of training on new technologies, especially for 
provinding services to modern equipments. The enterprise seeks to adapt to the conditions imposed by the 
environment, particularly in the region it is located. 

 The Contingency Theory reflects in the organization in view of the changes that take place in the 
environment it operates. In this scenario, therefore, new strategies should be adopted to achieve positive 
results for the organization.  

 The tool defined to aid the accounting under GUT was the SWOT Matrix, as it provides an analysis of 
the enterprise’s internal and external environment. Its categories (opportunities, threats, strong and weak 
factors), enable to design an outline of the needed improvements and adjustments. Table 5 shows the SWOT 
Matrix of the studied enterprise. 

Table 5: SWOT Matrix  

Internal environment External environment 

 
Strong Factors 
- Service assurance 
- Good Attendance 
- Cost-benefit ratio 

 
Opportunities 
- Planning 
- Collect and deliver repaired equipment 
- Infrastructure improvement 
- Retaining new clients 

 
Weak Factors 
- Many clients do not return to collect the 
electronic equipments. 
- Lack of capacity of technicians to deal with 
new technologies 
- Delay in the repair of LCD and LED TVs 

 
Threats 
- Lack of appropriate location for storage 
of equipments 
- Sector maturity in this field 

 
Source: the authors. 

The results derived from the adoption of the SWOT Matrix in the microenterprise served as a basis 
for building the GUT Matrix: from the weak factors and threats it was possible to list the problems found; 
and from the opportunities, the steps to solve the problems were define.  

The characteristics assessed throughout the interview, the enterprise survey   and the analysis under 
the SWOT Matrix resulted on the problems that were enlisted and analyzed conforming to their Gravity, 
Urgency and Tendency (GUT). 

Thus, numbers from 1 to 5 were assigned, being number 1 for low intensity and number 5 for high 
intensity. This scale was conceived by multiplying the factors, assigning a value to each analyzed problem. 
The GUT Matrix (Table 6) shows the problems that received higher scores.  
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Table 6: GUT Matrix  

Problems found         G 
  (Gravity) 

       U 
(Urgency) 

         T 
(Tendency) 

 
GxUxT 

 
Priori
ty 
Scale 

 
- Lack of appropriate 
location for storage 
of repaired equipments 
 
 

5 5 4 5x4x4= 
80 2nd 

 
- Lack of capacity of 
technicians to deal with 
new technologies 
 

2 4 5 2x4x5= 
40 4th 

 
- Delay in the  repair of 
LCD and LED TVs  

3 4 5 3x4x5= 
60 3rd 

 
- Many clients do not 
return to pick up the 
electronic equipments. 
  

4 4 5 4x5x5= 
100 1st 

 

- Sector maturity in this 
field 

3 2 2 3x2x2= 
12 5th 

Source: the authors. 
 
 It is noted in the analyzed matrix that the first two prioritized problems are linked to the large 
demand for electronic equipments not collected by the clients, thus reducing the storage space for the 
repaired and unrepairable equipments. As for the third and fourth identified factors, the delay in repairing 
LCD and LED TVs owed to the technicians lack of training to deal with these new technologies and the high 
prices of spare parts for their maintenance. In view of this restriction, they try to solve the problems found in 
the equipments by talking to other technicians from authorized companies that operate in the area. The fifth 
problem scored a low rate in Gravity, Urgency and Tendency, given the stability of the market in this field, 
thus leading the microenterprise to implement measures to stand out from its competitors and secure 
increased growth. This problem can be worsened in the long-term.  

For each problem detected, innovative actions are suggested for the solution of each one of them, in 
consonance with their respective priorities, having in mind that the GUT methodology assists the 
organization in its search for strategies that could lead it to find solutions, maintain and enhance its business. 
Table 7 lists the suggested solutions for innovation in the microenterprise. 
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Table 7: Suggestions for solving the problems  
Previous situation Demanded Innovation 
 
1st - Many clients do not 
return to collect the electronic 
equipments. 
 
 

 
-Creation of a term of commitment between the client and 
the enterprise. Should the client not collect the equipment 
within 180 days, it will be sold by the budgeted value or 
sent to reversed logistics. 

 
2nd - Lack of appropriate 
location for storage of 
repaired equipments  

 
-Foster the creation of a network of contacts with 
competitors, to jointly find a place for operating the 
reverse logistics process in equipments that expired the 
deadline laid down in the commitment term. 
  
-Expand the shop structure for storage of the repaired 
equipments and of those within the deadline laid down in 
the commitment term. 
 
-Purchase of an appropriate vehicle to collect and deliver 
the equipments, thus improving the ties with clients and 
attracting their fidelity. 

 
3rd – Delay in the repair of  
LCD and LEDTVs 

 
-Market survey to find reliable and low cost suppliers for 
the purchase of LCD and LED plates and screens. 

 
4th - Lack of capacity of  
technicians to deal with the 
new technologies 
 

  
-Capacity-building courses on maintenance of LCD and 
LED TVs directed to electronics technicians. 

 
5th - Sector Maturity in this 
field 
 

 
-Marketing survey to assess the viability of growth in this 
sector. 

Source: the authors. 
 
As for reverse logistics, in addition of being a sustainable innovation, it brings to the enterprise a social 

responsibility in relation to the community in which it operates. It also contributes to increase the company’s 
profitability from the selling of materials that would be otherwise discarded. In the case of the studied 
microenterprise, the use of this tool will make it stand out in a market undergoing a maturity phase, that is, 
innovating to grow, generating sustainability, social responsibility and profitability, as shown in the Table 8. 
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Table 8: Reverse Logistics as employed in the surveyed microenterprise 
  

 
Source: the authors. 
 
 
5. FINAL REMARKS 

 
The objetives pursued in the present research were achieved. It was noted that the GUT matrix is a 

guiding tool for organizations, in which it is possible to know, in advance, and within a priority order, which 
problems should be solved, thus avoiding bigger problems in the future. The matrix enabled the proposition 
of innovative improvements, being the reverse logistics one of its major tools, as it enables the businessman 
to obtain profits, restructure its storage room and operate in a sustainable way.   

This study developed an analysis regarding the adoption of theoretical concepts sustained by the 
Contingency Theory, the GUT and SWOT Matrices and the reverse logistics within a microenterprise 
operating in the field of electronic equipments’ service provision, in the city of Porto Velho, Rondônia, a 
state of the Brazilian Amazon. 
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Öz

This paper focuses on studying for innovation to the strategic alliances in agribusiness in a wholesale market in the city of Porto Velho, Rondônia. It is supported by the Systems
Theory in which Nolasco et al. (2014) introduced the idea of a set of elements interconnected to form a global whole in which a system emerges with specific characteristics and
properties that cannot be found in isolation. The specific objectives of the paper were to: (1) consider the main components of the strategic alliances focused on wholesaler
agribusiness in Porto Velho; (2) analyze the functional scenario of the fundamental alliance of the agribusiness under study and (3) propose pro-innovation measures as a
competitive strategy in this agribusiness. It uses the 5W2H tool (Viana et al, 2013), which serves as an action plan, in that it pre-supposes the action of means and activities, so a
target will only be achieved if a good plan of action precedes it. In addition, it uses the Ishikawa Diagram, also known as a cause-effect diagram (Sasdelli 2012), which identifies the
causes of the  problem central to the paper and it also uses SWOT analysis, a structural administration tool, to analyse the internal and external environment in order to formulate
strategies for the weaknesses of an organization (Neto 2011). The procedure adopted is documentary research, in which Schwartz et al. (2014), recommends, consults and presents
files in several typologies. The results are shown in tables, figures and graphs for the sake of clarity. This research found that the owner of an enterprise was unaware of the concept
of a strategic alliance of the benefits that these alliances could bring to an enterprise regarding its financing and varied facilities, contributing much to reduce the costs for the
enterprise. Regarding the subject of the interview, it was proposed many competitive advantages that the wholesaler in the study could gain thereby.
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___________________________________________________________________________ 

Abstract 

This study is about an analysis of leadership as an innovative element of qualifying and 

participation in a military organization. The general objective of this paper is to analyse the 

leadership as an innovative element of qualification and participation in a military 

organization. To obtain the results in this study were established as specific goals the 

definition of leadership in the military command of the organization under study (1), the 

SWOT analysis on institutional performance of the leadership in face of perspective 

innovation through Design Thinking (2), and the presentation of the fundamental cognitive 

variables for the exercise of the innovative leadership in the researched military organization 

(3). For the development of this task it was used the method of content analysis on leadership 

and the procedures relating to Design Thinking. As procedures for this study, surveys were 

conducted on the internet, in books and articles published, in the documentation of the 

organization studied, and on questionnaires and interviews. In result, it is concluded that 

leadership is an innovative element of qualification and participation, which is a link between 

leadership and innovation in a military organization, highlighting the breaking of 

institutionalism paradigm for the New Public Management. In this analysis it is possible to 

see the existence of a new participatory leadership inside a hierarchical structure. The study 

shows tables and figures as illustrative elements to answer the expectations. The expectation 

of this study is to provide grants to researchers on the effects of leadership as innovation 

element inside a military organization, given the few references found regarding the scope of 

the subject studied. 

___________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

The military corporation that is the setting of this study stands out for the reliable credit to 

the population, according to a research conducted by IBOPE (2015), for seven consecutive 

years. Its historical mission rests on pillars which are based on hierarchy and discipline 

between leaders and followers. Nevertheless, new values are added over time, as paradigms 

are broken by the strength of democracy in countries rescued from totalitarianism, but the 

character of the leadership and its influence on the realization of institutional objectives 

remain perpetual. 

Wrapped in all operational presence visible to the society there is an entire logistical 

support, which performs the necessary purchases, payment of services and administrative 

support. The question to be answered here is: technical and professional capacity and 

participation can be considered innovative elements to the leadership of a military 

organization?  

To answer it, this research has as main objective: study the leadership as innovative 

element of qualification and participation in an military organization, and as specific 

objectives: characterize the leadership in the military command in the organization under 

study (1), make a SWOT analysis of the institutional performance of the leadership in the face 

of the innovation perspective proposed by Design Thinking (2), and point out the fundamental 

cognitive variables for performing the innovative leadership in the researched military 

organization (3). 

2. Theoretical and Conceptual Review 

This study is based on the Institutional theory, observing the relevant peculiar 

characteristics to the rules required by military institutions within a practical scope of 

leadership. 

2.1 Concepts of the Institutional Theory 

A survey on Pereira (2012) indicates that the emergence of institutional theory is due to 

the way that organizations incorporate prevailing practices and standards in their 

environment. 

According to him, it is possible to understand that organizations are shaped by 

management models, standardised behaviours, and adherence to new trends, causing them to 

get an understanding of implied standards and internal organizational diversity. In this sense, 

there are contributory factors not resulting from human actions specifically, but of their own 

culture in a significant political context. 

Therefore, institutionalisation is the process of transforming beliefs and actions in rules of 

social conduct that, after established by the acceptance, involves behavioural standardization, 

reaching social relations among members of the institution, in a controlled manner, keeping 
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stable the environment. Thus, the author states that the resulting factor of institutionalism 

arises from the meeting of mimetic pressures, evidenced by the desire of organizational 

assimilation, considered successful, or legitimized by members of the structure in the face of 

the results. 

According to Carvalho, Vieira e Silva (2012) this theory emerges on the social sciences 

originated from disputes for the monopoly of scientific competence, in line with the ability to 

speak and act with legitimacy, still being diversified over the years between old and new 

institutionalism based in governance structures. 

According to the authors, this theory has difficulties for the development of new tools for 

new scenarios under new configurations of power, maintaining the form of symbolic and 

overriding priority of organizations to obtain legitimacy. 

2.2 Concepts extracted from New Public Management Theory 

The term New Public Management has its origin linked to the government administration 

reform movement during the 1980s through a structure according to the precepts of 

bureaucracy of Weber Carneiro and Menicucci (2011). According to these authors, in Brazil 

this concept also contemplated by the Constitution of 1988 required the administration to 

adopt contests for public office, resulting in a paradigm shift. 

To Martins (2015) New Public Management arises from the dissatisfaction of the practices 

of public administration, being the use of private management tools adapted for use in public 

administration. This new administration adapted to a form of management capable of quicker 

decisions making with attractive developments of more organized practices. 

Still observed by the same author, the New Public Management has objectives such as 

transparency in the planning and public actions, creation of mechanisms for citizen 

participation, effectiveness, quality, ethics and development, combined with a future vision. 

Seen as an administrative and institutional modernization that emerged during the 80s, 

portrayed by Matos (2015) although for this author it is not considered a theory, understood it 

as the ability to address the reconstruction of the State of the crises and international debt, 

starting with the Great Britain the changing of the traditionalist bureaucracy by the 

managerialism of the public service characterized as a management model committed to 

efficiency, effectiveness and efficiency. 

2.3 Definitions of Design Thinking 

Considered as a discipline that promotes well-being in people's lives, according to Vianna 

et al. (2012) the use of this tool proposes to identify the problem and generate the solution. 

Therefore the mapping between culture by an ethnographic study, the experience and the 

experiences of processes to enable identification of the problem and the proposal of a way to 

overcome them is needed. 
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According to him, the Design Thinking proposes to think outside the box, or escape the 

Cartesian model in pursuit of innovation by challenging existing standards in which the 

solution does not derive from the problem, but is molded to it. The presence of Design 

Thinking is raised by Bizkaia (2013) as a support for the development of the strategy, 

considering the necessity to invest in design leaders. According to this author, this tool 

proposes that the solution comes from the intersection of issues centred on the human being, 

innovation and sustainability, being the manner capable of strengthening the changes and 

allowing them to become realities. 

Considered by Lima and De Carvalho (2013) as a tool that involves consumers, designer 

and stakeholders in the projection of future ideas to be implemented to the market in search of 

a problem solution. The Design Thinking is observed by Vianna et al. (2012) as the steps 

capable of, through immersion, prototype ideation to transform a result, as in Figure 1 and 

Table 1, where it shows its structure and its description. 

Figure 1: The prototype of an idea by Design Thinking 

Source: Prepared by the author 

Immersion 

Prototype 

Culture 
Necessity 

Insight 
Ideation 
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Table 1: Prototyping elements of an idea by Design Thinking 

Element Description 

Culture Complex of knowledge, beliefs, laws, rules and customs that classifies a social group and 

differentiates it from others. 

Necessity This is a consequence of the desire that it is essential, or what has importance in order to 

result in the individual fullness or satisfaction of the homeostatic requirements, dynamic 

balance. 

Insight Cognitive revelation through a sudden reaction, which can be based on previous experiences, 

is able to lead to the identification and understanding of the solution. 

Immersion Stage where the problem is understand both from the organization point of view (client) and 

the end user (client account). 

Ideation Phase where innovative ideas are generated, in order to generate solutions within the crafted 

context from innovative ideas and models for the development of projects focused in the 

search for creative solutions. 

Prototype Physical or virtual expression with its representations of the actual state and that satisfies 

tests at various stages as well as its critical quality analysis inherent to, form, meaning, 

indicative of improvement and other interventions before its final preparation. 

Source: Prepared by the author. 

2.4 Organizational innovation concept 

The organizational innovation is a non-technological way to innovate, based on creativity 

and leadership, being applied to implement something new. 

According to Torquato, Willerding and Lapolli (2015), the organization absorbs the 

participation of its internal stakeholders for the organization's innovation process. Also noted 

by the authors, this innovation has the ability to build and deconstruct structural links of the 

organization, often not observed by managers. This modification results in a new combination 

of existing resources increasing the capacity to innovate the organization. 

To Juliani, Cavaglieri and Machado (2015) innovation in the service used by Design 

Thinking enables sustainable growth leading entrepreneurs to adapt to the market changes 

covered by the stakeholders. 

3. Methodology 

The expectation of this task is to present data through a literature review of qualitative 

method and questionnaires and interviews applied to the Military Fire Department of the State 

of Rondônia, in order to achieve the research objectives resulting in the presentation of a 

result of the possible organizational change of its human resources through the elements of 

leadership. 
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3.1 Methods and procedures 

The method used in this study employs a research strategy second Creswell (2014) by 

means of multiple data sources with an inductive examination. The procedures were: the 

lifting of bibliographic material and the intentional selection of the members of a military 

organization in the function of superiors and subalterns. 

Data were collected through a questionnaire sent online and a personal interview, referring 

to training, participatory leadership and observation of leadership, resulting in a script as 

shown in Figure 2 and Table 2, where it is presented its synthesis and critical analysis. 

Figure 2: Methods and Procedures 

                          Source: Prepared by the author. 

Table 2: Specification of the methodology applied 

Procedures Specifications 

 

Bibliographical 

Method 

Bibliographical survey 

 

Using Publisher Perish, database of 

capes, scielo was conducted the survey of 

bibliographies. 

Reading and choice of the 

elements 

Through literature surveys were defined 

theories for preparation work. 

Preparation of the Theoretical 

Reference 

 

Defined the concepts of major references 

for solution of goals presented. 

Research  

Questionnaire application and 

interview 

 

Interviews were conducted with 

militaries in management function at the 

strategic and planning, and 

questionnaires. 

Analysis of Information 

 

Data were analyzed and transformed into 

information to the elucidation of specific 

the objectives. 

Achievement of Results 

 

Followed by the information of the 

analysis, it was possible to obtain the 

results measured through the specific 

objectives. 

                 Source: Prepared by the author. 

Initially it was presented in a questionnaire in the online platform used by all military from 

May to June. The consultation questionnaire contained 20 assertions, being 6 informative and 
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factors on how the subordinate notes its superior and vice versa, to obtain data on the 

leadership.  

For disposal of the questionnaire it was used the online platform of the enterprise; there, 

the participant, when accessing it perform some of its normal activities in one of the 

organization's systems, he was immediately redirected to a specific page where, through its 

registration number, he could answer only once the questionnaire.  

It was observed that access with the registration number generated fear about using the 

consultation questionnaire. Then it was modified, giving to the respondent the option to 

answer the questionnaire without the need for identification; This step led to a higher number 

of respondents. 

The data were stored in the own organization databases, through which it was possible to 

any participant to observe the graphical results in real time. At the end of the research period, 

the IT department forwarded the report by a media file in the .xls format (Microsoft Excel 

spreadsheet).  

In the individual interview it was used a protocol with points targeted the participation of 

managers in leadership of its fractions were all authorized by the Commander of the military 

organization. This interview was stored in recorded data, in digital audio and transcribed later, 

with some notes taken during the interview. 

3.2 Focus Group 

The focus group was all of the corporation's officers, who greatly exert administrative 

management functions and staff, and a percentage of actual military who perform operational 

and administrative activities. 

The sample sought to achieve the corporate universe with direct response to the online 

questionnaire available to all through access to the computerized system of the organization, 

in the Activity Log System of the researched corporation.  

For officials who have not had access to this system, the questionnaire were sent through a 

computerized system of electronic protocol, in which these respondents positioned themselves 

satisfactorily. 

3.3 Indicators for data analysis of Likert scale and SWOT matrix 

Developed by Rensis Likert, according to Junior e Da Costa (2014) this scale proposes 

itself to carry out a measure questionnaire in order to compare the data for analysis of results, 

which the interviewed respond to a degree of agreement on some statements by a 

measurement. For this study the scale of references were used between: Agree (A); Partially 

agree (PA); Indifferent (I); Partially Disagree (PD); Strongly Disagree (SD). 

Appointed by Costa (2011) as easy to use for achieving a result on the degree of 

agreement, a form of measurement is denoted with greater reliability between odd scores to 
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have a neutral point not so small or so great that hinder the selection which is intended to 

measure while the larger more reliable. 

The SWOT matrix, second Fitzsimmons and Fitzsimmons (2014) is used to identify the 

strengths and weaknesses of an organization, opportunities and external threats. It starts with 

a goal, resulting in forces to be maintained, it is seen as a subjective analysis. 

For Souza and Ricci (2013) SWOT analysis is used as a business management tool, being 

effective in identifying elements and information on the operation of the organization and its 

adaptations, serving as a great reference for generating competitive advantage. 

4. Analysis of leadership as innovative element of qualifying and participation in a 

military organization 

The military organization treated in this study has about seventeen years of foundation, 

and stands out in the statistical parameters of the government's platform by the innovative 

way of managing of its participants. Its objectives are aimed to achieve excellence in 

providing its services to society in line with technological development, changing its doctrine 

and qualifying human its resources contributing to the development of the Rondonian society, 

with the mission to safeguard property and lives. Its values are consolidated in patriotism, 

duty, loyalty, integrity, courage and improvement. 

Several innovative ideas that emerge from the administrative scope make possible an 

advance in the operational technology of the corporation and on its standards of public 

services offered to society. Nevertheless, the hierarchy and discipline follow as in any 

military organization. In this environment were submitted 20 assertions structured from the 

theoretical focus in this document in order to obtain the perception of the respondents on key 

aspects related to leadership; subordinates and theirs commands were categorized. Table 3 

presents the questions of the questionnaire, which Figure 3 is synthesized to the answers that 

summarize the performance of the respondents to this consultation in situ. 

Table 3: Description of the questions 

Element Description 

P1  Age of  the respondent 

P2 Gender of the respondent 

P3 Education degree of the respondent 

P4 Time working on any of the Public Security Agencies 

P5 Position within the corporation 

P6 Holds the function of Chief or Director 

P7 I am fit for the function that I exercise. 

P8 I feel like an important member in the organization. 

P9 I exert function for technical or specific knowledge, proven by professional resume 

P10 The function that I exercise requires specific technical knowledge 
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P11 I possess specific technical knowledge to the function that I exercise 

P12 In my perception, my immediate superior is fit for the work performed. 

P13 My superior realize my necessities and aspirations within the organization. 

P14 I have my superior as an example to be followed in the organization. 

P15 In my perception, my hierarchical subordinates are fit for the work performed. 

P16 My hierarchical superior worries about my opinions and my well-being within the 

organization. 

P17 In my perception, there is necessity for new skills training for the duties performed. 

P18 My position / function is by appointment 

P19 I give opinions that are discussed in planning meetings. 

P20 I participate in meetings that discuss the methods and procedures performed. 

                 Source: Prepared by the author. 

 

Figure 3: Questionnaire answers on training and leadership 

 

              Source: Prepared by the author. 

The results of the questionnaire states that 76% of respondents, mostly aged 26 to 39 

years, male gender, high school degree holders with time of service of more than five years, 

are considered to be able to perform the function of military firefighter. Among the 

respondents, 21% are officers and 79% are from enlisted ranks (military who perform 

administrative and operational activities without management functions). The questionnaire 

made it possible to trace a diagnosis which the results point to a agreement with the 

formulated items observing the nature of the qualification of the officer for the function 

performed. 

4.1 Characterization of the leadership of the military command in the organization 

under study 

Institutional Theory versus New Public Management has intrinsic factors in military 

administration. Pillars such as the hierarchy are sources of leadership that become molded as 

new leadership elements. Table 4 shows the explanation for this comparison in the 

organization studied in this work. 
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Table 4: Leadership: Theoretical basis 

Theoretical basis Doctrinaire precept Company practices 

Institutional Theory 

Carvalho, Vieira e Silva 

(2012); Pereira 2012. 

Leadership Exercise through the 

position occupied 

Functions employed based on 

the military hierarchy. 

 New Public 

Management Theory 

Carneiro e Menicucci 

(2011); Martins (2015) 

Ability to generate meaning for the 

community, motivating people to act 

in common benefit. 

Functions for professional 

training 

Design Thiking 

Lima e De Carvalho 

(2013); Vianna etal. 

(2012); Biscaia (2013). 

Development of creative skills, 

imagination and ideation and 

prototyping 

Functions for qualification 

Source: Prepared by the author. 

The Institutional theory itself, according to Pereira (2012) is about organization through 

rules and standards, and empirically, in the military hierarchy this organization is one of the 

precepts that keeps the institution reliable, although over the years, is shown a necessity for 

change, because external factors begin to meet the primary necessities of the military 

institutions, becoming, thus, elements that transform these organizations. 

Innovation in leadership is being observed as the implementation of a new or significantly 

improved solution in order to strengthen the competitive position, increase performance or 

knowledge. Thus, it is possible to interweave innovation with the participation of the 

leadership, demonstrated in coordinating works involving the necessity for improvements and 

the decision-making skills through practical, productive means, not thought before. 

The analysis of the data related to the officials corresponds to their leadership over the 

rank (role within the military hierarchy) which they have in the organization. According to the 

survey, this function is due to the promotion of functional career, which respectively 

attributes management positions as they grow in the hierarchy. 

Under the aspects, we can observe in the relationship that 92% agree completely or 

partially with whats is parameter, the technical knowledge to the perform the function, and 

64% exercise their function with proven qualification, being that 32% of respondents exert a 

management function. 

Although the analysis corroborates with the understanding that the qualification is 

required, and a significant percentage understand that have this qualification, 96% of 

respondents state the necessity for further training for the duties performed. This reflex was 

answered by an officer interviewed that exerts a control function, which says that although his 

troops have compulsory training and specific courses for ascendancy in career, new 

technologies and techniques are incorporated each year and therefore there is a necessity for 

them to be always improving themselves.  
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Similarly, subordinates evaluate their leaders on the issue of technical capacity, noting that 

76% agree completely or partially that his superiors have a management position because of 

their technical capacity. Note that, in the specific case it is important to make this distinction 

because in the military structure, management functions are relating to the military rank, 

based on hierarchy. For example, to the function of general commander, the Act specifies that 

the person must be the military of the highest rank. 

However, in exceptional, many officers assume duties provided for officers with specific 

expertise to command, which they do not have yet, such as the function of brigade 

commander, which, by a deficiency in the establishment plan, is carried out by juniors and 

intermediates officers without the due course. 

It was also evaluated the participation in the corporate decision-makings, of which 58% 

totally or partially agreed with the participation in the meetings regarding the methods and 

procedures of the corporation, combined with the evaluation of 67% of them reporting that 

have their desires met by the superiors. 

For this analysis it is understood, according to Figure 4 in which the synthesis of this 

relationship between qualification and leadership is shown, that the average of respondents 

say that their leaders have leadership skills through competence and professional 

qualifications, and 57% of the respondents disagreed that these functions are performed by 

designation. 

Figure 4: professional training of the respondents 

           Source: Prepared by the author 

According to the report of a high command officer, the corporation innovates when 

placing in functions, professionals with essential qualifications for the development of a 

specific management activity. This is generating competitive advantage in the processes of 

decision-making. The respondent states that specialization courses are necessary for the 

corporation in some specific functions such as financial and legal departments. 
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4.2 SWOT analysis of institutional performance of the leadership in the face of 

innovation by Design Thinking 

In the SWOT matrix, as presented by Souza and Ricci (2013), it is possible to identify 

strengths and weaknesses, opportunities and threats surrounding the leadership of the military 

organization. Table 5 and Figure 5 are related to a summary of the results found by the 

questionnaire. 

Table 5: SWOT Matrix 

Theoretical 

basis 
Doctrinaire precept 

Strength Analysis of the strengths, advantages, differential. 

Weakness Analysis of what can be improved, avoided, or what must be know by the organization 

Opportunity Analysis of the organization's growth, use of new technologies, new area of activity. 

Threat Analysis of obstacles, changes in technology, finances. 

Source: Prepared by the author according to Fitzsimmons and Fitzsimmons (2014); Souza and Ricci 

(2013). 

 

Figure 5: SWOT Evaluation of the organization studied 

              Source: Prepared by the author 

Innovative features are found in military organizations, such as coaching techniques, 

resulting in meetings to address on leadership. The adoption of participatory methods to hear 

subordinates generated positive characteristics as the implementation of new working 

methods within organizations, emerging applicable ideas coming from the militaries of lower 

ranks adopted by the managers, such as modifying the service scale, specialization of services 

and implementation of courses. The analysis of the questionnaire provides information on the 

participation of the subordinates in planning meetings, depending on the concern of the upper 

ranks officers with the welfare and aspirations of his subordinates. In Figure 6 is represented 

the average of these characteristics analyzed. 
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Figure 6: Analysis of Leadership over the subordinates 

           Source: Prepared by the author 

It was observed according to an analysis of existing documents in the corporation in 

meeting minutes, the concern of targeting of resources, new features adopted by the command 

according to the officers interviewed. 

According to Juliani, Cavaglieri and Machado (2015), this feature is one of the ways to 

develop creative ideas, coexisting with the Design Thinking within the organization, 

according to the model in Figure 7 and Table 6, where this feature is shown and described. 

Figure 7: Implementation Model of Design Thinking in an organization 

        Source: The author 

 

 

0

10

20

30

40

50
Totally Agree

Partially Agree

Indeferent
Partially
Disagree

Totally Disagree

My superior realize my
necessities and aspirations within
the organization.

My hierarchical superior worries
about my opinions and my well-
being within the organization

I give opinions that are discussed
in planning meetings.

Ideas 

Goals Processing 

Problem / Necessity 

Creativity 

Goals 

Design Thinking 

Innovation 



Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) 

An Online International Research Journal  (ISSN: 2306-367X) 

2017 Vol: 6 Issue: 1 

   
 2077 

www.globalbizresearch.org 

Table 6: Description for implementation of design thinking in an organization 

Element Description 

Problem / 

Necessity 

Service, administrative act or object that has the need for solution or change in the way of 

how it performs 

Goal It is the proposal for a qualified purpose to be realized within a stipulated period and gated 

result, focusing on characteristics, discipline and results. 

Ideas Representation of a cognitive thought, represented by logical, ontological, transcendental or 

psychological observations used to form a concept for mental representation of something 

concrete or abstract. 

Creativity Talent to create, to cause the invention or innovation; it consists of finding masterminds for 

the practical implementation of a significant differential in face of the usual. 

Innovation Successful operation of a new idea, product, process, business or organization; It requires 

the existence of significant impact able to bring competitive advantage and measurable 

results. 

Goals 

Processing 

Formulated by specific, measurable and attainable form, consisting of a monitoring and 

review to check for improvement and focused to does not deviate from the goal in search of 

the final result. 

Design 

Thinking 

Welfare promotion in people's lives, involving innovation through the designer's creativity 

through abductive thought, through immersion, ideation, prototyping and development. 

       Source: The author 

According to the command officers of the corporation, the participation of its officials in 

the generation of ideas to improve the corporation has been one of the pillars of innovation 

within the organization. For Colonel Rodrigues, the change in an organization is strongly 

achieved when there are new perspectives, focused to the improve of the quality of service, 

with training courses or with the change in routine and procedures used by the institution. 

For these officers interviewed, the administration is strongly supported by logistical and 

financial support that in recent years innovated in the performance of their financial 

autonomy, empowering human resources specifically to conduct activities before linked to 

other departments. One of the unit commanders, a captain, reports that regular meetings with 

his troops in order to listen to his subordinates and observe the problems of his military unit 

are shown as a scarcely plausible tool because many still think individually. Although there is 

the possibility of identifying new solutions proposed by his subordinates, according to the 

captain, good results emerged from this communication such as the deployment of personal 

protective equipment for a specific activity and the improvement of the service scale. 

 

 



Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) 

An Online International Research Journal  (ISSN: 2306-367X) 

2017 Vol: 6 Issue: 1 

   
 2078 

www.globalbizresearch.org 

4.3 Appointment of the fundamental cognitive variables for innovative leadership in the 

researched military organization 

Leadership to Costa et al. (2011) is the greatest force for the use of human talent. For them 

it is necessary to clearly observe the leadership role to reflect how to be a good leader. In 

table 7 are presented bases of cognitive variables to the leadership studied. 

Table 7: Cognitive Elements of Leadership 

Theoretical basis Doctrinaire precept Company practices 

Knowledge 

Carneiro e Menicucci (2011). 

Individual's ability to 

perform a task 

Technical skills, knowledge, 

learning 

Creativity 

Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

etal. (2012); Biscaia (2013) 

Act of creating or producing 

an invention 

Estimulo de produção de ideias 

para transformação em realidade  

Innovation  

Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

etal. (2012); Biscaia (2013) 

Act of innovating, bringing 

something unprecedented 

new or updated 

Breakage of paradigm, 

integrating new services and 

management competency. 

          Source: The author 

The cited authors state that to form a leader, a dynamic process is necessary, in order to 

open the mind to the imagination, through discipline, thereby being able to develop in its 

internal stakeholders a collaborative capacity. 

This diagnosis is justified due to the primary basic training after being approved in  contest 

in order a to be military firefighter. In this parameter, the respondents confirm that perform 

their activities for the technical knowledge acquired in training and in the specialization 

courses offered by the corporation. According to the command itself, there is a practice that 

asserts the necessity for specialization in special activities that arise after the basic training, 

such as the activity of rescue diver, rescue driver and aircraft pilot. 

According to data collected, not all officers have the necessary courses for management, 

and their functions are exercised by administrative necessity. Some private functions for 

senior officers are held by intermediaries officers that have technical qualification, as in the 

case of accounting and logistics areas. 

5. Conclusions and Recommendations 

Through this study comes to the answer that the new public management within a military 

organization has outstanding features regarding the age of the leadership, which, according to 

the results, absorb management domain on its team. 
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Confidence in the technical skills of their superiors also results in a conclusive analysis, 

therefore, it is clear that there is, beyond the concern with the qualification, the concern with 

troops welfare exerting a participative leadership. 

Innovation in the case in question is addressed directly to the organization's internal 

services, enabling the study of ideas and the prototypation of the practice when feasible and 

within the possible parameters in a military organization. Thus, the work presented qualifies 

innovation in military organizations by the transition from the Institutional Theory by the 

New Public Management, for which there has been clear precepts of Design Thinking 

involving these transformations and exerting a break of paradigms. 
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Abstract

The disposal and treatment of solid waste have been global concerns, especially regarding urban areas. Many
people debate the balance between economic development and environment protection. Sustainability is
always an issue which attracts attention from not only researchers but also from governmental organizations
and the public, either in developed or developing countries. How do the public in developing countries
perceive sustainability? Taking the city of Porto Velho in Brazil as an example, this article analyzes the
perception of local residents on the management of municipal solid waste to inform governmental decision-
making on sustainable practice. Using a sustainability indicator matrix, this study investigates local people’s
perceptions of sustainability issues regarding municipal management of solid waste. It identifies key issues
including residents’ awareness of sustainability and their attitudes toward municipal solid waste
management. Local residents are generally aware of the importance of solid waste management and know
about selective waste collection and recycling in general. The findings suggest that, although they are not
satisfied with current policies and waste management practices in this regard, local residents want to
contribute positively to a sustainable waste management system and that a collaboration between
stakeholders, including residents, industries, governments, and researchers is required to remedy current
problems such as lack of information and failures in policy implementation in municipal solid waste
management.
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Öz

Sustainability has turned out to be a complex issue in the scope of Legal Sciences, in proportion as it directly impacts relationships in society, demanding constitutional interpretation
from the perspective of subsidizing social conflicts. This imposes direct implications for these relations, such as the issues inherent in city planning. The aim of the present proposal is
to promote the hermeneutic discussion of sustainability from the perspective of the Constitution of the Federative Republic of Brazil, focused on the development of cities. The
general objective is to hermeneutically interpret sustainability in the context of the Brazilian Constitution  as a contribution to city planning; the specific objectives are (1) to address
various forms of interpretation of the Federal Constitution; (2) indicate sustainability-orientating mechanisms for city planning in the Federal Constitution; and (3) to hermeneutically
interpret sustainability for city planning according to the Federal Constitution. The task is based on Luhmann's Systems Theory, centered on the convergent social demands,
considering that the order is to create a state of social tension exposed to normative demands; and also to keep the subsidiary support of the Constitution Theory discussed in
Ommati (2016), in order to confirm an orderly and sustainable configuration of cities. We adopt the Content Analysis Method and the procedures required in the preparation of this
task. As a result, a hermeneutic interpretation of sustainability for city planning is reached, using constitutional elements. This task contributes to academic knowledge and furthers
the cause of the hermeneutics of sustainability in support of city planning.

Anahtar Kel�meler

Management,Hermeneut�cs,Susta�nab�l�ty,Theory of the Const�tut�on,Theory of Systems
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 RELATÓRIO INDIVIDUAL 

 

PROJETO DO ORIENTADOR (A): Gestão da Inovação e Tecnologia 

TITULO DO PLANO DE TRABALHO: ESTUDO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO 

MEDIANTE INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RONDONIENSES 

 

NOME DO ACADÊMICO: Fábio Ferreira Quinderé  

(  x ) Bolsista               (  ) Voluntário 

 

ORIENTADOR : Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho 

 

                                                    

 PLANO DE TRABALHO: 

1. OBJETIVO:  

1.1. Objetivo Geral: Estudar o diferencial competitivo por meio de  inovação nas micro 

e pequenas empresas em estudo no Estado de Rondônia.  

1.2. Objetivos Específicos:  

 

1.2.1 Identificar micro e pequenas empresas que não utilizam conceitos de inovação e 

empreendedorismo.  

1.2.2 Efetuar a análise SWOT sobre as práticas de inovação para competitividade 

adotadas nas micro e pequenas empresas pesquisadas. 

1.2.3 Propor técnicas inovadoras para impacto positivo nos resultados organizacionais 

nos empreendimentos em estudo.   

 

 

2. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA:  Para TIDD e BESSANT (2009) a principal 

contribuição que o desenvolvimento de produtos e serviços traz é o aumento da 

diferenciação de mercado. A diferenciação mede o grau em que os concorrentes se 

diferem uns do outros em um mercado especifico. Em geral, uma diferenciação está 

associada com uma fatia de mercado também maior e com altos retornos de investimentos 

em nível de produto. As vantagens geradas por medidas inovadoras perdem seu poder 

competitivo à medida que outras veem e copiam a ideia, por isso capacitar talentos 

http://dgp.cnpq.br/diretorioc/webgrupo/pesquisadores/index.jsp?pes=3
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capazes de inovarem constantemente, proativos, que tomam atitudes para resolver 

problemas antes que esses apareçam. Inovação é a ferramenta especifica dos 

empreendedores, a partir dela pode-se explorar alternativas para desenvolver um negócio 

ou serviço diferente, pode ser aprendida e praticada.  

 

3. RELAÇÃO DE ATIVIDADES (relação com breve descrição das mesmas) 

 

Estrutura 
 

Descritiva 
 

 
 

1 Pesquisa 

Documental 

 

Consiste em toda busca realizada em acervos, documentos, livros e demais 

mídias; pretende reunir os conceitos que envolvem a pesquisa para subsidiar 

teoricamente o estudo. 
 

 

 

 

 

2 Questionário 

Conjunto de questões sistêmicas direcionadas a conhecer a opinião e levantar 

informações específicas dos sujeitos investigados sobre assuntos pertinentes ao 

estudo. Integra questões fechadas ou abertas de acordo com o método 

empregado na pesquisa. 
 

 

 

 

3 Entrevista 

Técnica de coleta de dados sobre um assunto específico por meio da interação 

entre pesquisador e pesquisado, onde o investigador visa registrar os que os 

atores investigados pensam, representam, fazem e argumentam sobre o assunto 

da pesquisa. 
 

 

4 Análise 

Descritiva 

 

 

Objetiva relatar características de determinado grupo ou fenômeno, 

estabelecendo por meio do estudo as relações entre variáveis e fatos 

investigados. 

 

 

4. Resultado Serão tratados conforme objetivos geral e objetivos específicos proposto, e 

trabalhados conforme a metodologia especificada e os procedimentos 

recomendados. 

5. RESULTADOS ESPERADOS: Resumos expandidos, artigos, projetos de extensão a  

Serem publicados em evento no país e no exterior. 

 

6. METODOLOGIA: A pesquisa possui natureza qualitativa, haja vista que busca a investigação por meio 

de análise cognitiva e possui fundamentação em premissas conceituais. Segundo Flick (2004) na pesquisa 

qualitativa as teorias servem como base para os questionamentos e estudos, assim como a partir das 

pesquisas realizadas novas teorias podem ser formuladas.  Na Figura 9 é apresentado o Diagrama de 

Metodologia aplicado em pesquisa. Conforme apresentado na Figura a seguir, o centro de pesquisa está 

voltado ao Método de Estudo de Caso que produzirá resultados a partir dos elementos que compõem os 

conjuntos ilustrados. Nesse sentido, a ferramenta SWOT será o modelo de percepção sistêmica do processo, 

a qual pretende reunir os conjuntos e transformar os dados obtidos em informações cognitivas para a 
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inferência da investigação. Nos subitens que seguem são apresentados os desdobramentos da metodologia, 

de forma a delinear os aspectos supracitados. 

Figura 1: Diagrama de Metodologia 

 
Fonte: Adaptado de Pedro Filho (2014). 

 

7. RECURSOS NECESSÁRIOS: Os disponíveis no GEITEC – Grupo de Pesquisa em 

Gestão da Inovação e Tecnologia. 

 

8. RELAÇÃO DE ATIVIDADES (sem descrição) E CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.  

Período de agosto de 2015 a julho 2016 

Atividade                                    Ano 2015/2016 

Ago. 
2015 

Set. 
2015 

Out. 
 2015 

Nov. 
2015 

Dez. 
2015 

Jan. 
2016 

Fev. 
2016 

Mar. 
2016 

Abril. 
2016 

Maio. 
2016 

Junho. 
2016 

Julho. 
2016 

Escolha do tema.  

X 

           

 Levantamento bibliografico.  X X           

Desenvolvimento do problema.     X          

Definição do objetivos.   X          

Fundamentação teorica.    X          

Escolhas da empresas a serem 

estudadas.  

  X          

Coleta de dados- visita  in loco   X X X        

Tratamento dos dados.       X X X     

Elaboração do relatório final.          X X   
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Revisão do texto.            X  

Entrega do trabalho.            X 

OBS.: este cronograma poderá ser ajustado em conformidade com determinações do PIBIC 
 
 
 
RESULTADO 

 

Ajustados os objetivos em conformidade às peculiaridades no universo investigado, foi 

produzido o artigo anexo a ser submetido a evento nacional, e após a sua tradução será 

enviado a evento internacional. Será ainda publicado em Anais com ISBN e em periódico 

Qualis CAPES com ISSN.  
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FUNÇÃO PRODUÇÃO, AS OPERAÇOES E O VALOR ADICIONADO EM UMA 
METALÚRGICA PORTO VELHENSE 

 
Fábio Ferreira Quinderé. Acadêmico do curso de administração da Fundação 
universidade Federal de Rondônia (UNIR) Brasil Email: fabio_fq07@hotmail.com.  
Flavio de São Pedro Filho. Doutor em administração pela USP. Docente do curso de 
administração da UNIR. Coordenador do GEITEC – Grupo de pesquisa e Gestão da 
Inovação Social e Tecnologia da UNIR. E-mail: Flavio1954@gmail.com  
 

RESUMO 

Este trabalho trata a respeito da função produção, operações e valor adicionado em uma metalúrgica e 

serralheria, como teoria base foi utilizada a teoria da contingência e como fator determinante nas 

variáveis da mesma, tem como objetivo geral estudar a função produção, operações e valor adicionado, 

em face do confronto entre teoria e prática destes processos com o intuído de levantar os principais 

subsídios informacionais desde o processo até a procura do serviço ou produto. (1) elaborar analise da 

funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de estratégia (2), e apontar e propor 

modelos de inovação na microempresa estudada, com foco na vantagem competitiva empresarial (3). Ao 

se fazer a pesquisa de abordagem qualitativa, procedimentos metodológicos foram adotados, entre eles; 

levantamento de dados, visita in loco, entrevista com o proprietário da empresa. A matriz SWOT foi 

aplicada como ferramenta auxiliando no processo. Percebeu-se que a empresa utiliza-se de todos os 

conceitos abordados, à exceção dos conceitos de valor agregado e inovação, pois a falta de adequado 

controle impossibilita a apuração quanto ao valor agregado no produto ou serviço realizado; não possui 

faixada que possa identificar a empresa, esses pontos negativos fazem com que a empresa incorra em 

perda de capilaridade do ponto de vista de estratégia, competitiva e ganho de mercado. Fica evidente 

que os conceitos abordados são significativos para o desenvolvimento de qualquer empreendimento. 

Desta forma, após a interação ocorrida mediante este estudo, a inovação que não era utilizada na 

conformidade dos conceitos, e também o empreendedorismo fundamental ao sucesso de micro empresa 

passam a serem reconhecidos para efeito de práticas no estabelecimento estudado. Este trabalho é uma 

contribuição da academia, i poderá servir aos interessados em inovação de micro e pequenas empresas.  

 

Palavras chaves: Amazônia. Estratégia. Gestão. Inovação. Produção. Tecnologia.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho aborda sobre a função produção, operações e valor adicionado em uma 

metalúrgica de pequeno porte. Com a realização de uma visita in loco e entrevista, 

buscando compreender os processos, permitindo gerar informações para a análise de 

desempenho. Logo será sugerido propostas de melhorias visando o desempenho da 

organização, gerando vantagem competitiva e satisfação do cliente.  

Esta atividade tem por objetivo geral estudar a função produção, operações e 

valor adicionado, em face do confronto entre teoria e prática destes processos com o 

intuído de levantar os principais subsídios informacionais desde o processo até a 

procura do serviço ou produto; e os objetivos específicos que são:  Levantar os 

principais subsídios informacionais sobre os processos e seus modelos de inovação(1); 

Elaborar analise da funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de 

estratégia (2); Apontar e propor modelos de inovação nessas micro empresa, com foco 

na vantagem competitiva empresarial (3) Para isso foi usado os embasamentos 

teóricos.  

2  REFERENCIAL TEORICO- CONCEITUAL   

 

  Este trabalho tem base na Teoria da Contingência que, segundo Chiavenato 

(2014) não há nada de absoluto, seja nas organizações ou na teoria administrativa. 

Tudo é relativo. Tudo depende da situação. Existe uma relação funcional entre as 

condições do ambiente e as técnicas administrativas necessárias para o alcance eficaz 

dos objetivos da organização.  

 

2.1 Conceitos de administração da produção.  

        Administração da produção é a atividade de gerenciar recursos que criam e 

entregam serviços e produtos. Trata de maneira como as organizações projetam, 

entregam e melhoram serviços e produtos a seus clientes. Tudo o que você veste, 
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come, se senta, usa, lê ou lança na prática de esportes chega a você graças aos 

gerentes de produção que organizam sua criação. Todos os livros que você toma 

emprestado na biblioteca, tratamentos recebidos no hospital, serviços, que espera nas 

lojas e as aulas na universidade foram produzidos. Em alguns tipos de organizações, é 

relativamente fácil visualizar a função produção e o que faz, mesmo se nunca a 

tivermos visto. A maioria das pessoas já viram fotos de linhas de montagem de 

automóveis. Mas de uma agencia de propaganda? Sabemos vagamente o que seus 

profissionais fazem - criam e produzem os anúncios que vemos nas revistas e na 

televisão-, mas qual sua função produção? A pista está na palavra “produção”. 

Qualquer empresa que produz algo deve usar recursos e deve ter uma atividade de 

produção. Independentemente do tamanho, todas as empresas precisam produzir e 

entregar seu produtos e serviços de modo eficiente e eficaz. Entretanto, gerenciar a 

produção em uma organização pequena ou média tem seu próprio conjunto de 

problemas. As grandes empresas podem ter recursos para dedicar desde às tarefas 

individuais às especializadas, mas as empresas menores, frequentemente, não podem.   

Segundo Vasconcelos, no processo de produção, diferentes insumos ou fatores 

de produção são combinados, de forma a produzir o serviço ou bem final. As forma 

como esses insumos são combinados constituem os chamados métodos de produção, 

que podem ser intensivos em mão-de-obra (utilizam mais mão-de-obra que em outros 

relação a outros insumos) intensivos em capital ou intensivos em terra.  

 

2.1 Conceitos de função produção.   

A função produção é a parte da organização responsável por essa atividade. 

Qualquer organização possui uma função produção porque qualquer organização 

produz algum tipo de produto e/ou serviço. Entretanto, nem todos os tipos de 

organização, necessariamente, denominam a função produção por esse nome. A 

função produção é central para a organização porque produz os bens e serviços que 

são a razão de sua existência. A função desenvolvimento de produtos/serviços, 

responsável por desenvolver novos produtos. E a função produção, responsável por 
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satisfazer as solicitações dos clientes por meio da produção e entrega de produtos e 

serviços. 

 

2.1.2 Conceitos de operações   

Operações são as atividades orientadas para a prestação de um serviço ou 

entrega de um produto, trata-se da atividades que são realizadas em uma empresa de 

serviço, se refere a tomada de decisões quanto aos recursos produtivos, ou na maneira 

de utiliza-los. Recursos escassos, como os humanos, tecnológicos, informacionais e 

outros. Trata também da interação destes recursos com os processos que produzem e 

entregam bens e serviços. Busca atender às necessidades ou os desejos de qualidade, 

tempo e custos de seus clientes. Além disso, deve também compatibilizar este objetivo 

com as necessidades de eficiência que as organizações requerem.  

Toda organização, quer vise ela a lucro quer não, tem dentro de si uma função 

de operações, pois gera algum “pacote de valor” para seus clientes, que inclui algum 

composto de produtos e serviços, mesmo que, dentro da organização, a função de 

operações não tenha esse nome. Os “clientes” podem ser clientes internos – outros 

setores da empresa por exemplo, ou clientes externos- usuários, externos à 

organização, dos bens e serviços produzidos.  

 

2.1.3 Conceitos de valor adicionado.  

Valor adicionado (ou valor agregado) é o valor que se adiciona ao produto em 

cada estágio da produção. Somando o valor adicionado em cada estagio da produção, 

chegarmos ao produto final da economia. No Quadro 01, o valor adicionado é 

encontrado por diferença (Valor das vendas menos os custos dos bens intermediários). 

No quadro 02, o valor adicionado é dado pela somatória da renumeração dos fatores de 

produção, alocado nos três estágios da produção do pão (trigo, farinha de trigo e pão). 

Oque dá, evidentemente o mesmo resultado.  
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Quadro 1: valor adicionado encontrado por diferença.   

 

Estágios da produção 

Vendas no 

período [$] 

(1) 

Custos dos bens 

intermediários [$] 

(2) 

Valor adicionado 

[$] 

(1) – (2) 

Empresa A 

• Trigo 

 
140 

 

 
                  0 

 

 
                              140 

 

Empresa B 

• Farinha de trigo 

        
          245  

 

 
140 

 

 
10 

 

Empresa C  
Pão 

      
          390 

 
                 245 

                  
                145 

 

Valor adicionado – produto final                                                                                                                                                                              390 

Elaborado pelo autor. 

 

Em termos práticos o valor adicionado é medido como no quadro 4, ou seja: o 

valor bruto da produção (receita de vendas) compra de bens e serviços intermediários. 

O valor adicionado pode ser obtido através de notas fiscais, sabendo que toda a 

matéria prima tanto de bens finais quanto de intermediários são comprados de uma 

empresa, é importante obter as notas fiscais para fins de controle.  

 

Quadro 2: valor da somatória da renumeração e dos fatores de produção.  

 

Estagio da produção 

 

Salários ($) 

 

Juros ($) 

 

Alugueis ($) 

 

Lucros ($) 

 

Total ($) 

Trigo  

 

 
80 

 

 
30 
 

 
20 

 

 
10 

 

 
140 

 

 
Farinha de trigo 
 

 
        50 

 

 
10 
 

 
15 

 

 
20 

 

 
105 

 

Pão    
        60 

 

 
20 

 
30 

 
35 

 
145 

 

Total  

      
       190 

       
        60 

         
         65 

         
           75 

         
         390 

Elaborado pelo autor.  
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2.2   Conceitos de Analise SWOT  

Analise SWOT estuda a competitividade de uma organização segundo quatro 

variáveis: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Através destas quatro variáveis, 

poderá fazer-se a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das oportunidades 

e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando os pontos fortes da organização 

estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de 

mercado, a empresa será por certo, competitiva no longo prazo (RODRIGUES, Et Al. , 

2005).  

 

Quadro 3 : matriz SWOT 

 Analise Externa 

        Analise Interna        Oportunidades        Ameaças  

      

Pontos fortes  

Política de ação ofensiva ou 

Aproveitamento: área de 

atuação da empresa. 

 Política de ação defensiva 

ou  

Enfrentamento: área de 

riscos enfrentáveis.  

 

 

Pontos Fracos  

Política de manutenção ou  

Melhoramento de 

aproveitamento potencial.  

 Política de manutenção ou 

melhoria de 

aproveitamento potencial.  

Fonte: adaptado Chiavenato e Sapiro (2003, p.188).   

 

Para a construção de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças advêm 

sempre dos resultados de uma análise combinada, na qual as condições internas 

devem ser sobrepostas e confrontadas com as situações do ambiente de negócios da 

empresa (YANEZE ,2007).  
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3.  METODOLOGIA  
 

 

Na elaboração desta pesquisa abordou-se o método de pesquisa qualitativa, 

busca em Severino (2007) quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, é o 

mesmo quando se fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade 

de linguagem consagrada, não se está referindo a uma modalidade de metodologia em 

particular. A abordagem quantitativa e abordagem qualitativa, cabe referir-se a 

conjuntos de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências 

epistemológicas. A metodologia de pesquisa que podem adotar uma abordagem 

qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos 

do que propriamente a especificidades metodológicas.  

 

 

Figura 1 : Diagrama de metodologia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

OBJETODE ESTUDO 

Uma micro empresa.  

1. Estrutura Comercial   

2. Oferta de Produtos   

3. Função produção, 

operação e valor adicionado  

 

REFERENCIAL TEORICO 

Teorias 

1. Contingência. 

2.Inovação.  PROCEDIMENTO 

1. Levantamento Teórico. 

2.     Visita in loco  

       MÉTODO 

1. Análise de Conteúdo 

CATEGORIZAÇÃO 

Elementos conceituais 

1. Padrões regularidade 

2. Riscos e ameaça 

3. Soluções 
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4. RESULTADO  
 

Essa pesquisa foi realiza em uma metalúrgica e serralheria no munícipio de Porto 

Velho, Capital do Estado de Rondônia; oferecendo serviços de serralheria que são, 

portas, janelas, portões, grades, lixeiras, churrasqueiras, serviços de soldagem em 

geral, e estruturas metálicas, caixas d´agua, tubulações, e montagens industriais. Tem 

por objetivo prestar um melhor serviço ao consumidor, visando sempre uma garantia do 

produto ofertado, dando a garantia de durabilidade nos produtos, trabalhando com 

preços acessíveis ao do mercado, sua missão e se tornar em 1,5 um ano e meio uma 

metalúrgica de médio porte. Podendo assim atender com uma melhor mão de obra, e 

oferecer oportunidades de emprego e dessa forma estar contribuindo para o 

desenvolvimento do munícipio e do estado. A empresa possui apenas 04 quatro 

funcionários, sendo no topo da hierarquia o proprietário e gerente da empresa, ficando 

como gerente o sócio que exerci dupla função, tanto produz como cuida da parte 

administrativa, e um único ajudante que produz e exerce a função.  

 
Figura 2. Organograma da Metalúrgica e Serralheria. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Proprietário   

Gerente e soldador  

 

 

 Sócio Colaborador  

Soldador  

 

Soldador   

Ajudante 
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Quadro 4: Descrição das funções exercidas pelos cargos na instituição.  

 

Elementos 

 

                                            Descritiva 

Proprietário 
Gerente/soldador  

Tomada de decisão referente a decisões importantes como licitações e 
execuções de serviços, orçamentos, distribuição de mão de obra, 
compra dos insumos de produção, demissão e admissão. 

Sócio colaborador 
\soldador  

Orçamentos e execuções de serviço.  

Soldador ajudante  Execuções de serviços em geral, e produção de produtos.  

Elaborado pelo autor. 

   
 

 
4.1 Levantamento dos principais subsídios informacionais sobre os processos e 
seus modelos de inovação.     
 

Para um melhor estudo e resultado foi utilizada a analise SWOT na empresa em 

questão, onde foi feito um levantamento, tanto o cenário interno quanto o externo, 

analisando as forças internas pôde-se constatar que a empresa tem uma cultura de 

fazer sempre os melhores preços, Geralmente logo que e feita a escolha do produto, e 

dado no mesmo momento um prazo para que o cliente possa receber o produto em sua 

casa. O processo de produção compõe-se de três elementos associados que são o 

trabalho a matéria prima e os instrumentos, e no processo de produção utilizam uma 

das regras de sequenciamento, que é o first in e first out, onde a primeira tarefa a 

chegar no centro de trabalho é a primeira a ser atendida. O responsável por distribuir as 

tarefas e serviços em geral é o próprio dono e gerente, ele coordena as atividades, já 

possui mais de 20 anos no ramo, por ter muita experiência fica acordado entre os 

mesmos que só podem fazer pedido de peças com a autorização do gerente, pois pode 

acontecer algum erro de cálculo, e acontecer desperdícios.  

A algum tempo a empresa se preocupou com os grandes gastos de energia e 

matéria prima, perceberam que deveriam investir em maquinas de solda mais eficazes 
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e econômicas, mesmo sendo mais caras, foram compradas duas máquinas enquanto a 

pesquisa foi sendo desenvolvida, Smart Tools que consome menos energia podendo 

ser usada tanto em energia 110 quanto 220, tem uma precisão exata na hora de soldar, 

por ser pequena, pode-se levar para qualquer lugar, a Merkle Balmer é maior e 

consome mais energia e pode ser ligada em 110 e 220, foi notável a diminuição das 

contas de energia, podendo ser levado em conta a precisão da máquina nova, desta 

maneira as sugestões de melhoria foram sendo aplicadas e geraram resultados 

significativos, minimizando gastos desnecessários.  

 
4.2 Análise da funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de 
estratégia.  
 

Algumas observações importantes foram alavancadas, pois mesmo o proprietário 

passando a se  preocupar com a inovação tecnológica de suas ferramentas de trabalho 

e o corte de gastos, a empresa não possui fachada ou algum tipo de identificação, que 

diga que é uma metalúrgica, segundo o proprietário as pessoas que vem em buscas de 

produtos ou que se faça serviços, em sua grande maioria chegam através de indicação 

de terceiros, pois não há uma divulgação da empresa, se não um aplicativo da OLX que 

ainda consegue orçamentos mas nem sempre serviços. Agiu de forma estratégica na 

compra de maquinas novas, mas não se preocupou com a imagem da empresa, 

deixando a desejar na geração de estratégia e ganho competitivo, sabendo da 

importância de uma boa faixada, que diz um pouco sobre a empresa, e o quanto a 

mesma é organizada ou não. O controle das notas fiscais não existe, não há um caixa e 

nem um armário para que seja colocado as notas fiscais, dessa maneira não se pode 

saber quanto foi de lucro no final do mês, nem por quanto saiu um serviço ou produto 

produzido na metalúrgica.  

Com o uso da ferramenta SWOT foi possível analisar suas fraquezas internas 

onde se constatou que não existe espaço físico adequado para se receber clientes, o 

atendimento e feito na própria linha de produção, oferecendo um risco ao cliente nessa 

mesma analise constatou-se que a empresa não guarda as notas fiscais dos insumos 
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usados na produção, deixando assim evidente que não é possível saber o valor 

agregado no produto fabricado, foi evidenciado na visita in loco  que a empresa não 

possui faixada, ou qualquer tipo de identificação onde se reconheça o nome da 

empresa, de posse dessas informações poderá ser possível trabalhar no melhoramento 

da organização, e a partir dessas informações feitas com essa ferramenta podemos ter 

uma clareza do que é realmente necessário para ter um diferencial competitivo, e 

buscar soluções para resolver esses problemas internos.  

 

Quadro 5 : Analise da matriz SWOT na metalúrgica em estudo.  

                            Interna                               Externa  

                           Forças                           Oportunidades  

1. Inovação em equipamentos de     
        trabalho 

2. Organização na produção de 
serviços  

        e produtos.  
3. Ótimo clima organizacional.  
4. Qualidade na produção dos 
produtos.  

5. Há cinco anos oferece serviço de  
       qualidade.   

6. Boa localização, ficando na principal  
        rua do bairro, e no centro 

onde se        
             encontra os 3 bairros da região.  

7. Confiabilidade por parte dos clientes, 
        que não procuram outra 

empresa para  
             prestar os serviços.  

 

                          Fraquezas                            Ameaças  

1. Não possui espaço físico para 
receber  os clientes.  
2. Não há controle de notas fiscais dos  
produtos intermediários. Os insumos                
para a produção dos produtos.  
3. Dificuldades para a divulgação da  
empresa.  
4. Não possui uma faixada, não há  

      identificação no estabelecimento                 

     comercial.  
 

5. A grande quantidade de empresas 
do  mesmo ramo se instalando nas       
proximidades.  
6. Dificuldades em conquistar novos 
        mercados.  
7. Dificuldades de divulgação, de meios  
        para mostrar a empresa e seus  

        serviços. 
 

Elaborado pelo autor.  

 
Com o uso da ferramenta SWOT analisou-se também as oportunidades externas, como 

o tempo que a empresa funciona na localidade, cinco anos de serviços prestados para 

a comunidade, com a boa localização que fica na principal rua do bairro e bem 

centralizada entre os três bairros da região, e a confiabilidade por parte dos clientes que 

não procuram outra empresa para fazer seus serviços, isso demonstra fidelidade dos 
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clientes da região. As ameaças externas estão diretamente relacionadas com a grande 

quantidade de empresas que estão se alojando na região, já no senário mais 

pessimista que seria as ameaças, constatasse uma grande dificuldade de conquistar 

novos mercados, e de divulgação da empresa tanto de produtos quanto apenas da 

empresa.  

Ao confrontar teoria e prática pôde-se notar que a empresa não possui controle 

de caixa e das notas fiscais dos insumos comprados para a fabricação de produtos, 

sendo assim quando falamos em valor agregado e importante que se saiba quanto se 

foi gasto no produto fabricado, para isso e indispensável as notas de compra dos 

produtos, o proprietário agrega o valor por método dedutivo, por ter 20 anos de 

experiência acredita estar certo quanto o valor que ele agregou naquele produto. Já a 

função produção, operações e inovação, a empresa utiliza corretamente e busca 

sempre estar melhorando.  

 

Quadro : confronto entre teoria e prática. 

Teoria  Prática  

 

Função produção  

A empresa utiliza do firist in e firist out , o primeiro pedido que entra 
é o primeiro pedido que sai.  

 

Operações  

A empresa trabalha de forma que gerencia os recursos e as 
atividades da metalúrgica. Utilizam de forma organizada dentro de 
suas atividades.  

Valor agregado ou 
valor adicionado  

Já se tratando de valor agregado a empresa não utiliza-se desse 
conceito, deixando a desejar quando se trata de controle de notas 
fiscais, e documentos, dessa maneira não se pode agregar um 
valor justo no que foi fabricado.  

  Inovação em 
produtos e serviços  

 Quando se trata de inovação em produtos ou serviços a empresa 
se esforça, foi sugerido a troca dos equipamentos de grande 
consumo de energia, em seguida compraram equipamentos de 
ponta e baixo consumo de energia, provando assim que se 
preocupam com inovação.  

Elaborado pelo autor.  
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4.3 Apontamento para modelos de inovação na micro empresa estudada com foco 
na vantagem competitiva empresarial.  
 

A empresa passa por um momento de transformações, onde deixou de ser 

empresa familiar e se tornou empresa de pequeno porte, foi sugerido ao proprietário 

que investisse em reformas para que seja ampliado o espaço, para que seja criado uma 

sala com ar-condicionado e com sofá, assim para recebendo de forma mais confortável 

o cliente, e não no próprio ambiente de produção, que a faixada seja feita e seja 

colocado um letreiro com os serviços e contatos da empresa, que seja elaborada a 

missão, visão e valores da empresa pois não se pode montar um alinhamento 

estratégico se não souber para onde se quer ir, implantar um sistema de controle de 

notas fiscais e um caixa, pois não se tem o controle de gastos do dia , da semana ou do 

mês.  

 
 
Quadro 7: sugestões de melhoria.  

             Sugestão                                  Descritiva  

  

Espaço físico 

        

 Um espaço adequado para receber clientes.  

 

Faixada e letreiro  

        

 Uma faixada com o nome da empresa, e um letreiro com nome 
e contatos da empresa.  

 

Controle de notas fiscais  

  

Não há um controle de notas fiscais dos produtos, saber quanto 
foi gasto e quanto se lucrou.  

 

Caixa  

  

Controle de entrada e saída de valores.  

Elaborado pelo autor.  
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Quadro 7: sugestões de inovação.  

 Sugestão de inovação   Descritiva da inovação  

 

Pôs venda  

 Dar uma garantia e por um valor mínimo, prestar dois 
serviços de manutenção em um ano. Trocar as roldanas e 
aplicar pequenas reformas.  

 

Um kit de conservação  

Um kit de conservação com um frasco pequeno de óleo para 
aplicação nas rodas ou superfícies que tendem a enferrujar.  

 

Marketing no produto 

Colocar um pequeno adesivo em todos os portões ou lixeiras 
que forem ser vendidos e nas chaves.  

Elaborado pelo autor.  

 
As sugestões de inovação que poderá dar um diferencial competitivo a empresa 

se trata de iniciativas que não significam gastos elevados, umas delas sugere que se dê 

uma garantia na pôs venda dando suporte em peças que são de baixo custo mas que 

podem ganhar a fidelidade do cliente, um kit de conservação foi sugerido, seria um 

brinde de manutenção, a próxima sugestão se trata de fazer uma propaganda feita no 

próprio portão, uma marca que não saia por nada , seria uma marca feita no próprio 

ferro.  

 

1. CONCLUSÃO.  

 

O presente trabalho abordou sobre a função produção, operações e valor 

adicionado em uma metalúrgica de pequeno porte, com a visita na empresa em 

questão, foi possível diagnosticar se a mesma utiliza-se na pratica das teorias que 

foram propostas no trabalho, percebeu-se a não utilização de alguns métodos 

importantes para o desenvolvimento de qualquer empresa tanto podendo ser pequena 

quanto grande, todos devem ter um controle de caixa e uma preocupação em 

armazenar e ter controle sobre notas fiscais de produtos e serviços. Dessa maneira 

notou-se que a empresa não tem controle algum, assim não pode agregar valor nem 

saber quanto valor agregado se teve na confecção de um produto ou serviço, os 

métodos de produção são utilizados de maneira bem simples, a organização das 
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atividades existe e o comando e execuções de atividades também, dando prioridade 

para o serviço que chega primeiro, e já se tem noção de quanto tempo o produto irá 

ficar pronto.  

 Percebeu-se que a empresa utiliza-se de todos os conceitos abordados, à 

exceção dos conceitos de valor agregado e inovação, pois a falta de adequado controle 

impossibilita a apuração quanto ao valor agregado no produto ou serviço realizado para 

o cliente; possuía equipamentos antigos e de grande consumo de energia que foram 

trocados a partir de sugestões de melhoria, não possui faixada ou algo que possa 

identificar a empresa, esses pontos negativos fazem com que a empresa incorra em 

perda de capilaridade do ponto de vista de estratégia, competitiva e ganho de mercado. 

Fica evidente que os conceitos abordados são significativos para o desenvolvimento de 

qualquer empreendimento. Desta forma, após a interação ocorrida mediante este 

estudo, a inovação que não era utilizada na conformidade dos conceitos, e também o 

empreendedorismo fundamental ao sucesso de micro empresa passam a serem 

reconhecidos para efeito de práticas no estabelecimento estudado. Este trabalho é uma 

contribuição da academia, i poderá servir aos interessados em inovação de micro e 

pequenas empresas.  
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1.  OBJETIVO: Estudar modelos pró- inovação para micro e pequenas empresas em Porto 

Velho. 

2. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA: A proposta tem como foco de estudo três micro 

/pequenas empresas de pequeno situadas na cidade de Porto Velho.  

3. RELAÇÃO DE ATIVIDADES:  

3.1 Pesquisa documental realizada por meio da leitura de livros, revistas, publicações, 

periódicos e artigos científicos podendo estes ser consultados por meio eletrônico. 

Escolha de Teoria que atenda aos objetivos. 

3.2 Visita in loco nas organizações objeto deste estudo para efetuar observação e coleta de 

dados. 
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ou publicação. 

4 RESULTADOS ESPERADOS: Produção de um resumo expandido com o tema 

“Modelos de inovação para micro e pequenas empresas na cidade de Porto Velho 

(Rondônia)”, que servirá para participação em eventos para exposição dos produtos aqui 
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5 METODOLOGIA: O método de pesquisa aplicada é o estudo de caso, o uso da 

Ferramenta Matriz SWOT  possibilita que se chegue aos resultados de forma eficaz 

 

6 RECURSOS NECESSÁRIOS: Os disponíveis no GEITEC – Grupo de Pesquisa em 

Gestão da Inovação e Tecnologia.  

7 RESULTADO 

Ajustados os objetivos em conformidade às peculiaridades no universo investigado, foi 

produzido o artigo anexo a ser submetido a evento nacional, e após a sua tradução será 

enviado a evento internacional. Será ainda publicado em Anais com ISBN e em periódico 

Qualis CAPES com ISSN.  
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RESUMO 

A pesquisa tem foco em três micro/pequenas empresas situadas na cidade de Porto Velho. O objetivo 
geral é Estudar modelos pró- inovação para micro e pequenas empresas em Porto Velho. Os objetivos 
específicos são estes: Levantar as características de três micro/pequenas empresas cujos gestores 
estejam interessados em inovação (1); Analisar o cenário interno das empresas em estudo mediante a 
aplicação de ferramentas adequadas (2); Elaborar uma proposta de inovação que atenda às 
características levantadas e analisadas (3). Apresenta o levantamento com analise das características 
dos cenários internos e externos, com base na Teoria da Contingência aplicando a Matriz SWOT. O 
problema de pesquisa é o seguinte: Como se caracteriza o cenário de inovação destas micro e pequenas 
empresas de Porto Velho? O suporte e embasamento teórico adequado foram utilizados, considerando 
inicialmente a interpretação a sua dinâmica contextualizada, análise das perspectivas dos seus gestores, 
e avaliação das mudanças requeridas em face das respectivas variáveis As empresas que serviram como 
objeto deste estudo forneceram informações necessárias à construção do presente resumo e 
caracterização de tais empresas como em estágio de desenvolvimento e introdução (1); Como as 
empresas operam por meio de procedimentos não padronizados e falta de planejamento financeiro 
recorrente, geralmente ocasiona maiores riscos nas operações (2); Com base na análise da Matriz 
SWOT, foram elaboradas propostas de inovação aplicáveis as empresas apresentadas (3).  A Teoria 
Contingencial pode ser observada em face das mudanças requeridas na estrutura ou cultura 
organizacional. Este estudo poderá ser significativo para empreendedores e demais interessados em 
inovação. 

Palavras Chave: Inovação; Empreendedorismo; Gestão; Microempresas 

1.  INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem foco em três micro/pequenas empresas situadas na cidade de 

Porto Velho. Apresenta o levantamento com analise das características dos cenários 

internos e externos, com base na Teoria da Contingência aplicando a Matriz SWOT. 

Posteriormente será elaborada a proposta de inovação focalizando a competividade 

das mesmas nos negócios que desenvolvem. O suporte e embasamento teórico 

adequado serão utilizados, considerando inicialmente a interpretação a sua dinâmica 

contextualizada, análise das perspectivas dos seus gestores, e avaliação das 

mudanças requeridas em face da cultura, tecnologia aplicada, a natureza do sistema ao 

qual se influencia e respectivas variáveis. O problema de pesquisa é o seguinte: Como 

se caracteriza o cenário de inovação destas micro e pequenas empresas de Porto 
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Velho? Este estudo poderá ser significativo em decisões a serem adotadas pelos 

empreendedores e demais interessados em inovação. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Vieira et. Al (2012) , a Teoria Contingencial apresenta uma facilidade da 

organização se adaptar às diversas variáveis a ela apresentadas. Esta Teoria 

apresenta ainda um conceito que trata de diferentes arranjos estruturais baseados em 

cada tipo de ambiente. As mudanças são constantes visto que nada é absoluto em uma 

organização, assim, a busca pela eficácia organizacional observa fatores externos. 

A Teoria da Contingência vem como complemento ao conceito ressaltado na 

Teoria dos Sistemas, que implantou a ideia de que os ambientes externos devem ser 

considerados ao analisar as organizações, que atuam em sinergia com o seu meio e 

sendo por ele influenciada. Esta troca constante de informações demanda constantes 

readequações, gerando uma relação funcional de interdependência apontada na Teoria 

Contingencial, que traz a premissa de que nada é absoluto quando se trata de funções 

gerenciais. A criação desta decorre de pesquisas e estudos que objetivavam encontrar 

e descrever o melhor desenho estrutural para os diferentes tipos de organizações e o 

seu funcionamento nos mais diferentes ambientes, garantindo assim sua sobrevivência 

e competitividade no ambiente empresarial.  

Os principais responsáveis por estas pesquisas são Burns e Stalker, Joan 

Woodward e o Grupo de Aston. Os estudos feitos por estes pesquisadores nas décadas 

de 1950 e 1960 eram aplicados nas grandes corporações buscando maneiras de se 

atingir a eficácia organizacional abandonando os procedimentos rotineiros que eram 

utilizados substituindo rotinas desnecessárias e segmentação por otimização das 

atividades na planta produtiva e integração entre os diversos setores de acordo com 

suas diferentes características e variáveis. Desta maneira as diferentes necessidades 

eram identificadas pelos colaboradores e os setores eram classificados em orgânicos 

(os ambientes estáveis) ou mecânicos (os ambientes inovadores) de acordo com Burns 

e Stalker. 



7 

 

 

O grupo de Aston desenvolveu uma taxonomia de classificação das 

organizações de acordo com tamanho e estrutura, considerando variáveis estruturais e 

de contexto / desempenho além de apresentar um modelo de burocracia que 

descartava o modelo ideal anteriormente proposto por Weber, discorrem ainda sobre a 

influência da tecnologia. 

As críticas a esta Teoria se fundamentam no enfoque ambiental excessivo como 

principal fonte de se chegar ao objetivo de eficácia, e uma possível desvalorização das 

relações entre as organizações. Por outro lado, as vantagens adquiridas são uma 

melhor percepção da estrutura e elementos chave de uma organização e de como 

estas funcionam, além da melhor maneira de se relacionar com o ambiente, servindo 

como base para vários estudos posteriores. 

2.1 Inovação 

 Levantamento bibliográfico feito em Alvarenga et al (2014) mostra que inovação 

é a iniciativa surgida como novidade para as empresas, bem como para os mercados e 

que esta inovação aplicada às atividades organizacionais tende a gerar resultados 

econômicos para a organização, esta iniciativa pode ainda ser vinculada a tecnologia, 

processos, gestão e serviços. Segundo o autor, a presença de mudanças tecnológicas 

nos produtos (bens ou serviços) é o que caracteriza a inovação, isto disponibilizado ao 

público ou ainda na fase da elaboração dos produtos, onde se dá a inovação no 

processo. 

2.1.1 Inovação e os ciclos de vida 

 Pearson (2011) aborda as tipologias de inovação baseando-se na proposta dos 

autores Philip Kotler e Kevin Lane Kelber que consiste na definição dos ciclos de vida, 

estágios pelos quais os produtos passam.  Esta classificação se fundamenta algumas 

premissas: os produtos possuem vida útil limitada, as vendas determinam o 

posicionamento da empresa em relação ao produto, os lucros não são fixos e, em cada 

fase é necessário que sejam tomadas medidas específicas. O Quadro 1 apresenta 

conceitos a cerca destes ciclos. 
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Quadro 1: Os ciclos de vida e suas características 

 

Ciclo 
 

Características 
 

1. 
Desenvolvimento 

1.1 Pesquisa de mercado; 
1.2 Definir valor final; 
1.3 Escolher os métodos de produção eficientes e de baixo custo; 
1.4 Focalizar inovação em processos produtivos. 

2. Introdução 

2.1 Poucas vendas; 
2.2 Altos custos; 
2.3 Lucros baixos ou inexistentes; 
2.4 Investimento em apresentar o produto aos clientes. 

3. Maturidade 

3.1 Vendas dependem dos clientes já conquistados; 
3.2 A tendência é que as vendas diminuam; 
3.3 Os lucros ficam estagnados com tendência a diminuir; 
3.4 Investimento maior em estratégias de marketing. 

4. Declínio 

4.1 Queda das vendas; 
4.2 Lucros cada vez menores; 
4.3 O ambiente é marcado por incertezas; 
4.4 A inovação é o diferencial necessário para garantir a permanência da 

organização no mercado. 

Fonte: Adaptado pela autora 

 Vale ressaltar que as organizações não passam necessariamente por todos os 

ciclos citados. Alguns produtos são altamente influenciados por fatores externos como 

tendências da moda e sazonalidade que indicam a demanda, a rivalidade do mercado, 

e o grau de importância que os clientes atribuem ao produto. O desafio é sempre se 

manter competitivo. 

2.1.2 Tipologias de inovação 

 De acordo com classificação proposta por Pearson (2011), as inovações podem 

ser subdivididas segundo a área de negócio impactado, o grau de impacto provocado, a 

relação com as necessidades do mercado (ou impacto da inovação) e segundo o grau 

de controle que a empresa exerce sobre o processo. Estes fatores podem ser 

observados no Quadro 2 a seguir.  
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Quadro 2:  Descritiva das tipologias da inovação 

 
Classificação 

 

Características  

1. Área de 
negócio  

1.1 Inovação de produto: quando um bem é introduzido no mercado 

sendo ele novo ou consideravelmente melhorado. 

1.2 Inovação de processo: quando um método é introduzido sendo ele 

novo ou consideravelmente melhorado 

 

2. Grau de 
impacto 
provocado 

2.1 Inovação incremental: melhora de produtos ou processos já 
existentes. Sendo transformada em melhoria contínua caso ocorra 
com certa freqüência. 

2.2 Inovação radical: inovação que introduz novos produtos serviços ou 
processos provocando alteração no modelo anteriormente utilizado. 

 

3. Relação com 
as 
necessidades 
do mercado 
(ou impacto 
da inovação) 

3.1 Inovações tipo A: inovações radicais que propiciam expansão do 
setor de atuação da organização, vai além da necessidade dos 
clientes. 

3.2 Inovações tipo B:inovações radicais que passam por teste de 
qualidade antes de serem apresentadas aos clientes. 

3.3 Inovações tipo C: planeja apenas atender os clientes antigos 
oferecendo  continuidade nos produtos e serviços já existentes, visa a 
fidelização dos clientes. 

    

4. Grau de 
controle que 
a empresa 
exerce sobre 
o processo 

4.1 Inovação fechada: é desenvolvida com recursos humanos e materiais 
que a organização já possui. É necessário investir em capacitação de 
funcionários para que todas as fases do processo de desenvolvimento 
do novo produto sigam os padrões de qualidade 

 
4.2  Inovação aberta: é uma evolução da inovação fechada , há o 

aproveitamento dos recursos disponíveis, mas também existe 
colaboração com outras empresas. 

Fonte: Adaptado pela autora 

 Pearson (2011) cita ainda alguns outros tipos de inovação descrito no Manual de 

Oslo, importante publicação internacional que trata da padronização de dados sobre 

inovação.vale ressaltar que de acordo com essa classificação só é considerada 

inovação a ação que traga impacto. Outras classificações são adicionadas, e seu 

principal objetivo é estabelecer índices internacionais relacionados à inovação. 

Inovação de marketing trata de um novo método de marketing que proporcione 

atendimento eficiente aos clientes e conseqüente aumento de vendas e lucratividade 

após implantação de novo método de marketing; a inovação organizacional (ou de 

gestão) apresenta nova maneira gerencial com o principal objetivo de aumento da 

eficiência organizacional; as inovações direcionadas para mercado e demanda são 

consideradas inovações incrementais; inovações radicais que envolvem pesquisa e 



10 

 

 

desenvolvimento de produtos são as inovações direcionadas pela ciência; a novidades 

limitadas à organização são as relativas, e as que causam impacto ao mercado são 

consideradas absolutas. 

2.1.3 Inovação e competitividade 

Pearson (2011) descreve a inovação nas organizações como a principal forma 

de sobrevivência destas no cenário competitivo atual, gerando lucros e assegurando 

sua continuidade. Os objetivos principais de qualquer tipo de organização são 

alcançados por meio de inovação, que se torna um diferencial competitivo agregando 

valor aos clientes. O autor cita Peter Druck, renomado autor da administração, este 

afirma que uma empresa não deve apenas oferecer os produtos e serviços que gerem 

lucros razoáveis, mas deve implementar melhorias que apresentem valor para o cliente 

por meio da inovação. A ideia da organização inovadora tem o cliente final como foco e 

busca manter alto nível de qualidade de produtos e serviços. Muitas vezes se faz 

necessário descontinuar a produção ou venda de tal produto/serviço que já se encontra 

ultrapassado para dar espaço a novas ideias com ciclo de vida mais promissor. 

Para Andrade (2013) a inovação trata-se de uma ferramenta em constante busca 

pelas organizações modernas, especialmente, pela emergente necessidade de 

melhoria contínua visando melhores condições de produção bem como aumento do 

lucro e capital das empresas. Nesse sentido, é a busca da excelência, da melhoria 

contínua e da qualidade total em todos os seus princípios e possibilidades, aumento 

das possibilidades de produção com eficiência e qualidade nos produtos ou serviços. A 

aplicação de um sistema de gestão de qualidade é o ponto básico para a inovação nas 

instituições bem como para o atendimento das metas propostas pelas próprias 

organizações. 

2.2 Análise SWOT 

Descrita por Bastos (2014) como ferramenta estratégica de fácil aplicabilidade 

através da qual é analisada a situação real em que se encontra a empresa, a Matriz 

SWOT permite avaliar a situação interna da empresa definindo seus pontos fortes e 

fracos, e sua situação em relação aos concorrentes através de suas ameaças e 
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oportunidades de melhoria. Seu nome é formado pelas iniciais em português F.O.F.A. 

(Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). As informações obtidas por meio da 

análise destes resultados servirão de base para propor soluções às problemáticas 

encontradas nos questionários aplicados trazendo uma melhoria de inovação como 

oportunidade estratégica aos pontos fracos e ameaças.  

Vieira et al (2013) cita que esta ferramenta foi criada por professores da Harvard 

Business School, e utilizada por acadêmicos posteriormente, que a ferramenta em 

questão aborda a competitividade de uma organização e segue quatro variáveis: 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). Dentre as variáveis, as forças e fraquezas estão ligadas à empresa e 

oportunidades e ameaças ao ambiente externo à organização. O autor cita Chiavenato 

e Sapiro que sugerem que cruzar as oportunidades e ameaças do ambiente com as 

fortalezas e fraquezas da organização é a função principal da análise de SWOT, estas 

quatro zonas variáveis servem de direção para a situação da organização. 

3. METODOLOGIA 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), metodologia pode ser descrita como 

aplicação de técnicas e procedimentos que permitam a construção e comprovação de 

conhecimento. E pesquisa pode ser descrita como a busca por respostas para a 

problemática encontrada no desenvolvimento do trabalho, de acordo com a aplicação 

dos procedimentos para garantir o sucesso e confiabilidade desta tarefa. Quanto aos 

objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como pesquisa exploratória, 

descritiva e explicativa. O método de pesquisa aplicada é o estudo de caso, podendo 

ser de natureza qualitativa e/ou quantitativa, que por meio de um estudo cuidadoso 

busca a aplicação de competências conforme ilustrado na Figura 1 que segue.  
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Figura 1: Diagrama de Metodologia 

 
Fonte: Adaptado pela autora. 

Metodologia consiste na utilização de métodos e ferramentas que aliados a 

técnicas resultam no bom andamento de uma pesquisa. Durante a observação e 

análise dos fenômenos a aplicação das técnicas se faz indispensável para comprovar a 

eficácia e valor dos conhecimentos científicos para o público de interesse e sociedade 

em geral. O uso da Ferramenta Matriz SWOT, descrita no Quadro 3, possibilita que se 

chegue aos resultados de forma eficaz. 
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Quadro 3: Descrição dos procedimentos utilizados 

 

Estrutura 
 

Descritiva 
 

1. Levantamento de dados 
bibliográficos 

Pesquisa documental realizada por meio da leitura de livros, 
revistas, publicações, periódicos e artigos científicos podendo 
estes ser consultados por meio eletrônico. 

2. Descrição Teórica 
 

Conceitos relacionados ao tema e ferramentas utilizadas, 
escolha de Teoria que atenda aos objetivos. 

3. Visitas técnicas 
Visita in loco nas organizações objeto deste estudo para 
efetuar observação e coleta de dados. 

4. Entrevista 
Durante a visita as organizações, será feita uma entrevista 
não estruturada, sem perguntas previamente definidas para 
que se obtenha maior riqueza de detalhes. 

5. Levantamento e Análise 
de dados 

Agrupamento e classificação de dados colhidos nos passos 
anteriores. 

6. Matriz SWOT 

Permite avaliar a situação interna da empresa definindo seus 
pontos fortes e fracos, e sua situação em relação aos 
concorrentes através de suas ameaças e oportunidades de 
melhoria. 

7. Relatório de Resultados 
Ilustrar através de gráficos e quadros explicativos o resultado 
da pesquisa. 

Fonte: Adaptado pela autora 

4  MODELOS DE INOVAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA CIDADE 
DE PORTO VELHO  

 De acordo com  SEBRAE (2013) o microempreendedor individual (MEI) é 

caracterizado por possuir um negócio de pequeno porte com faturamento anual inferior 

à R$ 60.000,00 . Os direitos destes empresários são fixados em Lei Complementar que 

trata sobre micro e pequenas empresas brasileiras. Os critérios para regularização dos 

estabelecimentos incluem obtenção de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica , 

inscrição na Junta comercial e demais documentos exigidos pelos órgãos de controle 

municipais. Para este estudo foram consideradas três micro empresas (MEI) situadas 

na cidade de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, sendo elas caracterizadas a 

seguir. 
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4.1 Características das Micro Empresas estudadas 

A empresa número 1, é um salão de beleza.  O empreendimento teve início há 

cerca de 4 anos como um négocio autônomo e em seguida , tornou-se uma empresa 

classificada na legislação brasileira como micro empreendedor individual. Mudanças 

estratégicas nesta organização decorreram da crescente demanda oriunda da 

expansão da clientela; inicialmente com atendimento à domicílio; e logo,seguiu-se a 

demanda por novos serviços que incentivou a empreendedora à se especializar para 

oferecer qualidade nos serviços prestados. 

 A empresa numero 2, atua no ramo de varejo , revendendo peças de confecção.  

O empreendimento teve início há cerca de 3 anos quando a proprietária tornou-se uma 

empresa classificada na legislação brasileira como micro empreendedor individual. 

Mudanças estratégicas nesa organização decorreram da crescente demanda oriunda 

da expansão da clientela; inicialmente com venda de peças por encomenda ; e 

logo,surgiu a necessidade de uma loja física para melhor atendimento da clientela com 

produtos à pronta entrega. 

A empresa número 3, atua no ramo alimentício de fabricação de bolos caseiros.  

O empreendimentoteve início há cerca de 3 anos  como um négocio familiar mediante 

compras e vendas informais. Tornou-se uma empresa classificada na legislação 

brasileira como micro empreendedor individual. Mudanças estratégicas nesa 

organização decorreram da crescente demanda oriunda da expansão da clientela; 

inicialmente com as encomendas de bolos e cupcakes; e logo,seguiu-se o incremento  

que  ensejou a produção em volume que justificou a estratégia de expansão em face 

das tendências de mercado. 

4.2 Análise da matriz SWOT nas organizações em estudo 

A Matriz SWOT (FOFA) foi escolhida para atender as necessidades de identificar 

as organizações em estudo principalmente por fornecer uma ampla visão do cenário 

apresentando elementos externos e internos à organização, os pontos que devem ser 

explorados e os que precisam de melhoria e adequação. O Quadro 4 foi elaborado com 

base nas características que estas 3 organizações possuem em comum. 
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Quadro 5: Análise SWOT (FOFA) 
F

a
to

re
s
 p

o
s

it
iv

o
s

 Ambiente interno Ambiente externo 

1. Forças 
 

1.1 Relação custo- benefício 
1.2 Variedade de produtos/serviços 
1.3  Inovação  
1.4  Trabalho a favor da clientela 

 

2. Oportunidades 
 

2.1 Sazonalidade 
2.2 Horários de funcionamento 
2.3 Clientes atribuem valor aos 

produtos/serviços  
2.4 Conhecimento do serviço executado 

 

F
a
to

re
s
 n

e
g

a
ti

v
o

s
 

3. Fraquezas 
 

3.1 Não dispõe de funcionários para 
atender aos clientes  

3.2 Necessidade de ampliaçãodo espaço 
para atendimento 

3.3 Nem sempre conseguem atender a 
demanda 

3.4 Falta de Planejamento financeiro 

4. Ameaças 
 

4.1 Porte da empresa 
4.2 Compra de estoques em pequena 

quantidade 
4.3 Localização 
4.4 Concorrentes com maior poder 

aquisitivo  experiência de mercado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Os pontos positivos a nível interno (forças) são principalmente relacionados à 

inovação os gestores buscam oferecer novidades aos clientes, diferenciação de 

serviços, estratégias de divulgação, de venda, promoção de produtos e prospecção de 

novos clientes pela internet. Externamente, vimos essas oportunidades nos períodos de 

sazonalidade (datas comemorativas) quando a demanda aumenta significativamente 

em todos os setores; há também a possibilidade maior contato com o cliente onde o 

empreendedor trabalha voltado as necessidades apontadas pelo cliente tal proximidade 

motivada pelo ambiente familiar propicia a fidelização, fator importante nas 

organizações. 

Tendo por principal característica ser um negócio de pequeno porte, os 

responsáveis pelas empresas não fazem um controle do número de vendas e 

despesas, por esse motivo não é possível fazer cálculos exatos de previsão de 

demanda para controle de estoques. Nenhuma das empresas tem um planejamento 

financeiro delineado. Também não possuem funcionários para o atendimento ao 

público. E algumas vezes deixam a desejar por não atenderem a demanda de clientes. 

Perde-se  competitividade em realizar pequenas compras, pois na compra em maior 
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quantidade poderia obter vantagens como descontos e parcelamentos enquanto os 

concorrentes possuem maior poder aquisitivo e  experiência de mercado. 

4.3 Inovação sugerida 

 O tópico sobre inovação apresentado neste trabalho oferece uma base para 

classificação dos ciclos de vida e tipologias de inovação a serem sugeridas para o 

melhor atendimento das necessidades. Para responder o problema de pesquisa as 

empresas em questão se caracterizam como em estágio de desenvolvimento e 

introdução onde os métodos de produção precisam ser eficientes e de baixo custo, as 

vendas muitas vezes não geram os lucros desejados por maior necessidade de 

investimentos em estratégias de marketing; quanto as tipologias, sugere-se que sejam 

focalizadas as inovações Tipo A de acordo com necessidades do mercado  para 

proporcionar facilidade de expansão da organização e suprir ou até mesmo ultrapassar 

a necessidade demandada pela clientela. Com base nas características relacionadas 

como fraquezas e ameaças na análise da Matriz SWOT vista anteriormente no Quadro 

4. Foram elaboradas propostas de inovação aplicáveis a todas estas empresas aqui 

apresentadas que podem ser observadas no Quadro 5 abaixo. 

Quadro 5: Sugestões para inovação 

Situação atual da empresa Sugestões em face da situação  

1. Necessidade de 
ampliação do espaço 
para atendimento 

Reforma nas instalações para proporcionar conforto aos clientes 

2. Nem sempre conseguem 
atender a demanda 

Uma análise das vendas serve como base para planejamento 

3. Falta de controle 

financeiro 

Através do controle de entradas e saídas de caixa é possível fazer 

um planejamento financeiro mais preciso. 

4. Compra de estoques em 
pequena quantidade 

 

Maior volume de compras oferece vantagens na negociação 

5. Concorrentes com maior 
poder aquisitivo e 
experiência de mercado 

Organizações como o SEBRAE oferecem cursos para novos 

empreendedores com pouca experiência de mercado 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Teoria Contingencial pode ser observada em face das mudanças requeridas 

na estrutura ou cultura organizacional. A cada novo cenário ou situação-problema é 

necessário delinear novas estratégias para que se chegue aos resultados esperados 

utilizando os recursos disponíveis e estando em nível de competitividade sem perder 

espaço de mercado. Para uma decisão estruturada sobre ampliação do negócio e 

mudanças na organização é sugerido que se faça um planejamento estratégico 

minimizando riscos implícitos nas decisões e incluindo a mudança desejada. 

5 CONCLUSÃO 

Os objetivos apontados no início desta tarefa foram atingidos por meio da aplicação 

dos métodos e ferramentas de pesquisa adequadas com suporte na Teoria 

Contingencial e conceitos relacionados à inovação. As empresas que serviram como 

objeto deste estudo forneceram informações necessárias à construção do presente 

resumo e em resposta ao problema de pesquisa classificando tais empresas como em 

estágio de desenvolvimento e introdução, onde o crescimento irá nortear as próximas 

estratégias a serem consideradas para atingir os objetivos organizacionais. Como as 

empresas operam por meio de procedimentos não padronizados e falta de 

planejamento financeiro recorrente, geralmente ocasiona maiores riscos nas operações. 

Faz- se necessário um planejamento estratégico para que se alcance a eficiência 

organizacional desejada. 
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Aplicação da Matriz GUT como modelo de inovação de processos 

para uma microempresa de assistência técnica  
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Rondônia (UNIR), Brasil. Voluntária do PIBIC/UNIR. E-mail: lorenaluana11@hotmail.com. 
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favio1954@gmail.com 

Resumo 

Este trabalho tem como base a teoria da contingência, e tem como objetivo geral estudar a 
aplicação da Matriz GUT em uma micro empresa de assistência técnica; traz como objetivos específicos 
analisar os aspectos internos e externos para a compatibilização ao GUT (1), levantar as características 
validas para GUT na empresa pesquisada (2) e propor a inovação requerida em face do estudo efetuado 
na microempresa investigada (3). Adotou-se o Método do Estudo de Caso e os procedimentos comuns a 
uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, conforme recomendado em Oliveira (2011); o 
levantamento de dados foi realizado por uma revisão teórica, visita in loco, e entrevista com o proprietário 
da microempresa. A Matriz SWOT foi aplicada como ferramenta auxiliar ao processo. Como resultado, 
observou-se que a organização estudada apresenta problemas que demandam ação imediata ou irão 
piorar a curto prazo em face da situação atual encontrada, para tanto utilizou-se a matriz SWOT para 
identificar estes problemas e a Matriz GUT para elencar quais são os prioritários, e assim gerar uma 
solução através da inovação. A inovação indicada é que em relação aos problemas mais graves seja 
aderida uma política de logística reversa na qual demandará todo o produto em armazenagem ao seu 
lugar de origem, tendo destino sustentável e lucratividade para a empresa na venda dessas matérias-
primas eletrônicas. Esta pesquisa servirá para interessados em inovação e aplicabilidade da matriz GUT, 
aos envolvidos no objeto estudado, com base nas informações sobre o tema. 
 
Palavras chave: Administração. Amazônia. Gestão. Inovação. Logística Reversa. Matriz GUT. Matriz 
SWOT. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Matriz GUT aqui estudada trata-se de uma ferramenta de auxílio na resolução de 

problemas e priorização destes. A matriz serve para classificar problema de acordo com 

gravidade de suas incidências, a urgência na resolução deste, bem como a tendência 

por gravames decorrentes, que podem ocorrer de forma gradativa ou rápida.  Nesta 

perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo geral estudar a aplicação da Matriz GUT 

em uma microempresa de assistência técnica; traz como objetivos específicos analisar 

os aspectos internos e externos para a compatibilização ao GUT (1), levantar as 

características validas para GUT na empresa pesquisada (2) e propor a inovação 
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requerida em face do estudo efetuado na microempresa investigada (3). Para tanto 

elaborado um levantamento teórico e conceitual para a realização do confronto entre as 

práticas em uma empresa pesquisada e a conformidade obtida na apropriação teórica. 

Assim, foram obtidos conceitos sobre a Teoria da Contingência, Matriz SWOT, a Matriz 

GUT, inovação organizacional e logística reversa.  

 

2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL  

O preparo desta tarefa exigiu conhecimento sobre os aspectos teóricos 

fundamentais para o confronto entre as práticas desenvolvidas na empresa pesquisada 

e os conceitos obtidos a partir de buscas bibliográficas, em sities, e outras fontes de 

conhecimento. A base principal é a Teoria da Contingência; conforme Chiavenato 

(2014), por interpretação desta Teoria, a organização deverá se adequar 

frequentemente ao ambiente e também às novas condições dos cenários emergentes. 

Esta teoria determina que há uma relação de dependência da empresa com as 

circunstâncias ambientais,  na qual permite que a organização alcance seus objetivos 

de forma eficaz, desde que compreenda o ambiente em que esta inserida e identifique  

as oportunidades e ameaças que este pode trazer para a empresa. Em conjunto com o 

ambiente, a tecnologia também influencia as características internas, através do 

impacto tecnológico sobre a organização. A teoria implica que a estrutura e o 

comportamento na organização são classificados como variáveis dependentes e o 

ambiente e a tecnologia são variáveis independentes. A figura 1, a seguir demostra a 

composição da teoria. 

Figura 1. Teoria Contingencial  

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Teoria da 

contingência 
Ambiente 
organizacional 

adaptativo 

Condições 

ambientais 
Condições 

tecnológicas 
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2.1 Matriz SWOT 

Queiroz (2012), define essa matriz como uma ferramenta de planejamento 

estratégico, na qual se analisa as relações externas e internas da organização. Sendo 

composta por Strenghts (pontos fortes), Weakness (pontos fracos), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças). Essa ferramenta possibilita uma análise de que 

aspectos uma empresa deve melhorar, facilitando a tomada de decisões. Através dessa 

matriz o gestor terá a capacidade de propor e implantar medidas estratégicas, para que 

a empresa atinja suas metas e seus objetivos. 

2.2 Matriz GUT 

De acordo com Bezerra et. al (2014) ,constitui-se de uma ferramenta que busca 

responder questões de forma racional para a separação e priorização de problemas, 

para fim de solucioná-los. As ações devem ser priorizadas no âmbito organizacional de 

acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) do ocorrido na empresa. Sendo 

assim o elemento gravidade se refere a um dano sobre os resultados que podem surgir 

a médio e longo prazo, a Urgência tem como seu principal determinante a pressão do 

tempo para resolução dos problemas, e a Tendência se trata do potencial de 

crescimento da situação que pode evoluir com o tempo. 

  A construção desta ferramenta é sugerida pelo autor com os seguintes passos: 

elencar os problemas para análise, pontuar cada elemento de acordo com sua 

intensidade, multiplicar os valores atribuídos a cada situação e por fim priorizar o ponto 

com maior valor de resultado. Sendo assim segue quadro 1, demonstrativo dos campos 

de análise e classificação da matriz. 
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Quadro 1 Matriz GUT  

GUT 
Pontos 

GxUxT 
1 2 3 4 5 

Gravida
de 

 
Problema 
sem 
gravidade.

 

 
Problema 
com pouca 
gravidade.

 

Problema 
grave.  

 
Problema 
muito 
grave. 

 
Problema 
extremame
nte 
grave.  

1x2x3x4x5 
=120  

Urgênci
a 

Situação 
pode 
esperar.  

Pouca 
urgência 
pode 
esperar 
um 
pouco.  

Deve ser 
resolvido 
o mais 
rápido 
possível.  

Situação 
urgente.  

Intervençã
o 
imediata.  

1x2x3x4x
5 

=120  

Tendên
cia 

Situação 
não irá 
mudar 
caso nada 
seja 
feito.  

Situação 
irá piorar a 
longo 
prazo.  

Situação 
irá piorar a 
médio 
prazo.  

Situação 
irá piorar a 
curto 
prazo.  

Situação 
vai piorar 
imediatam
ente, caso 
nada seja 
feito.  

1x2x3x4x
5 

=120  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.3 Inovação na organização 

Oliveira e Cavalcanti et al (2011) caracteriza que a inovação é definida como uma 

visão restrita voltada para a tecnologia em face da pesquisa e desenvolvimento ,como a 

criação de um novo produto ou a melhoria de produtos e processos.  Portanto, o autor 

afirma que a inovação é capaz de agregar valor à empresa por meio da implantação do 

novo, do diferencial no mercado, e de relevante participação neste, implicando 

diretamente na mudança do sistema interno organizacional . E também destaca que a 

inovação é idealizada através da comercialização de novos produtos, novos canais de 

distriibuição, ações de marketing e demais ações que influenciam de forma sustentável 

na organização. Sendo assim cada empresa deve identificar as oportunidades de 

inovar, e de se destacar de seus concorrentes. 

2.5.1 Logística Reversa 

A produção de lixo eletrônico aumenta cada vez mais, em face da grande demanda 

de consumo das classes sociais e o fácil acesso ao consumo de tecnologias que 

agregam a inovação do novo século. Para tanto, como forma de diminuir essa produção 
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de lixo, uma solução sustentável encontrada é a logística reversa na qual conforme 

Nogueira (2011), são os produtos de consumo que são retornados aos seus pontos de 

origem de forma que seja dado um destino ambientalmente correto a este. Na Figura 2, 

a seguir é possível observar o funcionamento desse processo de logística. 

Figura 2. Processo de Logística Reversa – refazer... 

 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2011) pelos autores. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a pesquisa se caracteriza por um estudo de caso no 

qual de acordo com Oliveira (2011) se conceitua como uma investigação de caráter 

empírico o qual estuda um fenômeno contemporâneo dentro do ambiente em que este 

está situado. Quanto ao objetivo da pesquisa, esta é classificada como exploratória em 

que busca aumentar o conhecimento sobre o fenômeno pesquisado, definindo o 

problema com mais precisão. O estudo realizado pode ser classificado como pesquisa-

ação que é aquela segundo o autor em que identifica os problemas prioritários dentro 

da situação estudada, definindo assim uma programação para a resolução dos 

resultados encontrados, na qual há uma colaboração participativa entre o pesquisador e 

os indivíduos envolvidos no processo.  Proporciona também uma relação entre a teoria 

Coletar 

  Embalar 

   Despachar 

Retornar ao fabricante 

Revender 

Recondicionar 

Reciclar 

Descartar materiais não 

reutilizáveis  

 
Produtos 
secundári

os 

Logística Reversa 
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e a pratica, possibilitando assim ao pesquisador a intervenção na situação encontrada 

na organização. A natureza da pesquisa é qualitativa – quantitativa, em face da analise 

de dados de forma descritiva e o uso da multiplicação de dados encontrados no uso da 

matriz GUT. O quadro 2, a seguir, mostra a metodologia aplicada à pesquisa. 

Quadro 2. Classificação da metodologia aplicada  

Classi
ficação 

quanto aos 
objetivos de 

pesquisa 

Classi
ficação 

quanto à 
natureza da 

pesquisa 

Classificaç
ão quanto à 

escolha do objeto 
de estudo 

Classific
ação quanto à 

técnica de coleta 
de dados 

Classi
ficação 

quanto à 
técnica de 
análise de 

dados 

- 

Exploratória 

- 
Qualitativa-
quantitativa 

 

- Estudo de 
caso 

- Visita in 
loco 

- 
Entrevista 

- -
Pesquisa-ação 

 

- 

Matriz SWOT 

- 

Matriz GUT 

Fonte: Oliveira (2011), adaptado pelos autores. 

3.1 Procedimentos Adotados 

Os procedimentos são etapas de investigação para construção dos resultados da 

pesquisa. Com base nesse conceito segue quadro 3, descritivo dos procedimentos 

adotados. 
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Pontos Metodológicos Especificações 

1. Revisão Teórica 

 
Foi realizada uma busca por temas relacionados à pesquisa que 
servem de base para a discussão de conceitos e escolha da 
teoria abordada neste trabalho, foi pesquisado em revistas 
eletrônicas, livros, sites e artigos. 

2. Procedimentos 
Metodológicos 

 
Foi feito uma visita in loco, sendo marcado por uma entrevista 
com o proprietário. 

3. Análise SWOT 

 
Ao longo da análise de dados, foram coletadas informações 
relevantes para a construção da análise SWOT. 

4. Matriz GUT 

 Através da entrevista foi possível a construção da matriz 
relacionando os principais problemas enfrentados pela 
microempresa de acordo com sua gravidade, urgência e 
tendência. 

5. Análise dos resultados 

 
 Interpretação dos dados coletados e sua representação através 
de diagramas e quadros. 

 

4 RESULTADOS 

 Este  estudo foi realizado em uma microempresa do ramo de eletrônica que presta 

serviços de assistência técnica de aparelhos eletrônicos na cidade de Porto Velho, 

Capital do Estado de Rondônia.  O negócio tem 20 anos no ramo e também investe na 

comercialização de componentes eletrônicos. Em entrevista com o empresário foi 

possivel coletar informações sobre os principais problemas enfretados pela empresa, 

que contribuiram para a construção da matriz de GUT  e de SWOT. Visto que segundo 

o mesmo o mercado está em fase de maturidade, sendo assim o proprietário está em 

busca de meios inovativos para alavancar o crescimento da microempresa na região. 

Segue figura 3, demostrando o fluxograma do processo de serviço de assistência 

técnica na empresa.  

 

 

Quadro 3.  Especificações de procedimentos utilizados 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 3. Fluxograma do processo de serviço de assistência técnica na empresa  

 

Inicio 

Atendimento ao 

cliente 

Elaboração de 
ordem de 

serviço 

Cadastro do 

cliente 

Análise do 
aparelho pelo 

técnico  

Conserto do 
aparelho 

eletrônico 

 

Cliente 
aceita 

orçamento? 

Sim 

Não Cliente busca 

aparelho 

Realização de 

Orçamento 

Elaboração de 
nota fiscal 

Cliente busca 

aparelho 

Fim 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Com o etendimento do processo de prestação de serviço da organização, foi 

possivel fazer a comparação da teoria da contigência e a realidade encontrada na 

microempresa. Segue quadro 4, desmostrado esse comparativo. 

 O impacto da tecnologia na empresa é vista no seu sistema de informação que é 

bem estruturado. Porém em relação aos técnicos se notou a falta de capacitação as 

novas tecnologias, na prestação de serviços a aparelhos mais modernos. A empresa 

busca se adaptar as condições imposta pelo ambiente, principalmente na região em que 

está localizada, apesar de o mercado está em fase de maturidade.  

 A Teoria Contingencial é observada na organização em face das mudanças que 

ocorrem no ambiente na qual está inserida. Sendo que a cada novo cenário, novas 

estratégias devem ser criadas, a fim de obter resultados positivos para a empresa.  

4.1 Análise dos aspectos internos para a compatibilização ao GUT. 

A ferramenta definida para o auxilio na contabilização ao GUT foi a matriz SWOT, 

pois esta fornece uma visão do ambiente externo e interno à microempresa, as 

oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, sendo , é possível delinear as 

melhorias e adequações necessárias. Conforme o Quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5. Matriz de SWOT 

Ambiente interno Ambiente externo 

 
Pontos Fortes 

 
- Garantia do serviço 
- Bom atendimento 
- Relação cust- benefício 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
- Planejamento 
- Busca e entrega de aparelhos consertados 
- Reforma na infraestrutura 
- Fidelizar novos clientes 
 

 
Pontos Fracos 

 
- Muitos clientes não voltam para buscar os 
aparelhos eletrônicos 
- Falta de capacitação dos técnicos as novas 
tecnologias 
-Atraso nos consertos de TVs LCD e LED 

 
Ameaças 

 
-Falta de local apropriado para 
armazenagem de aparelhos 
- Maturidade do setor neste ramo 
 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Os resultados encontrados com a matriz de SWOT na microempresa servirão de 

base para a construção da matriz GUT, sendo que através dos pontos fracos e 

ameaças é possível elencar os problemas encontrados na organização, sendo este o 

primeiro passo para a contabilização de GUT e através das oportunidades, delimitar os 

passos para a solução dos problemas. 

 

4.2 Características validas para GUT na empresa pesquisada 

  As características encontradas durante a entrevista, visita na empresa e análise 

de SWOT, demandam problemas alistados e analisados de acordo com sua Gravidade, 

Urgência e Tendência. Assim atribuiu-se números de 1 a 5, sendo 1 menor intensidade 

e 5 maior intensidade, na qual foi encontrado através da multiplicação dos fatores um 

valor para cada problema analisado. Conforme a Matriz GUT a seguir os problemas que 

tiveram maior pontuação.  
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Quadro 6. Matriz GUT 

Problemas 
encontrados 

        G 
(Gravidade) 

       U 
(Urgência) 

         T 
(Tendência) 

GxUxT 

Nível 
de 

prioriz
ação 

 
-Falta de local 
apropriado para 
armazenagem de 
aparelhos consertados 
 

5 5 4 
5x4x4= 

80 
2º 

 
-Falta de capacitação 
dos técnicos as novas 
tecnologias 
 

2 4 5 
2x4x5= 

40 
4º 

 
-Atraso nos consertos 
de TVs LCD e LED 
 

3 4 5 
3x4x5= 

60 
3º 

 
-Muitos clientes não 
voltam para buscar os 
aparelhos eletrônicos 
  

4 4 5 
4x5x5= 

100 
1º 

 
-Maturidade do setor 
neste ramo 

3 2 2 
3x2x2= 

12 
5º 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 De acordo com a matriz analisada se observou que os dois primeiros problemas 

priorizados estão correlacionados, a grande demanda de aparelhos eletrônicos que 

clientes não vão buscar gera a falta de espaço para armazenagem, tanto os aparelhos 

que estão consertados como os que não tiveram conserto. Em relação ao terceiro e 

quarto elemento identificado os atrasos no conserto de TVs LCD e LED se deve ao fato 

de os técnicos não estarem capacitados para fazer a manutenção dessas novas 

tecnologias e também o elevado preço de peças para a manutenção, sendo assim 

recorrem por muitas vezes as autorizadas por meio de conversa com outros técnicos do 

ramo para tentar sanar os problemas encontrados nestes aparelhos. Já o quinto 

problema apresentou um baixo valor de gravidade e urgência, e tendência, visto que o 

mercado nesse ramo está em estabilidade, tendo a microempresa adotar medidas para 
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se destacar de seus concorrentes e elevar o crescimento da organização sendo este 

um problema que pode piorar em longo prazo caso nada seja feito. 

4.3 Proposta de inovação em face do estudo efetuado na microempresa 

investigada 

O emprego desta metodologia GUT orienta a organização na criação de estratégias 

para a resolução, manutenção, e desenvolvimento. Para cada problema encontrado, foi 

sugerido ações por meio da inovação para que estes sejam resolvidos de acordo com 

as suas prioridades. O Quadro 7,  expõe as soluções sugeridas para a inovação na 

empresa. 

Quadro 7: Soluções para resoluções de problemas 

Situação anterior Inovação requerida 

 
1°- Muitos clientes não 
retornam para buscar os 
aparelhos eletrônicos 
 

 
-Criação de um termo de compromisso do cliente com a 
empresa. Caso o cliente não busque seu aparelho no 
prazo de 180 dias o mesmo será vendido pelo valor do 
orçamento ou encaminhado a logística reversa. 
 

 
2º- Falta de local adequado 
para armazenagem de 
aparelhos consertados 
 

 
-Criação de rede de relacionamentos com os 
concorrentes, para a criação de um local onde possa ser 
feito o processo de logística reversa daqueles que estão 
fora do prazo do termo de compromisso. 
 
-Ampliação da estrutura da loja para armazenagem de 
aparelhos consertados e que estão no prazo do termo. 
 
- Compra de um veiculo apropriado para a busca e 
entrega de aparelhos, criando assim vinculo e fidelidade 
dos clientes. 

 
3°-Atraso nos consertos de 
TVs LCD e LED 

 
- Pesquisa de mercado, para encontrar fornecedores 
confiáveis, e com baixo custo para compra de placas de 
TVs LCD, LED e telas. 

 
4º Falta de capacitação dos 
técnicos as novas tecnologias 
 

  
-Cursos de capacitação de manutenção de TVs LCD, LED 
para técnicos em eletrônica. 

 
5º Maturidade do setor neste 
ramo 
 

 
- Pesquisa de marketing para ver as viabilidades de 
crescimento no setor. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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A logística reversa vem como uma inovação de sustentabilidade e também agrega a 

empresa uma responsabilidade social com a comunidade ao qual está inserida e além 

de, contribuir para o aumento da lucratividade da empresa que pode ganhar com aquilo 

que viraria descarte. A utilização desta ferramenta para a microempresa estudada 

agrega valor a mesma para se destacar em um mercado que se encontra em fase de 

maturidade. Inovando para crescer, gerar sustentabilidade, responsabilidade social e 

lucratividade. 

Quadro 8: Logística Reversa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos aqui empregados nesta pesquisa foram alcançados e observou-se que 

a matriz GUT é uma direcionadora para as organizações na qual é possível sabe em 

ordem de priorização, quais os problemas a serem resolvidos a priori e evitar um 

problema maior no futuro. Através dela se propôs melhorias de inovação, sendo a 

logística reversa uma das principais na qual o empresário poderá obter lucro, 

reestruturar seu local de armazenagem e agir de forma sustentável. 

 

 

Microempresa 
estudada 

Concorrentes 

Coleta 

Separação 

Envio ao 

fabricante 

Reciclagem Comercialização com 

mercado exterior 

Reutilização 
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Abstract 

This paper focuses on studying for innovation to the strategic alliances in agribusiness in a wholesale 
market in the city of Porto Velho, Rondônia. It is supported by the Systems Theory in which Nolasco et al. 
(2014) introduced the idea of a set of elements interconnected to form a global whole in which a system 
emerges with specific characteristics and properties that cannot be found in isolation. The specific 
objectives of the paper were to: (1) consider the main components of the strategic alliances focused on 
wholesaler agribusiness in Porto Velho; (2) analyze the functional scenario of the fundamental alliance of 
the agribusiness under study and (3) propose pro-innovation measures as a competitive strategy in this 
agribusiness. It uses the 5W2H tool (Viana et al, 2013), which serves as an action plan, in that it pre-
supposes the action of means and activities, so a target will only be achieved if a good plan of action 
precedes it. In addition, it uses the Ishikawa Diagram, also known as a cause-effect diagram (Sasdelli 
2012), which identifies the causes of the  problem central to the paper and it also uses SWOT analysis, a 
structural administration tool, to analyse the internal and external environment in order to formulate 
strategies for the weaknesses of an organization (Neto 2011). The procedure adopted is documentary 
research, in which Schwartz et al. (2014), recommends, consults and presents files in several typologies. 
The results are shown in tables, figures and graphs for the sake of clarity. This research found that the 
owner of an enterprise was unaware of the concept of a strategic alliance of the benefits that these 
alliances could bring to an enterprise regarding its financing and varied facilities, contributing much to 
reduce the costs for the enterprise. Regarding the subject of the interview, it was proposed many 
competitive advantages that the wholesaler in the study could gain thereby. 

Keywords: Amazon, Agribusiness, Strategic alliances, Innovation.  
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1 INTRODUCTION 

This study aimed to interpreting the strategic alliances in agribusiness in a wholesale market in the city of 
Porto Velho / Rondônia, by means of a survey of a wholesaler market. Through observation it was 
concluded that the owner did not know the theoretical basis of the market’s strategic alliances and the 
competitive advantages that these alliances could offer to his enterprise. In this scenario, the research 
surveyed the main threats; opportunities; weaknesses; and strengths of the business with the help of the 
Swot Analysis Tool, focusing on consistent actions that might be proposed for each point indicated, 
followed by a proposal for innovation aimed at the sustainability of the enterprise. Below, the general and 
specific objectives of the research are addressed. It asks ‘What strategic alliances should the wholesaler 
agribusiness under study participate in to maintain its competitive potential?’ To answer this question, the 
study has as its main objectives regarding the main characteristics and the specific objectives of strategic 
alliances in the wholesaler agribusiness: (1) to consider the main elements in the formation of strategic 
alliances focused on this agribusiness in Porto Velho; (2) to analyze the functional scenario of 
fundamental alliances for this agribusiness; and (3) to propose pro-innovation measures as a competitive 
strategy in this agribusiness. 

2 THEORETICAL-CONCEPTUAL REFERENCE  

Systems Theory was used to develop this research; Nolasco et al. (2014) introduce the idea of a set of 
elements interconnected to form a global whole in which a system emerges with specific characteristics 
and properties that cannot be found in isolation. 

2.1 Concept Of Strategic Alliances  

Johanson & Mattsson, cited by Oliveira (2011), state that a strategic alliance occurs when two or more 
organizations decide to join forces to achieve a common strategic objective. Oliveira (2011) also cites 
Douglas and Craig, who talk about collaboration among allies. According to these authors, the strategic 
alliances act in the structural functioning of an organization, such as its research and development 
activities to supply new products, together with their marketing, production and distribution. As cited by 
Oliveira (2011), strategic alliances bring several benefits such as reducing operating costs, attracting 
capital for investment, making it easier to access technologies, improving the quality of services to 
customers, and encouraging market gains and risk reduction. 

2.1.1 Agribusiness Concepts 

According to Pedro Filho (2015), agribusiness can be defined as a set of businesses related to the 
agriculture business, that share the same economic standpoint. It can be divided into three main stages 
or segments: before the farm gate, on the farm gate, and after the farm gate. The first segments are 
enfatized in this study, and are composed of suppliers, inputs and services such as machinery, 
implements, pesticides, correctives, fertilizers, technology and financing (Vieira, 2012). In Brazil, there are 
several public and private agencies and companies related to this area of activity, such as EMBRAPA 
(Brazilian Agricultural Research Corporation), CEPLAC (Executive Committee of the Cocoa Farming 
Plan), the Secretariat of Agriculture, the universities and the BNDES (National Bank of Social 
Development). Vieira (2012) states that the activities of agricultural production units involve the handling 
and preparation of soil, cultivation, irrigation, harvesting, preparation for production and the output of the 
product in its natural state for marketing. The segments after the farm gate are the storage, 
manufacturing, packaging, and distribution activities (Vieira, 2012). After all these steps taken to obtain 
the product, it is sent to the consumer market. 

2.1.2 Wholesale commerce concepts 

Hsien et al. (2011) cite Cobra, stating that the wholesaler institutions buy and resell goods to retailers and 
other traders or industrial establishments, but do not sell in small quantities to final consumers. Hsien et 
al. (2011) cite Churchill and Peter, adding that the wholesalers create value for suppliers and customers, 
carrying out distribution functions; hence, wholesalers are also called distributors. They also cite Cobra in 
stating that wholesalers have multiple functions in distribution channels, such as making sales contacts, 
maintaining inventories, distributing products, and supporting customers with credit and financial aid. 

2.2 The Concept Of The Scenario  

Souza and Takahashi (2012) cite Peter Schwartz, who describes a scenario as a tool used to take a long 
view in a world of great uncertainty, in order to perceive possible future environments and the 
consequences of present decisions. In accordance this author, in the construction of scenarios, issues 
such as the current and future trends of a given project are discussed in order to create linked sets of 
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possibilities. Decision makers exercise their decision capacity on possible futures and focus on those 
identified as the most plausible. Internal and external contingencies for the enterprise, uncertainties, 
trends, opportunities which are hard to anticipate, are all based on identifying and evaluating scenarios, 
thus allowing consistent actions. 

2.2.1 Concept of the SWOT Analysis  

Neto (2011) states that the SWOT analysis is a structural tool of the administration, used to analyze the 
internal and external environment in order to formulate strategies for companies. This analysis, 
formulated  by Kenneth Andrews and Roland Christensen, identifies the internal Strengths and 
Weaknesses of a company, as well as the external Threats. The use of this tool helps to develop strategic 
planning, in order to focus on the combination of strengths and weaknesses in an organization and at the 
same time the opportunities and threats in the market. 

2.2.2 Concept of the Ishikawa Diagram  

According to Lima, as cited by Sasdelli (2012), the Ishikawa diagram (also known as the cause-effect 
diagram or fishbone diagram) was proposed by the Japanese Dr Kaoru Ishikawa in 1943. Its function is to 
identify the alleged causes of a specific problem. With the application of this tool it is possible to detail the 
process described and clearly define the problem. An Ishikawa diagram represents the relationship 
between an effect and all the possible causes that might have contributed to this effect. It is an analytical 
tool used to study a problem and identify its possible causes. 

For Takakura, the construction of an Ishikawa diagram is a way to raise symptoms at the analysis 
stage of a given situation (Sasdelli, 2012). This diagram is used in situations where the members of an 
organization exert a large, unwelcome and condensed effect; it identifies what drives the unwanted 
effects. 

2.3 Concept Of Innovation  

According to Mota (Soares, 2009), innovation stems from the need to adapt to environmental obstacles, 
to growth and development of the power to do so and the need for organizations to fight for survival. 
Louçã (2014) cites Schumpeter as saying that innovation is the continuous process that replaces the old 
by the new and revolutionizes the characteristic economic structures of the capitalist system. 
Entrepreneurs make use of the innovation in a product, service or process aiming to gain a competitive 
advantage; for a while, this is the only example of innovation. The entrepreneur can earn a good profit 
with it, but other entrepreneurs will seek to imitate the current innovation and thus, other inventions will be 
demanded.  

According to Peter Drucker, cited by Martins (2011), innovation is the effort to create change focused 
on the economic or social potential of an enterprise. So for Vila et al, cited by Martins (2011), innovation 
is of fundamental importance in a competitive environment. Without it the company stagnates, 
competitors take the lead and the company dies. 

2.3.1 Competitive Strategy concept  

Souza et al (2013) cite Nogueira et al who state that competitive strategy is related to the programs, plans 
and actions carried out by an organization in order to preserve or increase the competitive advantages 
that it already holds over the competition. 

For Porter, cited by Souza et al (2013), the competitive strategy of an enterprise is usually constituted 
by specific strategies, for example, financial, technological, marketing and production strategies, aiming at 
the harmonization of all its actions, in order to seize the competitive advantage by developing the 
organization’s value chain processes. Thus, the competitive strategy involves the long-term goals of the 
company and is composed of the specific strategies adopted. 

3 METHODOLOGY  

In the preparation of this research a qualitative approach was found necessary. Llewellyn and Northcott, 
quoted by Freitas and Jobbour (2011), focus on identifying the characteristics of events that may affect 
the organization.  Fig.1 illustrates the methodology employed in the investigation.  
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Figure 1. Methodology diagram. Source: Prepared by the authors. 

3.1 Methods 

According to Coutinho (2014), a method is a set of general techniques common to a number of significant 
results. For this survey we use the case study method which, according to Costa et al (2013), is a specific 
method of field research. Field studies are thorough investigations of the way in which phenomena occur. 
The use of this method aims to develop a comprehensive model describing behaviour patterns that will 
help in making decisions about the studied object or the proposal of a transformative action. The present 
research also makes use of 5W2H tools, an Ishikawa Diagram and a SWOT Analysis. According to Viana 
(2013), the  5W2H tool serves as an action plan, for it reveals the action of means and activities, so a 
target will only be achieved if it is preceded by a good plan of action. To Sasdelli (2012), the Ishikawa 
Diagram, also known as the cause-effect diagram, has the function of identifying the alleged causes of a 
particular problem. According to Neto (2011), the SWOT analysis is a structural administration tool, used 
in the analysis of the internal and external environment in order to formulate strategies for the 
weaknesses of an organization. Table 1 summarises the descriptive research. 

Table 1. Description of the research planning with the help of the 5W2H tool. 

 
 
 
 
 
5 W 

What?  A search will be made in order to identify the main elements of the formation of 
strategic alliances in a wholesaler market in Porto Velho. 

Why? To learn the means used by the wholesaler market to make itself sustainable 
and commercially competitive. 

Who?  The interview will be with the owner of the organization; 

Where?  The research will be developed in a wholesaler market located in Porto Velho. 

When?  One week will be used for field research, three days for three interviews and 3 
weeks for developing the research development. 

 
2 H 

How? Information will be obtained through interviews, research and in the field and 
meeting to research development. 

How much? There will be an approximate cost of USD 1,500 for transportation. 

Source: Prepared by the author based on the present research 

3.2 Procedures  

The applied procedures involved documentary research. Schwartz et al. (2014), citing Canzonier, states 
that documentary research means the consultation of files of  various types, as well as field research 
reporting  the study of an object or source in its own environment. Severino (2007) defines the 
procedures of data collection as practicing operation techniques which are pre-determined and should be 
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consistent with the methodology used in the study. In Table 2, the instruments used in the present study 
are summarized. 

Table 2. Research procedures. 

Instruments Description 

1 Selection of the 
institution 

1.1 The institution chosen for the developing of the theme of strategic 
alliances is the wholesaler agribusiness, to improve understanding of the 
strategies used by the wholesaler market to remain in competition. 

2 Interview 
Application 

2.1 It allowed theory to be compared with practice, by making possible a 
survey of the issues that arise with the elaboration of technical knowledge 
through theory taught by the above authors, facilitating the objective of the 
survey. 

 
3 Observation 

3.1 During the investigative process in the organization, the difference 
between what the theory addresses and what is developed in practice was 
observed, together with the level of knowledge shown by the representative 
of the organization when interviewed. 

Source: Prepared by the authors. 

4 STUDY OF THE MAIN FEATURES OF STRATEGIC ALLIANCES IN 
WHOLESALER AGRIBUSINESS IN THE CITY OF PORTO VELHO  

The city of Porto Velho, capital of Rondônia state, is situated on the right bank of the Madeira River, 
seven kilometers from Santo Antônio waterfall, as demonstrated in Fig. 2. According to the data found at 
the Brazilian Institute of Geography and Statistics site, the estimated population of the Municipality of 
Porto Velho for the year 2011 was 435,732 persons distributed between urban and rural areas. By 2015 it 
had an estimated population of 502,748. In 2012, agribusiness is the second most important economic 
sector accounted for 20.5% of the Gross Domestic Product of the State of Rondônia, and Porto Velho is 
the second most important city that contributed with this percental, which highlights the importance of this 
economic sector in the region. 

 

Figure 2. Infographic of the Porto Velho city, capital of Rondônia state. 
Source: Adapted from Silva (2015). 
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4.1 Survey Of The Main Elements Of The Strategic Alliances Focused On The 
Wholesaler Agribusiness In The City Of Porto Velho  

In the interview with the owner of the wholesale market under review, it was clear that he knew little about  
strategic alliances. He stated that his studied establishment had links with third parties. This contradicts 
the very concept of a strategic alliance, according to the theoretical survey undertaken for the present 
paper. However, the preoccupation of the mlllmmmlbusiness with relationships between itself and 
suppliers, technicians, the government, the union, employees and customers was noted. But no one 
doubts that multiple relationships to protect the strategic interests of the company result in competitive 
advantage and that this is possible only through alliances, even those conducted informally. Thus it is 
possible to reconstruct a tactical scenario for a functional strategy aimed at a similar organizational 
structure to the one studied, as is shown in the Ishikawa diagram (Fig. 3 and Table 3). 

 

Figure 3: Diagram describing possible strategic alliances. 
Source: Prepared by the author based on the present research. 

 

Table 3: Description of the strategic alliances of the studied enterprise. 

Strategic 
Alliances 

Description 

Suppliers 

The wholesaler has an alliance with his suppliers in order to safeguard the offer of their 
products and maintain the right suppliers of its merchandise. This type of alliance is 
informal, since there is no contract between the wholesaler and his suppliers. 

Technicians 
There is an alliance with the responsible technicians to train the organization's 
employees. 

Government 
The wholesaler is allied to the government in order to get financing and reduce the 
taxes levied on transport and on the purchase of products sold. 

Syndicate The wholesaler market does not participate in any syndicate. 

Employees 
The wholesaler market has an alliance with its employees, in so far as the employees 
provide the labor for the development of the organization’s activities and, in exchange, 
the organization ensures their standard of living through the salary that it pays them. 

Customers 
 The type of alliance that this wholesaler market has with its customers is typified by its 
‘green Thursdays’; once a week, fruit and vegetables are sold for less than they cost 
on other days. 

Source: Based on the present research. 

4.1.1 Survey of the characteristics of the wholesaler agribusiness under study  

According to the bibliographic research, agribusiness is the set of businesses economically related to the 
agriculture business; it can be divided into three main stages: before the farm gate, inside the farm gate 
and after the farm gate. The survey was conducted on a wholesaler market that fits in the before the farm 
gate stage in the agribusiness. The main features of the after the farm gate stage of agribusiness are 
that: (1) storage, in which the enterprise sells goods wholesale and therefore it stores a large volume of 
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them; (2) distribution, in which the wholesaler distributes products for enterprises that sell goods retail; 
and (3) commercialization, that it also sells products directly to end consumer, but only on wholesale 
terms. 

4.1.2 Description of the function of the wholesaler market under study  

An enterprise is called a wholesaler when it buys and sells merchandise in large quantities, but not in 
small quantities to end consumers. For this reason it is also a distributor. Comparing what the theory says 
about the function of a wholesaler and what happens in practice in the establishment under scrutiny, we 
present the following results. According to the literature, the functions of a wholesaler are to make sales 
contacts, maintain inventories, distribute products and support the customers with credit and financial aid. 
On the other hand, the performance of the enterprise under study in its function complies only in part with 
the theory, because it maintains sales contacts, it holds stocks, distributes the products, but does not 
offer credit to customers, nor financial aid. 

4.2 Analysis Of The Functional Scenario Involving An Alliance For The 
Agribusiness Under Study  

The literature review indicated the importance of building scenarios, since they make it possible to 
observe the external and internal contingencies for an enterprise, in the form of uncertainties, trends and 
opportunities, the factors of hard prediction. The interpretation of scenarios allows the enterprise to 
identify and evaluate coherent actions. In the scenario under study, the strengths and weaknesses that 
compose it are identified, as analyzed below. 

4.2.1 Analysis of the strengths and weaknesses of the wholesaler market  

The SWOT analysis of the wholesaler market under scrutiny indicates the component parts listed in Table 
4. The interview with the owner of the property indicated his lack of knowledge, for his vision limits him  in 
the development of strategy; this reveals the need for training courses, because such a vision restricts 
him to the routine practices inherent to his business,  and he lacks the capacity to meet the technical 
demands of facing the competition. 

Table 4. Demonstration of the weaknesses of the organization studied. 

Weaknesses Description 

1. lack of theoretical 
knowledge 

Through the interviews, it was found that the entrepreneur does not know 
about strategic alliances and that these could realize the competitive 
potential of  his enterprise; 

2. lack of alliances with 
other wholesalers of 
the state 

The enterprise has not joined the syndicate of wholesalers in Rondônia, 
and therefore, it lags behind the wholesalers who earn benefits for their 
enterprises by being associated with one another.  

3. Openness to other 
competitors because 
of its inefficiency 

The organization under scrutiny is not taking advantage of its opportunities 
to bring out innovative products at competitive prices. Because of this, it is 
leaving a gap for new enterprises to capture the market in his line of 
business. 

Source: Based on the present research. 

Whether or not the above conclusions are justified, the interviewee, even without some of the required 
skills, still reveals resourcefulness in seeking a strategy to face the competition, according to the 
observation of his entrepreneurial performance. The strengths listed in Table 5 below were identified. 

Table 5. Demonstration of the strengths of the organization studied. 

Strengths  Description 

1. Bulk purchase The wholesaler purchases in volume, thereby achieving 
sustainability for his suppliers. 

2. Alliance with its suppliers The wholesaler has made alliances with his suppliers, and can thus 
buy more cheaply and sell at competitive prices. 

3. Selling Strategy An example of his pricing strategy is the idea of ‘green Thursdays’. 
The day becomes specifically devoted to the promotion of fruit and 
vegetables at lower prices than on other days. 

Source: Based on the present research. 
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4.2.2 Analysis of the threats and opportunities of the wholesaler market  

From the observations made during the interview it was possible to identify the threats that surround the 
enterprise. It was found that the entrepreneur is not enjoying the advantages that the syndicate of the 
state offers his organization. On Table 6 are listed the threats that his organization faces. 

Table 6. Demonstration of the threats to the organization studied. 

Threats Description 

1. Loss of Market It risks losing customers by not seizing all the market opportunities, thus 
risking the chance of having to sell at non-competitive prices. 

2. Loss of good business 
with new suppliers 
entering the market 

The syndicate of the wholesalers of the State of Rondônia offers 
meetings where various suppliers offer their products at a highly 
competitive price. If this entrepreneur does not join it, he may be 
disadvantaged. 

3. Loss of offering 
innovative products in 
his enterprise 

There are also people at these meetings who bring innovative products 
with which to negotiate with the entrepreneurs affiliated to the syndicate. 
If this entrepreneur does not join the syndicate, he may be 
disadvantaged by his ignorance of these products. 

Source: Based on the present research. 

To meet the above threats, the survey identified the opportunities that the organization has to change 
this negative scenario, as shown in Table 7. 

Table 7. Demonstration of the opportunities in the organization studied. 

Opportunities Description 

1. Affiliation to the Syndicate 
(SINGARO) 

Through affiliation to the SINGARO Syndicate (Syndicate of 
Wholesalers of Rondônia), the competitive potential of this 
entrepreneur’s business could be increased its and the negative 
scenario in which the organization now finds itself could be reversed.  

2. Professional training Training courses and training in marketing and sales would then 
become available to the entrepreneur and his team. 

3. Growth in the market 
caused by the inefficiency of 
other wholesalers 

If the wholesaler exploits all the opportunities that the market gives to 
enlarge its external strategic alliances, he could expand his business 
and gain a greater market share. 

Source: Based on the present research. 

4.2.3 Critique in the face of current Brazilian economic scenario  

According to Mara (2014), although the wholesaler sector showed a prospect of growth in 2014, the 
downturn in the economy with a reduction in household consumption was already affecting business and 
could hinder the sustainable growth of Brazilian wholesalers. At present the country faces the above 
scenario, as described by Mara, since the super-wholesalers are selling less and less every day.  

Given this scenario of the Brazilian economy, it is clear that the wholesaler who was interviewed 
should try to share the benefits that the syndicate of the State provides and thus increase his competitive 
potential at a time when the trend is a significant decline in sales. 

4.3 Proposal Of Pro-Innovation Measures Such As Competitive Strategy In The 
Agribusiness Under Study  

In the theoretical framework raised during the research, we saw that innovation stems from the need to 
cope with obstacles to the organization's survival and also to achieve a competitive advantage; therefore, 
before analyzing the threats facing the organization, the survey sought an innovation which would focus 
on the sustainability of the wholesale enterprise. The following subtopics describe the innovation proposal 
and the benefits that it will provide to this organization. 

4.3.1 Description of the proposed innovation to the enterprise studied  

The research proposes to the establishment under study the innovation of becoming a member of 
SINGARO (the syndicate of wholesaler market proprietors of Rondônia). By this means, the wholesaler 
who was interviewed could gain all the benefits that this syndicate brings its members and thus both 
ensure its sustainability in the market and earn several competitive advantages. Below in Table 8, the 
proposal of innovation is shown with the help of the 5W2H tool. 
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Table 8:  Innovation proposal from the standpoint of the 5W2H tool. 

 
 
 
 
 
5 
W 

What?  The affiliation to the SINGARO (Syndicate of the Wholesale Trade of Rondônia State). 

 Why? In order that the enterprise may become sustainable in the commercial market through 
the competitive advantages that it will gain by affiliating to the above  Syndicate. 

Who?  The owner of the organization under review. 

Where?  In the wholesaler market described above, located in the city of Porto Velho. 

When ?  When the research is finished, it will be taken to the enterprise owner for his 
consideration. Later, he will decide whether to join or not. The proposal will be brought 
to the entrepreneur on 25 October 2015. 

 
 
2 
H 

How ? All prospective members of the Syndicate must complete and return one of its 
registration forms. 

How 
much? 

Payment is made monthly; the amount depends on the number of employees in the 
organization. 

Source: The authors, based on the present research. 

4.3.2 Description of competitive advantage that the development will gain by accepting this 
proposal for innovation  

In the literature it was found that competitive strategy is related to the plans and actions carried out by 
an organization with the objective of preserving or increasing its competitive advantage over other  
organizations. Table 9 demonstrates the competitive advantages that the wholesaler market under 
scrutiny will gain from accepting this proposed innovation. 

Table 9:  Advantages of joining the Syndicate, as proposed. 

Affiliates Advantages 

1. Volkswagen Trucks Discount of up to 10% on the purchase of trucks. 

2.Honda Discounts of 8% on motorcycles, 15% on parts and 5% on tires 5%. 

3.PC Systems Discount of 12% on the license for an enterprise management 
system.   

4. Serasa Experian Through the partnership between Serasa Experian and Singaro, 
the organization will have advantages and great discounts in the 
contracts for the services offered. 

5.Unimed Discounts on health insurance. 

6. Participation On the Annual 
Convention of ABAD 
(Brazilian Association of 
Wholesalers and Distributors) 

Access to a convention held once a year in a state of the country 
where new products are presented and much trading between 
suppliers and buyers takes place. 

Source: The authors, based on the present research. 

5 CONCLUSION  

In  the present research, it was found that the owner of an enterprise was unaware of the concept of a 
strategic alliance of the benefits that these alliances could bring to an enterprise regarding its financing 
and such varied facilities as health insurance discounts, medical examinations, dental treatment, the 
purchase of trucks, motorcycles, parts and business systems; these all contribute much to reduce the 
costs for the enterprise and also provide relationships with new suppliers, with the prospect of great 
business opportunities. 

Regarding the subject of the interview above, a way was sought a way for his organization to improve 
itself and reach sustainability in the commercial market. A proposal was made for the interviewee to join 
the SINGARO (Syndicate of Wholesaler Markets of Rondônia), demonstrating all the competitive 
advantages that the wholesaler in the study could gain thereby. 
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International Journal of Innovation and Learning (IJIL), Vol. 22, No. 1, 2017 
 
Abstract: This essay is oriented by Schumpeter's theory of economic development. It
includes the concepts of personal mastery, of creative attrition and other significant
definitions of the innovation process. The general goal is to create methodological tools for
building the capacity for sustainable innovation. The method of content analysis is applied
with collaboration from a focus group composed of citizens engaged in long-term
sustainability in the Amazon region. As a result, we can identify the importance of diagnosis
as the initial step in the process of strategic intervention for sustainable innovation with the
elements required for this. The conclusion points to the need to involvement the Amazon
people, in particular the local entrepreneurs, geared towards training focused on creativity.
Programs and policies are required how a condition for allowing the social actors to
contribute by their attitude to the many general benefits that would result.
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Exploring Business Model Innovation in Business School Small Business
Engagements: Understanding and helping small business leaders through action
learning programmes    
by Christopher Brown, Philip Frame  
Abstract: This research studies the value and impact of small business leaders action
learning programmes. Previous studies have suggested that understanding and interpreting
a small business leaders business model is key to co-creating value for the small business,
and for the business school too. Our study is part of an on-going series of research studies
looking at the value of business schools in their local business community. The evolving
nature of the programme and the differing engagement activities ensured a personalised fit
to the small businesses specific requirements, and ultimately proved beneficial to the
business school and the small businesses. It suggests that business schools, and
universities in general, have a key role to play in local economic small business growth,
particularly in helping these smaller businesses develop a sustainable business model. 
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Keywords: Business Model Innovation; Collaboration; Small Businesses; Collaborative
Projects; Action Learning Programmes. 
 
Enhancing Project Management Course Outcomes Using an Experiential Learning
Approach    
by Jeff May  
Abstract: Project management skills have become increasingly important for information
systems (IS) professionals. Like most skills, project management skills are developed
through practice. This paper describes an innovative solution for integrating a structured
project into an Information Systems curriculum Project Management course. The innovation
applies best-practices drawn from the experiential learning literature to the design of a
course project. Our solution enhances students project management knowledge and
provides opportunities to apply that knowledge to develop project management skills. The
paper presents the underlying theory, describes how that theory is incorporated in the
project, provides and discusses the actual project so that others may use it as-is or adapt it
to their courses, presents excerpts of students reactions and concludes with several
suggestions from the authors. 
Keywords: Project Management; Experiential Learning; Problem-Based Learning; Course
Project; Pedagogy; Collaborative Learning. 
 
Academic Performance of students on the grounds of their satisfaction with Distance
Education    
by Esmael Almeida Machado, Luis Eduardo Afonso  
Abstract: This article aims to define how the learning outcomes in Distance Education (DE)
in Brazil are influenced by student satisfaction. In particular, it will help us to understand
which aspects of the Business courses in DE are providing higher satisfaction to their
students. Thus, it was decided to adopt a mixed method research strategy consisting of a
survey and archival investigations. Based on a special extraction of micro-data from the
2012 National Student Performance Exam (ENADE), records of 39,190 students enrolled in
the Distance Education format were combined with 5,087 valid responses to a survey
conducted using an electronic questionnaire. The use of Partial Least Squares Structural
Equation Modeling allowed us to infer the nomological validity of the constructs. Among the
results, it should be highlighted that the hypotheses of a positive association between
satisfaction with Interactivity, and with Performance and the students learning results were
sustained. 
Keywords: Distance Education; Satisfaction; Partial Least Squares; higher education;
UTAUT. 
 
Evaluating and comparing ten-year (2006-2015) research performance between
Malaysian public and private higher learning institutions: A bibliometric approach   

 
by Voon-Hsien Lee, Jun-Jie Hew, Siew-Phaik Loke  
Abstract: This study aims to bibliometrically evaluate and unprecedentedly compare the
research performance accomplished by public and private Malaysian universities and their
respective researchers from an international perspective, by examining publications that are
indexed to Social Science Citation Index (SSCI) and Arts and Humanities Citation Index
(A&HCI). Data was gathered from Web of Science, covering the most recent ten-year
period from 2006 to 2015. Only 5,599 journal articles written in English were considered.
Over the ten-year period, public or government funded universities have impressive number
of publication counts and total citation received, while privately funded universities are
better in terms of average citation per item. Moreover, the most prolific, most highly cited,
and most influential author is currently affiliated with a private university. Besides, it was
also discovered that both types of university do not collaborate much with each other. 
Keywords: Bibliometric analysis; Social Science Citation Index; Arts and Humanities
Citation Index; Web of Science; Malaysian higher learning institutions. 
 
Impact of the recent economic crisis on tertiary education funding a comparative
study    
by Vesna Skrbinjek, Dušan Lesjak, Janez Šušteršič  
Abstract: We examined how the recent global economic crisis and the necessary cuts in
public expenditure affected the funding for tertiary education in European countries. We
clustered the countries into two groups with respect to the severity of the impact of the
global crisis on their economies. Then, we comparatively studied the changes in the funding
of tertiary education during the recent economic crisis. We found that tertiary education was
less exposed to austerity measures than the education sector as a whole and, in the group
of countries that were more affected by the crisis, several countries decreased the share of
public expenditure on tertiary education. We also found that, on average, countries with
high pre-crisis public spending on tertiary education increased the share of GDP for tertiary
education more than those with low pre-crisis spending. Overall, the results of our research
show how the governments of different countries adjusted public funding for tertiary
education during the economic crisis. 
Keywords: tertiary education; economic crisis; public funds; public spending; public
expenditure. 
 
Identification and measurement of product modularity an implementation case    
by Ahm Shamsuzzoha  
Abstract: Product modularity offers extended benefits to the manufacturing companies with
respect to reduce lead-time, improves assemble ability, promotes product family design and
enhances customers satisfactions. This product design and development strategy also
offers an opportunity to mix and match all the components of a product into a standardized
modular product. The objectives of this research are to introduce and measure the concept
of product modularity within manufacturing companies. In addition, a mathematical
framework is also highlighted within the scope of this research, which can be used to

mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com


14/12/2017 Inderscience Publishers - linking academia, business and industry through research

http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijil 3/11

measure the product modularity level within manufacturing companies. To measure and
validate such product modularity level, necessary product design data from a case
manufacturing companys products is collected and analyzed by using Design Structure
Matrix (DSM) tool. The necessary product modularity level is measured through clustering
the collected data related to the components interdependences within the case companys
product portfolio. This research is concluded with future research directions on product
modularity.  
Keywords: Product modularity; modularity level; innovation; components
interdependencies; standard components; Design Structure Matrix (DSM). 
 
COMPARING LEARNING MOTIVATION AND LEARNING STYLE BETWEEN NATURAL
SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE STUDENTS IN HIGHER EDUCATION    
by Triyanto , Rifati Dina Handayani  
Abstract: This study aim to assess and analyze the extent of motivation and learning styles
between students of natural science and social science. This study was carried out by
survey research method using online questionnaire. The sample consists of 320 students
from faculty of education in University of Jember and Sebelas Maret University. The
questionnaire used to measure students learning motivation was the Motivated Strategies
for Learning Questionnaire (MSLQ) and Inventory of Learning Styles (ILS) was used to
measure student learning styles. Data gathered were analyzed descriptively and
inferentially using the SPSS package. Result from the descriptive analysis found that there
is a significant difference between science and social science students in learning
motivation and learning styles. There was also a positive relation between learning
motivation and learning styles. The results of this study give useful information for
improving the teaching and learning process of teachers and students, because the
effective teaching and learning requires flexibility, creativity and responsibility in order to
provide an instructional environment to respond the learners individual needs. 
Keywords: learning motivation; learning styles; natural science; and social science. 
 
Context-Aware Learning using Augmented Reality and WebQuest to Improve
Students Learning Outcomes in History    
by Atichart Harncharnchai, Teeraporn Saeheaw  
Abstract: History is perceived as among the most tedious subjects in school and the use of
technology has been involved to improve teaching-learning experiences. In this study, a
context-aware learning approach was used by applying Augmented reality (AR) and
WebQuest to support different learning strategies: classroom-based, project-based and out-
of-classroom based. Knowledge management was an approach used to capture vital
knowledge for learners in history and culture. The participants were 62 grade 10 students
assigned to the treatment and the control group. Focus groups, interviews and
questionnaires were the methods of data collection used while AR worksheet, WebQuest
and AR artefact were the instructional tools of the experiment. Results showed significant
differences between the mean posttest score of the control group and the experimental
group. The students were highly satisfied with the use of AR and WebQuest as well as the
heightened awareness of caring and preserving historical and cultural heritage. Augmented
Reality technology could also provide an effective solution to help local museum fill the gap
of lacking experts. 
Keywords: Context-aware learning; Augmented reality; WebQuest; Learning strategies;
History and culture; Knowledge management. 
 
Entrepreneurial Learning and Innovation: Qualitative evidence from agri-business
technology-based small firms in New Zealand    
by David Deakins, Jo Bensemann  
Abstract: The focus of this paper is on the nexus between entrepreneurial learning and the
innovation process. In particular, the role that entrepreneurial learning plays in the
innovation process. We have collected qualitative interview evidence with a sample of 30
technology-based small firms (TBSFs) engaged in the innovation process. TBSFs are
highly diverse, defying consistent definitions, and operate across different sectors, but our
sample is drawn solely from the agri-business sector within the unique environment of New
Zealand. The literature on entrepreneurial learning is now well established and has
identified the importance of both individual entrepreneurial learning and organisational
learning for the determination of dynamic capability in TBSFs. Similarly, the literature on the
innovation process in small firms and TBSFs is well established indicating the expected
resource constraints and challenges from theory in the innovation process for TBSFs.
However, no previous research has examined the role of entrepreneurial learning in the
innovation process with TBSFs. We present qualitative interview evidence that
demonstrates that entrepreneurial learning has a critical role in the innovation process
enabling TBSFs to overcome resource constraints and challenges in a lean contextual
environment such as New Zealand. 
Keywords: Entrepreneurial learning; technology; small firms; entrepreneurship; innovation;
agri-business. 
 
The epistemological character of isomorphism in the generation of innovation    
by Sued Souza, Flavio De Sao Pedro Filho, Maria Jose Aguilar Madeira, Inon BeydhaFlavio
Lukman  
Abstract: This paper presents as its main objective an analysis of the epistemological
nature of isomorphism in the generation of innovation in organizations. The present
research observed current contents such as analyses of Design Thinking and Isomorphism,
with their intra-organizational interactions. It concludes that isomorphism is a frequent
practice of managers in organizations who seek to copy structures or actions in order to
obtain greater visibility and competitiveness in a specific organizational field. However,
innovation is also a prominent way of distinguishing a product for the sake of market
competitiveness; as a theoretical contribution it is an excellent form of organizational
change, in that it exposes selectively the conceptual proposals of several contributors,
focusing on creative modelling for new solutions through design and planning. This study
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includes diagrams, charts and other elements to meet predictable expectations. They are
intended to benefit researchers and other scholars of innovation, in light of the relevance
and coverage of this theme. 
Keywords: Design Thinking. Innovation. Isomorphism. Institutional Theory. 
 
The Relationship between Emotional Intelligence and the Academic Achievements of
Hearing Impaired Students in Higher Education in Thailand    
by Saisuda Pantrakool, Sumalee Chanchlor  
Abstract: The research aims to investigate the relationship between emotional intelligence
and the academic achievements of students with hearing impairments (deaf) in Thai and
English and a computer course in higher education in Thailand. The population size
consisted of 207 students, of which 56.04% were female, and 43.96% male. Their average
age was 20.33 years old (SD=0.49). The study found that women have higher emotional
intelligence than men, except for self-esteem and life satisfaction. Also, the study revealed
that the Pearson correlation coefficients between gender and age are negatively correlated
for the academic achievements in the classes for Thai, English, and the computer course.
However, there appears to be a positive relationship between hearing achievements and
those Thai and English courses. Furthermore, regarding the path diagram, the variables
self-motivation, life satisfaction and self-esteem contribute positively to academic
achievements; however, the variables relationship, happiness, and self-control negatively
impact academic achievements. 
Keywords: Academic Achievements; Emotional Intelligence; Deaf; Hearing Impaired;
Higher Education; Students. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10007599 
  
Malaysian student leaders perception of their leadership styles.    
by Mabel H.J. Tan, Donnie Adams  
Abstract: Student leadership is a distinct area in research and practice. This study
explored the leadership styles of student leaders in Malaysian secondary and
postsecondary schools based on the Bolman and Deals Leadership Orientations Survey
(LOSself). Analysis was carried out on the four leadership styles: structural, human
resource, political, and symbolic. Student leaders demographics such as gender, age and
ethnicity were identified. Findings revealed there exists different leadership styles between
genders, those still studying in secondary school with postsecondary school and between
the three main ethnic groups of student leaders. The human resource frame is the
predominant frame followed by the structural frame. The significance of the findings and
suggestions for further developing multi-frame leadership styles are proposed, as the use of
multiple frames is linked to leadership effectiveness. This will help to increase the student
leaders knowledge of leadership frames and their personal capabilities as leaders in their
organization.  
Keywords: student leadership; leadership styles; Bolman and Deal; Malaysia; secondary
schools; postsecondary schools. 
 
Unsuccessful fan-centred innovation of thick value for a music festival What went
wrong?    
by Ivary Vimm, Erno Salmela  
Abstract: The aim of this study is to model the phenomenon of comprehensive fan
innovation of thick value. The action research was utilised in studying innovation of
jewellery for a music festival. As a result, the study proposes a new model how fans can
participate in comprehensive thick value innovation. The model was tested in the jewellery
case. However, something went clearly wrong. The article critically examines an
unsuccessful, or, moreover, an erroneous thick value innovation experiment. The study
provides practitioners with practical knowledge of how to avoid pitfalls in fan innovation. 
Keywords: fan innovation; value innovation; thick value; value creation; co-creation;
learning through doing; action research; jewellery; music festival. 
 
Personality Traits and Work Engagement: Does Team Member Exchange Make a
difference?    
by Khalifa I. Al Hosani, Hossam M. Abu Elanain, Mian Ajmal  
Abstract: This study examines the impact that personality traits and team member
exchange has on work engagement within the context of the United Arab Emirates (UAE)
public sectors. The object of this study is to explore the influence of these factors on work
engagement and to increase the level of understanding of employee work engagement.
Moreover, the study contributes to the existing literature by providing a conceptual
framework that demonstrates the mediating role of TMX between personality traits and
work engagement. To date, this area of study has yet to be explored in sufficient depth in
the context of the UAE, since researchers tend to overlook the role that TMX plays in
shaping the impact of personality traits and work engagement. A self-administered
questionnaire using a 5-item Likert scale consisting of personality traits, team member
exchange, and work engagement was used with demographic variables in order to collect
data on 550 employees working in two public sector organizations in the UAE, Emirate of
Abu Dhabi, namely the Abu Dhabi food control authority (ADFCA) and the Abu Dhabi
farmer service center (ADFSC). The study used different analytical methods, such as
descriptive statistics and factor loading analysis. The study found personality traits to have
a significant positive impact on team member exchange. Team member exchange was
found to have a mediating effect on personality traits and work engagement. Implications of
the study are discussed and lines for further research are suggested. 
Keywords: Personality traits; Team Member Exchange; Work Engagement; Work place
learning; United Arab Emirates. 
 
MOOC in a Malaysian University: Preliminary Perceptions and Perspectives    
by Shazmira Zulkafli, Fitri Suraya Mohamad  
Abstract: MOOC is gaining momentum in Malaysia as it is seen as a game changer in the
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delivery of university courses to a wider audience, beyond the campus walls. At Universiti
Malaysia Sarawak, the first MOOC course was designed and developed to deliver learning
about ICT Competencies to university students at all public universities throughout the
country. The study examined the perceptions and satisfaction levels among on-campus
students who have enrolled into the MOOC course, as a first step to investigate the impact
of the web-based instructional approach on higher learning. Two key aspects were focused;
the pedagogical and technical assembly of the MOOC. The pedagogical aspect looked into
the instructional design and assessment of contents in the course, while the technical
aspect covered areas such as user interface, presentation of video content, provision of
learning and social tools, and learning analytics. Findings indicated a significant relationship
between each these elements with participants' satisfaction levels. It is clear that these
elements are crucial in making MOOC a successful instructional supplement for
undergraduate learning in Malaysia. 
Keywords: Massive Open Online Courses; MOOC; higher education; student satisfaction;
university learning. 
 
HRM Practices and Innovation Performance with Mediating Effect of Knowledge
Sharing: Empirical Evidence from Emirati ICT Companies    
by Amna A. Al Kaabi, Hossam M. Abu Elanain, Mian Ajmal  
Abstract: Previous studies on innovation performance, knowledge sharing, and HRM
practices have primarily been performed in Western contexts, so additional empirical
evidence is required to understand the importance and role of knowledge sharing in a non-
Western context. Therefore, this research has two objectives: to assess the impact of HRM
practices on innovation performance as well as to test the mediating impact of knowledge
sharing on the relationships among HRM practices and innovation performance. Using
multiple regression analysis on a sample of 202 respondents from three organizations
operating in the United Arab Emirates, Abu Dhabi, this study shows that knowledge sharing
is positively related to perceived firm innovation performance. This study also shows that
selected HRM practices are positively related to a firms perceived innovation performance.
The findings show positive relationships among knowledge sharing, HRM practices and
innovation performance.  
Keywords: HR practices; Knowledge Sharing; Innovation management; Emirati ICT
Industry. 
 
Knowledge management, learning, social attitudes and organizational change in a
Brazilian Public Organization    
by Francisco Antonio Coelho Junior, Luciana Lower, Cristiane Faiad, Mariana Carolina
Barbosa Rego, Ladilucy Armond, Alan Silva  
Abstract: Even though change is implemented for positive reasons, employees often resist
to change. The purpose of this paper is to provide a new perspective to the analysis of
organizational learning and change, including organizational readiness to change and
supervisory support during a planned organizational change in a Brazilian Organization.
Survey data were collected during the change and the research presents how perceptions
of individuals (N=160) can influence decisively on resistance or adherence to change.
Results show there is commitment to change, emergent learning is encouraged by creating
opportunities for informal sharing of knowledge and experience and the formal
organizational structure facilitates learning, adaptation, and change. Sufficient opportunities
are provided for staff to learn how to make use of available information and communication
technologies for learning and knowledge sharing. The results present a set of issues to be
managed in order to increase the chances of success of ongoing changes. 
Keywords: attitudes; knowledge creation; learning for technological innovation;
organizational behavior; organizational learning; organizational change; organizational
structure; public organizations; agile methodology; commitment to change; supervisory
support; appropriateness of change; trust in management; management style. 
 
Enhancing Student Engagement and Immediate Feedback with Clickers and
Response Cards    
by Mohan Rao  
Abstract: Engaging students with immediate feedback demonstrates improvement in
student learning and success. There are both high-tech and low-tech strategies to enhance
student engagement and learning. The study focuses on the effectiveness of clickers and
response cards. The effectiveness of clickers in the classroom is done by implementing the
device in Operations Management (OM) classes. Clickers are very effective with the
exception of a few drawbacks. Response cards are limited in capabilities but are effective
for immediate feedback and student engagement. Since the use of response cards in
higher education is almost non-existent, this study fills the gap and proposes more studies.  
Keywords: Audience Response Systems; Classroom Response Systems; Clickers;
Feedback; Immediate Feedback; Operations Management; Polling Instruments; Response
Cards; Student Engagement; Student Response Systems. 
 
An analysis of corporate sustainability disclosure and its relationship on financial
performance in ASEAN    
by Promporn Poowadin, Wanchai Prasertsri, Tharinee Pongsupat  
Abstract: Corporate sustainability report has become a strategic plan for organizations and
involved sustainability reporting will be voluntary since this is not mandatory in many
countries. The most commonly used sustainability reporting frameworks are the Global
Reporting Initiatives G3 and G4 guidelines. This study's main purpose is to investigate a
relationship between the extent of corporate sustainability disclosures and financial
performance in ASEAN countries: Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippine and Singapore.
A GRI checklist is collected from corporate sustainability reports and financial data is
obtained from annual report from 2010-2014 then the data is statistically analyzed by
multiple regression. The results illustrated that corporate sustainability disclosure has a
significant relationship with return on assets, return on equity and net sales. This findings
help to understand how corporate sustainability disclosure is an important driver
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mechanism for organizations to be more innovative, efficient, effective and sustainable
learning organization. 
Keywords: corporate sustainability disclosure; global reporting initiative; financial
performance; organization learning. 
 
Gamification as an Innovative Method in the Processes of Learning in Higher
Education Institutions    
by Gláuber Guilherme Signori, Julio Cesar Ferro De Guimarães, Eliana Andréa Severo,
Claudio Rotta  
Abstract: The increasing speed of technological innovations has made it easier for
students to access information. In this context, Education/Learning standards have sought
to keep pace with a new student profile geared towards the digital environment by
introducing new ways of learning that represent a compelling and innovative alternative for
the development of student competencies. The study aims to analyze the relationship
between Innovation in Education, Engagement for Learning and Learning, as well as the
moderating effect of the gamified method, within the scope of Higher Education Institutions.
It is a quantitative research, operationalized through a survey, applied to students of
management courses in Higher Education Institutions located in the South of Brazil.
Structural Equation Modeling was used to analyze the data. The results of the research
showed the moderating effect of gamification in the Learning process, indicating that
students present a higher level of learning when exposed to the teaching method that uses
the gamified method. It is worth noting that this study proposed to the academic community
a framework for the analysis of Innovation in Education, Engagement for Learning and
Learning. 
Keywords: Innovation in Education; Gamification based learning; Active Learning;
Engagement for Learning; Higher education; Structural Equation Modeling. 
 
Academic excellence of business graduates through nudging: Prospects in Saudi
Arabia    
by Sulphey M M, Alkahtani N S  
Abstract: Globally academic excellence and quality education is receiving paramount
importance. With innovations in methodology of teaching and rapid changes in
technologies, delivering quality education has become easy. Nudging is a tool that is now
used globally to enhance academic excellence. Nudge is defined as any attempt at
influencing peoples judgment, choice or behavior in a predictable way (1) made possible
because of cognitive biases in individual and social decision-making posing barriers for
people to perform rationally in their own interest, and (2) working by making use of those
biases as an integral part of such attempts. It is used in business and by Governments of
welfare states to change behaviour of the masses. The study reviews a few successful
implementations of nudges in academic filed, and explores the possibility of utilizing it in
Saudi education sector to solve a few compelling problems faced by it. A few suggestions
to this effect are also provided 
Keywords: Nudge; Decision making; Choice architecture; academic excellence;
behavioural intervention; Saudi Arabia. 
 
Knowledge Sourcing in a Traditional Industry: Prospects of Peripheral Regions    
by János Gyurkovics, Zsófia Vas  
Abstract: Despite its economic relevance, only a few studies focus on knowledge creation,
diffusion and utilisation in traditional industries located in peripheral regions, and even fewer
on the innovation interdependencies between industries and regions. The theory of
differentiated knowledge bases is capable to explain both the industrial and spatial patterns
of the knowledge flows. The present study aims to reveal the process of innovation-related
knowledge sourcing in the printing industry located in the peripheral region of Kecskem 
Keywords: innovation; differentiated knowledge bases; traditional industry; peripheral
region; Hungary. 
 
Applying PBL to teaching robotics    
by Yair Zadok, Nadav Voloch  
Abstract: More than thirty years ago, new ventures in the field of robotics began to appear
in the educational systems all over the world. Robotics projects can serve as a good
platform for the implementation of meaningful learning characteristics, such as finding
interest and challenge, sense of control in the learning process and personal
empowerment. In addition, this practice contributes to the fostering of high-order skills, such
as Meta cognitive thinking, problem solving, creativity and teamwork. In recent years, the
Israeli Ministry of Education adopted the participation of students in robotics competitions,
which exposes students to the world of engineering challenges by building an autonomous
robot which performs a number of tasks on the job board, under the guidance of teachers
and instructors. This article describes a case study that addressed two main issues related
to the Project-Based Learning method. It examined the relationship between Project-Based
Learning, Robotics and project management fundamentals, and the teachers preference for
adopting a possible solution for implementing this method optimally. 
Keywords: Robotics; PBL- Project-Based Learning; Project Management;. 
 
Unpacking cognitive skills engaged in web-search: how can log files, eye
movements, and cued-retrospective reports help? An in-depth qualitative case study
   
by Esther Argelagos, Saskia Brand-Gruwel, Halszka Jarodzka, Manoli Pifarre  
Abstract: Search the Internet with a specific purpose has become an important activity.
Educational research informs that a better understanding of the cognitive skills involved in
this activity is needed, but it is not clear which research techniques can be used for this
purpose. One student performed a web-search task and was registered by three different
techniques: log files, eye movements, and cued-retrospective reports. With a qualitative
analysis, we attempt to provide a twofold contribution: (1) a thorough analysis about the
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information retrieved from the three techniques separately, and (2) developing a
methodology for integrating the information captured from the three techniques. Results
showed that log files and eye movements gave insight into cognitive outcomes of skills, and
cued-retrospective delivered self-explanations of cognitive and regulation activities. This
integration provided an overall and comprehensive picture of the cognitive skills performed
and allowed building a synergism among the information captured from each technique. 
Keywords: web-search; information-problem solving; log files; eye movements; cued-
retrospective reports; unpacking cognitive skills; Internet; in-depth case study; qualitative;
techniques; synergism. 
 
THE PROCESS OF INTERORGANIZATIONAL LEARNING IN THE CONTEXT OF
SPATIAL AGGLOMERATION    
by Anelise Rebelato Mozzato, Claudia Cristina Bitencourt  
Abstract: This paper aims to understand the process of interorganizational learning (IOL) in
spatial agglomeration. We propose an IOL model to analyze the horizontal relations
between actors in different social spaces based on episodes of learning in a Brazilian
stone-sector spatial agglomeration. We collected data on 81 participants and analyzed
them based on content analysis with NVivo 9. The main results highlight an IOL integrative
model that presents (1) the constituent elements of IOL, (2) the role played by different
actors and (3) the relationships and the intensity of the bonds established between these
actors. 
Keywords: interorganizational learning; spatial agglomeration; episodes of learning;
cooperation; interorganizational relations; social learning spaces; developing country; trust;
social proximity; social interaction; interdependence; Susceptibility for learning; Brazil. 
 
Predicting young researchers' university-industry collaboration using theory of
planned behaviour    
by Ana Arzenšek, Katarina Košmrlj, Nada Trunk Širca  
Abstract: The theory of planned behaviour (Ajzen, 1991) was applied to explore intentions
of young researchers involvement in research projects in order to evaluate knowledge
transfer within the Slovenian Young Researchers programme. With this, research gap of
university intention to cooperate in joint research projects with industry was addressed. The
research uses data from a national survey to test which determinants affect their intention
and behaviour with respect to cooperating actively with industry, and transferring their
knowledge to end users. It was found that attitudes and subjective norms significantly
influence the intention to engage in university-industry cooperation, explaining over 65 per
cent of variability in intention, while perceived behavioural control is not an influencing
variable. Results confirm that Ajzen's theory can be applied to the case of cooperation of
universities with industry; however, only two of the model's influencing factors proved
effective. According to the findings of the study, the implications for the programme and its
university-industry cooperation are discussed. 
Keywords: university-industry collaboration; UIR; theory of planned behaviour; TPB;
attitude; subjective norm; perceived behavioural control; intention; learning and innovation
in higher education; HEI; higher education management; multiple regression analysis;
discriminant analysis; young researchers; Young Researchers programme. 
 
Using Student Voice in Creating Learner-Centred Course Design    
by Xiaoxia Wei  
Abstract: This study explores how to design a learner-centred undergraduate business
course based on student voice. A pretest was adopted to identify existing course-related
problems and students writing products were collected and analysed; the instruction and
activities were deliberately designed to address learning issues identified in the pretest and
help students achieve the course requirements. By the end of the course, students took the
posttest and conducted critical reflections about their study. All 111 Thai students who
enrolled in the course participated in the study in trimester two in 2016. The paired t test
results indicate significant progress during the learner-centred course. Moreover, the
success of the course design was demonstrated by the students enhanced confidence
levels shown in their critical self-reflections. This work has theoretical and practical
implications in combining concepts of student voice, creating learner-centred environments,
and proposing an effective undergraduate course framework to which educational
practitioners can refer. 
Keywords: Learner-centred; student voice; business communication educational
framework; course design; Thai students; higher education. 
 
Exploring the Technology Orientation Influence On The Innovativeness-Performance
Relationship of Manufacturing SMEs    
by MUHAMMAD SAQIB, Robin , Zulkifli Mohamed Udin  
Abstract: The present research shows that the combination of the individual
innovativeness factors does not contribute significantly enough towards the overall
innovativeness of manufacturing SMEs in Oman thus not impacting the innovativeness-
performance relationship even with the presence of technology. This appears to be quite
consistent across the manufacturing SMEs in Oman. To enhance the innovativeness-
performance relationship moderated by technology within manufacturing SMEs in Oman
there is a need to develop the capability for or supporting research & development in SMEs
sector, promote collaboration among SMEs, review Government legislation and support
towards the SMEs, have a well-focused capacity building plan, and strive for a more
competitive market. 
Keywords: Innovativeness; Technology Orientation; SME; Performance;. 
 
SOCIAL INNOVATION: WHAT DO WE KNOW AND DO NOT KNOW ABOUT IT    
by Anderson Pacheco, Maria Santos, Karin Silva  
Abstract: The objective of this research project involved establishing a scientific framework
out of the most relevant research outputs on social innovation. To this end, we carried out
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bibliometric research of 1,150 works to provide an outline of the historical evolution of social
innovation studies, the scientific fields that have done the most research on this theme as
well as those works with the greatest influence over subsequent research. Drafting a map
of citations traced the epistemological foundations of social innovation research and
identified the micro-foundations to the field as well as the predominant conceptual
references. Analysis of the most cited articles furthermore portrayed the most relevant
theoretical approaches interconnected with the conceptual boundaries, the characteristics
of social innovation processes and in addition to the more holistic perspective focusing on
the surrounding contextual factors. The key contribution stems from setting out a theoretical
guide to the research produced on social innovation. 
Keywords: Social Innovation; Bibliometric Research; Social Entrepreneurship; Local
Development. 
 
A gender-based investigation of the determinants for information sharing in an open
learner model environment    
by Yong Wee Sek, Hepu Deng, Elspeth McKay, Wei Xu  
Abstract: This study presents a gender-based investigation of the determinants for
information sharing in open learner model-based collaborative learning. Structural equation
modelling is used for analysing the survey data to explore the relationship between
perceived usefulness, perceived ease of use, trust and the information sharing intention of
learners. The results reveal that all three factors have a significant impact on learners'
information sharing intention. There is a significant gender difference on the perceived ease
of use for information sharing. Such findings are useful for better understanding the
adoption of open learner models to improve information sharing in collaborative learning. 
Keywords: open learner models; OLMs; information sharing; collaborative learning. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009637 
  

Special Issue on: User Modelling and Learning Analytics
eALGO: an automated assessment tool of flowchart programs for novices    
by Rym Aiouni, Anis Bey, Tahar Bensebaa  
Abstract: Programming skills become ever more important and a core competency in 21st
century and for its learning students need learning environments where they can practice
and receive immediate assessment that help them to progress. In this paper we have
developed eALGO, an automated assessment tool of flowchart programs that allows the
students to practice algorithms problems. The assessment method used in eALGO is based
on graph matching. To validate the method, an experimental study was conducted for
investigating the effects of the automated flowchart algorithms scoring system compared to
teachers scoring. About 35 flowchart algorithms were selected during a lab session and
scored by eALGO system and after that scored by five teachers. Statistical analysis of the
results reveals that eALGO tool seems to correlate well with teachers. Furthermore, a
strong correlation was noticed between eALGO and the average scores of teachers.
Hence, the findings of this study show that using automated assessment of flowcharts
algorithms based on graph matching methods can help teachers to alleviate the scoring
load, while allowing students learning designing algorithms.  
Keywords: computer-based assessment; automated assessment; programming; graph
matching; similarity; novice programmers; flowchart; computer science education. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009635 
  
Assessment of student competency for personalised online learning using objective
distance    
by Sataworn Chaichumpa, Punnarumol Temdee  
Abstract: Like traditional learning, online learning also requires effective personalised
learning so that the appropriate feedback can be given individually for the students to
achieve their goals. This paper proposes the objective distance which is the measurement
representing the distance between current status of student's competency to the satisfied
competency level required for accomplishing the entire course. This paper aims to study to
what extent the proposed objective distance can be used for effective classification of
student's competency comparing to raw score data and its combination. The experiments
are conducted with two different online courses including computer skill and English
language course having 55 and 111 students respectively. The students are classified with
three classifiers including K-nearest neighbour, artificial neural network and decision tree
into different classes accordingly to different competency levels. The classification results
show that the proposed objective distance can be effectively used for competency
classification of online students. 
Keywords: online learning; personalised learning; classification; objective distance; K-
nearest neighbour; KNN; artificial neural network; ANN; decision tree. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009639 
  
An architecture for e-learning infrastructures on a national level: a case study of the
Afghanistan Research and Education Network    
by Salim Saay, Alex Norta  
Abstract: National Research and Education Networks (NRENs) are for sharing resources
among member organisations. NRENs play an important role in e-learning activities as they
enable cross-organisational communication. Heterogeneous infrastructures used for e-
learning are a challenge for system design, data integrity, and interoperability. This paper
proposes an NREN e-learning reference architecture and affiliated NREN e-learning design
patterns that consider communication, reliable access, a collaboration and interoperability
between e-learning infrastructures. Research exists about different architectures including
traditional e-learning systems, service-oriented cloud computing such as the service-
oriented architecture (SOA) adaptations for education systems, e-learning systems and a
service-oriented cloud computing architecture (SOCCA). However, no research has been
carried out for NREN e-learning architectures. For deeper insight, we investigate in this
paper an e-learning architecture based on the Afghanistan Research and Education
Network (AfgREN). The reference e-learning architecture based on AfgREN provides
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guidance for the rapid development of different e-learning services and learning-analytical
infrastructure for Afghanistan. 
Keywords: reference model; architecture pattern; NREN e-learning; standard; reference
architecture; MDE; ATAM; learning analytics; e-governance. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009641 
  
Modelling second language learners for learning task recommendation    
by Haoran Xie, Di Zou, Tak-Lam Wong, Fu Lee Wang  
Abstract: How to recommend appropriate and effective learning tasks based on the
characteristics of a second language learner is a vital question in the field of second
language acquisition. In this research, we investigate the issue by dividing it into two sub-
questions: how to model the characteristics of language learners as different learners may
have varied expertise on and subjective preferences of many topics; and how to select
learning tasks according to the constructed learner model. Research on the second sub-
question has been widely conducted in domains such as recommender systems, and we
focus on the first sub-question in this study from the perspective of how to model the
preferred learning contexts of a learner in a non-intrusive manner. We conducted an
experiment among eighty-two students, and the results showed that our proposed
framework outperformed other systems as it provides significantly more effective and
enjoyable word learning experience. 
Keywords: learner modelling; context familiarity; task recommendation; word learning; e-
learning. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009632 
  
Topic-aware staff learning material generation in complaint management systems   

 
by Li Guangjie, Ling Junmin, Shengguang Meng, Liao Yumin, Wei Chen  
Abstract: In this paper, a topic-aware staff learning material generation approach is
proposed in complaint management systems. Historical processing logs are extracted to
form a complaint space. Complaint processing skills of staff members are assessed in
terms of quantity, efficiency and quality on various topics. Similar staff members are
clustered according to their behavioural characteristics. A resource recommendation
algorithm is proposed to recommend complaint processing records from highly skilled
colleagues in the cluster for the staff member to learn. Preliminary experiment results show
good performance of the proposed method. 
Keywords: user modelling; staff learning; user clustering; complaint management system. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009636 
  
Automatic exercise sequencing-based algorithmic skills    
by Meriem Abdessemed, Tahar Bensebaa, Takie Eddine Belhaoues, Anis Bey  
Abstract: In any learning systems and especially automated assessment tools, the most
common task is to evaluate the students' performance using training exercise. The
selection of the next exercise is generally performed as a static set of exercises or free by
students. But, it would clearly be advantageous if this exercise selection process were to be
automated based on their previous performances. Therefore, the focus of this paper is the
development of a method capable of determining exercise progression and sequencing
during a training session based on the students' past performance. A dynamic planning of
algorithmic exercises was developed based on a semantic and pedagogical description to
be used in training exercise. 
Keywords: sequencing; algorithmic; assessment; learning programming; exercises. 
DOI: 10.1504/IJIL.2018.10009638 
  

Special Issue on: ICISC 2015 Innovations, Shifts and Challenges in Learning and
Teaching

Transformational Pedagogy through Curriculum Development Discourse    
by Fiona O'Riordan  
Abstract: The purpose of this paper is to demonstrate the role of discourse in curriculum
development, in particular the opportunity curriculum offers to transform learners in a way
that benefits the graduate, economy and wider society. Conversely, lack of such discourse
can lead to an unchanged and apathetic graduate which represents a lost opportunity for
all. As educators and curriculum developers we have a responsibility to ensure we create a
shared legacy in a renewed curriculum because we are privileged and entrusted with the
learners journey in higher education. The literature urges engagement in curricula
discourse and reflection promising transformed curricula as a result. Additionally discourse,
in particular dissensus can challenge and question current curricula development practice
in order to contribute to development of richer and more informed curricula. This paper
presents findings presented in one aspect of a framework designed for curriculum
development practice and discourse, which I argue, if used as an early intervention tool can
offer transformative potential for curricula. It does so by facilitating the development team
scope out the project through questioning and challenging existing practices across three
key areas policy for curriculum development at institutional level; practice at development
level; and discourse guiding practice. The final area, curriculum development discourse to
guide practice, is the focus of this paper.rnrnThe research is part of an Ed.D dissertation
which was an investigation into curriculum development practice and discourse across four
higher education institutions in Ireland. It is positioned within a post-structural theoretical
framework. The methodology adopted was discourse analysis. The research proposes a
framework for curriculum development practice and discourse that facilitates greater
advanced critical reflection and discourse thereby developing and embedding pedagogies
that are fit for purpose in an informed manner rather than chosen in an arbitrary way. rn 
Keywords: Curriculum development; curriculum discourse; pedagogy; discourse analysis. 
 

Special Issue on: Technological Innovation in Teaching and Learning Practices

mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com
mailto:subs@inderscience.com


14/12/2017 Inderscience Publishers - linking academia, business and industry through research

http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijil 10/11

STEP on connected classroom climate in a hybrid learning environment    
by Juan Xu, Harrison Yang, Jason MacLeod  
Abstract: This study provides a best-practice model for addressing the connectedness of a
hybrid classroom and explores the effectiveness of connected classroom climate from the
students-to-student perspective. Based on the Connected Classroom Climate Inventory,
research findings suggest the connected classroom climate in hybrid classrooms can be
equal to or greater than traditional face-to-face classrooms. Course implementation is
discussed and recommendations for design characteristics are proposed for elevating
student connectedness in hybrid classroom contexts. 
Keywords: Connectedness; Connected Classroom Climate; Student Perception; Student-
to-student; STEP Model; Hybrid; Blended; Google; Classroom; Comparison. 
 
CRESDA: Extending Data Landscape of Learners    
by Yan Keung Hui, Lam For Kwok, Horace H. S. Ip  
Abstract: Current student record management systems in universities focus only on
academic activities of learners and are reflected in a formal transcript showing only
academic results. To assist learners in whole person development, we proposed a new
system model to also record extracurricular activities and their associated achievements
with linkage to the corresponding graduate outcomes. In this paper, we proposed a new
form of e-Portfolio which captures both academic results and non-academic activities;
discussed its challenges and resolution; and reviewed a practical implementation, named
as CRESDA, in the City University of Hong Kong. By extending data landscape of learners,
it provides a platform for learning analytics in future, especially in enhancing the prediction
capability of student success. Such an implementation may provide a useful reference to all
educational stakeholders. 
Keywords: Outcome-based Learning; Extracurricular Activity; Achievement; Personal
Development;. 
 
The Design and Exploitation of Blended Learning Concept: Comparative Study of
Two Universities    
by Ivana Simonova, Katerina Kostolanyova  
Abstract: The results of comparative study on the blended learning concept of two higher
education institutions are introduced in the article University of Ostrava, Faculty of
education and University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management,
Czech Republic. Having the research sample of 591 and 466 students of both institutions,
the data collected within Moodle and Blackboard LMSs were processed by the method of
frequency analysis, structured according six criteria (learners 
Keywords: Technologies for education; higher education; ESP; English for specific
purposes; online courses; blended learning; Moodle; Blackboard; visit rate; performance;
tracking. 
 
Exploring different types of interaction on collaborative learning in online platforms   

 
by Ruixue Liu, Changdi Shi  
Abstract: We are immersed in the era of online and mobile networks. The development of
collaborative studies in learning has led to a renewed interest in the field of online
education. There is a need for collaborative learning that promotes student's diverse
interactions in online platforms. This study investigates the two types of interaction (social,
learning) and students interaction knowledge building level in online and mobile
collaborative learning environments in higher education. WeChat, which is a mobile
synchronous communication tool, and modular object-oriented dynamic learning
environment (Moodle), were used as mobile and online collaborative learning settings.
Seventy-eight college students in china majoring in information engineering participated in
the experiment. The following findings were determined by the method of content analysis.
(1)The study showed that Moodle is more suitable for learning interaction, while the
WeChat platform is more suitable for social interaction. (2)A shallow level of interaction
knowledge building is present in Moodle and WeChat. The findings presented in this study
could serve as the basis for future research in blended collaborative learning. 
Keywords: collaborative learning; social interaction; learning interaction; knowledge
building level; online platforms; Moodle; WeChat; blended learning environment. 
 
When and how does learning satisfy? Working collaboratively online with a clear
purpose    
by Jing Hin Lam, Will Ma  
Abstract: Social-media platforms have become increasingly popular and important in daily
life, and their use may affect students learning satisfaction. The aim of this study was to
determine whether social media enhance or detract from students learning satisfaction by
analyzing the relationships between learners social media usage behavior, purpose in using
social media, collaborative learning, and learning satisfaction. The research question was
as follows: do social media enhance students learning satisfaction? A questionnaire survey
was administered to 204 university students. Social media usage behavior (beta = .128, p <
.05) and academic purpose (beta = .667, p < .001) were found to be directly, significantly,
and positively related to collaborative learning (beta = .763, p < .001), which in turn had a
significant and direct positive effect on students learning satisfaction (R2 = .582). The roles
of social-media behavior, purpose in using social media, and collaborative learning towards
satisfaction were discussed. 
Keywords: academic purpose; collaborative learning; learning satisfaction; social media. 
 
A Flexible Graph-based Model for Facilitating Digital Learning Activities    
by Di Zou, Fu Lee Wang, Haoran Xie, Tak-Lam Wong, Reggie Kwan  
Abstract: The development of big data techniques in recent years has created great
opportunities for more powerful e-learning systems. Online platforms such as MOOCs,
distance learning communities and mobile learning applica-tions are therefore able to have
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larger data capacity and allow more users to ac-cess. Learning in multi-modal environments
can also provide diverse learning materials to users. However, a big challenge
accompanied with the rapid devel-opment of e-learning systems is information overload for
learners. Users may get lost in such a large volume of learning resources. To address this
issue, it is essential to have a model for better understanding of user intentions, prefer-
ences and prior knowledge. Therefore, in this article, a flexible graph-based model for users
is proposed by incorporating various relationships in this con-text, including the social
relations among users, content relations among the learning resources and pre-requisite
relations among knowledge units. By con-solidating various kinds of relationships in a
unified graph model for the users, the model can then facilitate digital learning activities in
e-learning systems. In particular, we have verified e-learning activities facilitated by this
model in our recent studies and summarized the results in this article. Additionally, some
ex-amples of using this model are discussed for the future studies on the model. 
Keywords: graph-based model; e-learning systems; user model; multiple relationship;
digital learning. 
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Abstract: This paper presents as its main objective an analysis of the 
epistemological nature of isomorphism in the generation of innovation in 
organizations. The present research observed current contents such as 
analyses of Design Thinking and Isomorphism, with their intra-organizational 
interactions. It concludes that isomorphism is a frequent practice of 
managers in organizations who seek to copy structures or actions in order to 
obtain greater visibility and competitiveness in a specific organizational field. 
However, innovation is also a prominent way of distinguishing a product for 
the sake of market competitiveness; as a theoretical contribution it is an 
excellent form of organizational change, in that it exposes selectively the 
conceptual proposals of several contributors, focusing on creative modelling 
for new solutions through design and planning. This study includes 
diagrams, charts and other elements to meet predictable expectations. They 
are intended to benefit researchers and other scholars of innovation, in light 
of the relevance and coverage of this theme. 
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1 INTRODUCTION 

 This paper has as its main objective an analysis of the epistemological 

character of isomorphism in the generation of innovation. To obtain the results 

in this study the following were established as specific objectives: to raise the 

theoretical-conceptual basis of isomorphism in the innovation process, 

considering Design Thinking (1); to characterize the concepts inherent in the 

relationship of the innovation process in conflict with organizational 

isomorphism (2); and to analyze the impact of isomorphism from the 

perspective of institutional theory (3). 

 Organizations make innovation a requirement and many managers treat 

isomorphism as a form of competitive differentiation. This approach requires 

research to guide the cognitive enrichment of the specific organizational 

practices concerned. 

 The demand for innovation can be considered as a way to support 

market competitiveness, encouraging research that establishes the cognitive 

enrichment of organizational practices. In fact, technological dynamics press for 

a change in structures, imposing the emergence of the new, in processes, 

products or services, among others; the adaptation is not enough in view of the 

level of demand of consumers for the products offered by the companies. In 

addition, obsolescence and the search for continuous improvement justify the 

actions taken to introduce innovation. 

 This fact means not only creating something new or significantly 

improved, but the need to invent and create, adapting and impacting the market 

with new releases. This is the approach proposed in this task, in which the 

topics and subtopics bring as a sequence the theoretical review, the 

methodology of preparation, the results, the conclusion and its respective 

bibliographical references.   

 

2 THEORETICAL AND CONCEPTUAL REVIEW 

 This work is based on the Institutional Theory, which tries to explain 

organizational phenomena in order to find a parameter for innovation, according 

to Souza, et al (2012); for these authors, this parametric phenomenon is called 

isomorphism, which is a search for innovation, characterized by a hyper 

competitiveness generated by the conflict between innovation and imitation. 

Following the same authors, isomorphism allows institutions to consolidate and 

strengthen themselves, since the demand for the new begins by the search for 



adaptive modifications of everything that can be improved in order to achieve 

the apex of innovation. 

 

2.1 Concept of Isomorphism:  

 According to Souza, et al. (2013), isomorphism is the organizational 

phenomenon by which one seeks to imitate others' structures, or things become 

similar to each other. Isomorphism is classified into two types: competitive and 

institutional; the first focuses on market competition, and the second on its own 

organizational structure. Institutional isomorphism can be coercive, mimetic and 

normative and therefore organizational innovation may be related to mimetic 

isomorphism. According to Filippetti Neto (2015), coercive isomorphism is 

originated from the pressure of stakeholders; mimetic isomorphism is that in 

which organizations mirror themselves in market leaders; and normative 

isomorphism, comes from the solution of similar problems faced by the 

institutions from the professionalization of their managers. In the process of 

innovation, Rossoni and Pedro Filho (2011) state that, if applied irresponsibly, 

mimetic isomorphism can lead to disastrous effects, difficult or impossible to fix. 

 

2.2 Reflections on epistemology 

 Epistemology has its basis in the philosophy of science, according to 

Serva (2013). For this author, it is possible to say that epistemology is centred 

on a rigorous analysis of rationalism, resulting in deep reflection, achieving the 

scientific character of a study. This reflection involves nature, the stages and 

the limits of human knowledge, in order to observe the relationship between the 

subject and the inert object; Here is a causal relationship between the subject 

that researches and the object researched, as Figure 1 and Table 1 below 

show. The relationship legitimates the cognitive judgment and its various 

structural paradigms common to the diverse branches of knowledge developed 

along its process. 

 
Figure 1: mental model in relation subject x object in the perception of 
isomorphism 

 

Object: Whatever is 

searched  

Characteristics: 
- State of greatness. 
- Constitutive elements. 

Cognitive Trade-off  

- Cleavage (separate the useful). 
- Scenario Interpretation. 
- Logic (Including the Boolean). 
- Truth (upon proof). 

Subject: Whoever 

researches 



Source: prepared by the authors based on BRAGA and PEDRO FILHO (2013). 

  



Table 1: mental model in relation subject x object in the perception of 
isomorphism 

Element Description 

Cognitive Trade off It means the way to the logical construction of 
knowledge. Under the isomorphism it can reflect on 
the perception of the formulation of choice in face of 
a conflict or selective pointing in the relationship of 
loss or gain. 

Cleavage It means the selection at the time of division 
between useful and disposable; It involves 
screening of the elements that might be useful. 

Scenario 
interpretation 

It is the locus of a research study, and means the 
criticism of the surroundings where the research 
object is. The interpretation requires a formal 
description of the surrounding elements since it 
reflects the causal relationship. 

Logic It means the mental mapping that captures the 
inferences of the causal relationship and that can be 
proven or demonstrated. 

Object Within the scope of the research is the researched 
element; that is, what is known by the subject and 
comes to have a meaning in the context of an 
investigation. 

State of greatness It is the compatible dimension of perception by the 
subject on the object when it assigns a meaning 
regarding a concrete dimension. 

Constitutive 
elements 

It means the parts of the whole. In the critical 
writing on isomorphism these parts may indicate an 
equivalence, a similarity, an inference and therefore 
they may indicate the presence of an isomorphism 
in diverse forms. 

Subject It is one who knows, such as the researcher ; it is 
one who shares an understanding of the causal 
relationship, assigning the meaning of the object 
under investigation. 

Source: prepared by the authors based on BRAGA and PEDRO FILHO (2013). 
 

 According to Capuano (2015), innovation has an epistemological 

character by which the phenomenon requires multidisciplinary approaches to its 

understanding, being a reference in the analysis of innovation, in the past by 

imitation and after the Renaissance by invention. These phenomena are due to 

the analysis of approaches originated from human thought. 

 

2.3 Innovation Process 

 Based on the Oslo Manual by the OECD (2005), innovation has to 

characterize the implementation of the new to the organization, gaining 

competitive advantage through five possible innovation typologies: introduction 

of new products (1), a new production method ( 2); the opening of new markets; 

(3); the development of new sources or providers of raw materials and other 

inputs (4); and the creation of new market structures in an industry (5). The 

manual distinguishes that innovation has the ultimate purpose of improving  



performance, so companies seek to acquire advantages over their competitors 

when promoting negotiations involving pricing, cost minimization and profit 

amplification. 

 The survey of the literature includes the study by Chun-Yao Tseng et al. 

(2016) of the innovation network. It points to centrality, density and cohesion as 

important indicators for measuring the influence of innovation on the network of 

relationships. Centrality involves the connection of nodes in a network, 

measured by the degree, the proximity or the increase of the same centrality. 

Density is identified by coherence of sustaining speed in the network of 

information that connects the actors and reflects the interchange between the 

related subgroups. Cohesion is represented by the belief in and the coherence 

of identity that allows relationships to be consistent and results in the existence 

and durability of the innovative network. 

 The approach of Chun-Yao Tseng et al. (2016) may be said to 

complement the work of Breznik (2016) and his varied concepts of the 

measurement of interrelated social structures demonstrated in Moreno's 

sociogram. Breznik offers significant insight into the related network component 

on the part of the social actors, the group and the organization. The views of the 

leaders may be harmonized to build strategic configurations of preferences and 

trends, mainly in the marketing structure aimed at favouring innovation in the 

competitive market. The diffusion of information contained in the analyzed 

scenario optimizes the creativity in the productive platforms, which is useful to 

innovative clusters as they address the launching of new products and services. 

 Research by Souza, et al. (2013) indicates that the implementation and 

management of innovation stem from the process of searching and the  

discovery, development, updating, and commercialisation of new processes or 

procedures, products or business. These authors state that although some 

companies do not have a complete organizational structure, they can achieve 

efficient productivity with the release of new products. Cooperation and 

awareness to being equal to the competition are important factors in the 

innovation process, once it becomes possible to measure the result of the 

change arising from the creation of new processes or products, by the 

development of new technologies. 

 It is significant to mention reflection in regard to Fortin and Oliver 

(2016). They approach questions related to identity in two aspects; first by 

identity and tensions between levels and then in the network context. The 

authors considered the verb in the context of internal and external optics in 

order to interpret the coherence in the individual and collective identity, which 

interaction is predominantly done on the basis of the communication and 

discourse evidenced in the relation of the two. 

 For Bonini (2011), the development of process is directly connected to 

the organizations that seek the increase of efficiency and the generation of 

innovation. Here, the epistemological feature that is called Design Thinking 

comes in. It is the search for innovations created by human beings through 

methods located in the social context, whose basis is the very necessity of the 

individual.  

 



2.4 Design Thinking 

Design Thinking is addressed in Silva et al. (2012) as an art able to put 

together science and technology in the proposition of new solutions. It involves 

management methods capable of generating innovation. This connection 

between the innovation process and the new model of idea generation is the 

conceptual basis of study involving the complexity inherent in the friction of 

innovative ideas in the face of technology. Human creativity optimizes the 

processing of these new ideas in the interests of utility, which can be achieved 

through Design Thinking.  

 To Liedtka (2015), Design Thinking is still insufficiently evidenced by 

researchers. It is a process focused on innovation with emphasis on 

observation, collaboration, rapid learning, prototyping and simultaneous 

analysis. 

 Bonnini (2011) states that Design Thinking is a business strategy, 

focusing on organizational processes with the support of creative thinking. 

Therefore, innovation focuses directly on the individual, in a collaborative 

manner by an interaction capable of solving propositions despite problems in 

optimization or the improvement of ideas. 

 Christopoulos and Steinbeck (2016) deal with tools, strategies and 

learning. These subjects are useful in coping with constraints, such as the 

resistance to the institutionalization of innovation techniques and organizational 

practices. They accept Design Thinking as a workshop, in which they worked 

cyclically on maintaining creativity in solving problems. In their experimental 

activity, they could include the actors who were coping with the resistance to 

identify and promote beneficial objects of mutual interest. The work followed 

Lawrence and Suddaby's model, which is based on alliance. Data were 

collected and the treatment process was recorded, as ancillary to organizational 

and environmental change. They demonstrated the learning process in 

diagrams at various points in the creation, maintenance and disruption of the 

negotiated interactive dynamic, and the results show the new practices in 

action. 

 According to De Santanna (2014), the use of Design Thinking results in 

new business processes and it is not a linear method. Given this distinction, 

Design Thinking is characterized as something unstructured at first sight, but 

there is no doubt that it is an exploratory method, if properly used in the 

formulation of alternatives to solve problems. This is how Silva, et al. (2012) 

address this practice, distinguishing three phases: immersion, ideation and 

prototyping, in the practice of the argumentative design of ideas. The impact of 

introducing Design Thinking results in something innovative, able to solve 

intangible questions, such as business or strategic processes in the formation of 

a relationship between the observation of a problem, its ideation with creative 

analysis, its prototyping and the implementation of the required innovation. 

 

2.5 Concept of Institutional Theory 

 Research in Pereira (2012) indicates that the emergence of the 

Institutional Theory is a result of noting how organizations incorporate prevailing 

practices and standards in their environment. 



 According to him, it is possible to understand that organizations are now 

shaped by management models, standardised behaviours and adherence to 

new trends, causing them to obtain an understanding of implied standards and 

internal organizational diversity. In this sense, we find the contributory factors 

which do not result from the actions of specific people but from the culture itself 

in a significant political context.  

 In this sense, institutionalisation is the transformation of beliefs and 

actions by rules of social conduct rules, which, having been long accepted, 

impose behavioural standardisation, which in a controlled manner touches the 

social relations among the members of the institution, thus keeping the 

environment stable. Pereira (2012) states that the resulting factor of 

institutionalism arises from the conjunction of mimetic pressures, evidenced by 

the desire of organizations to assimilate, and considered successful, or 

legitimised by members of the structure when they face the results. 

 

3 METHODOLOGY 

 This paper can be classified as descriptive and it involves qualitative 

research carried out by an analysis of content. The following procedures were 

applied: bibliographical and internet research, including an analysis of the 

arguments of such authors as Dutta (2016), Fortin e Oliver (2016), Filipetto 

Neto (2015), Liedtka (2015), Souza (2013), Silva, et al (2012), and the Oslo 

Manual (2005), among others who have led significant debate on Isomorphism 

and Design Thinking. Creswell (2014), commenting on research techniques, 

states that content analysis aims to produce inferences from the propositions in 

newly addressed arguments on the basis of their connection with other 

propositions that have already been accepted, making the preparation of data 

consistent with the analysis of these data. Thus, research was pursued in 

approximately 40 articles and other publications relating to the topic under 

study; the material was published in the last five years, and is mentioned in the 

Scielo, Interscience, Capes and Google Scholar databases. 

  The selected titles are linked to Design Thinking, innovation and 

isomorphism. Through content analysis, the texts with greatest relevance to 

what was proposed were evaluated and structured by theoretical and 

conceptual references. Then the study results were considered and conclusions 

drawn, and finally, evaluated in terms of the ion the references. The final results 

were based on the interpretation of the specialised literature and on the authors’ 

own previous experience of articles which they had selected. 

 

4 ANALYSIS OF THE EPISTEMOLOGICAL CHARACTER OF 

ISOMORPHISM ON THE GENERATION OF INNOVATION 

 Design Thinking can be considered a significant method in the creation 

process, thus being one of the issues related to innovation. It is up to the 

academy to lead to the generation of knowledge on theoretical concepts that 

validate the scientific value of such procedures. In this task isomorphism was 

considered a influential way to generate innovation. Although isomorphism is 



identified in the market as a form of imitation, it has been applied by managers 

in organizations as a competitive resource; so it is a motivator in the search for 

a solution to creating a regular identity in the competition for goods and services 

in a market. The basis of this study is developed by analyzing the positive and 

negative points that isomorphism presents in the innovation process, taking 

theory as a factor in creating market competitiveness. 

 

4.1 Survey of theoretical-conceptual basis of the isomorphism in the 

innovation process considering the Design Thinking 

 The concept of innovation is the change from something existing or new 

to the creation or emergence of the unprecedented. The existence of the search 

for competitive advantage in organizations is presupposed, or perhaps it may 

be a search for a new form of existence or maintenance in the competitive 

market. Managers tend to look to isomorphism as a reaction to ensure 

competitiveness. Table 2 below brings together the theoretical and conceptual 

basis and the description of the authors gathered in this study. 

 

Table 2: Theoretical-conceptual basis 

Definition Description of the base  

Innovation. 
OSLO manual (2005);  Souza et 
al. (2013); Chung-Yao Tseng et al 
(2016) and Bonini (2011) 

It is understood as a search for a competitive edge, 
which differentiates a firm from its competitors through 
efficiency and productivity in the generation of new 
products or services. 

Design Thinking. 
Silva et al. (2012); Liedtka (2015); 
Bonini (2011) and De Santana 
(2014). 

It is understood as a business strategy based in 
innovation processes, redesigning the mode of the 
organization. 

Isomorphism 
Filippetti Neto (2015); Rossoni e 
Pedro Filho (2015); Souza et al. 
(2013),; Dutta (2016). 

It is understood as an attitude of an organization that 
makes use of a similarity, a way to keep in 
competitiveness through the imitation of something that 
can be successful, such as a procedure, a product or 
the service of another organization. 

Source: prepared by the author based on internet research. 

The Design Thinking process refers to the way of thinking of the 

designer, although it is little studied in administration. It can be considered as 

the formulation of questions that lead to the apprehension or comprehension of 

phenomena in response to information collected through observations made in 

order to generate consistent modelling with the desired innovation.  

The strategy of the use of Design Thinking confirms the intention to make 

changes that lead organizations to highlight them. The analysis from the 

perspective of utility indicates the possibility of development and integration of 

new technologies However, the so-called Design Thinking search solutions aim 

at human behaviour, as the development of cognitive, emotional and sensory 

models; it is a process of implementing new ideas, as shown in Figure 2 and 

described in Table 3 below. 

 



Figure 2: Design Thinking 

Source: prepared by the author according to Silva, et al. (2012). 
 
Table 3: Stages of Design Thinking 

Element Description 

Immersion Stage where the problem is understood both from the 
organization’s point of view (client) and the end user (client of 
client). 

Ideation Stage of generating innovative ideas, in order to generate 
solutions within the worked context. 

Prototyping Stage of validation of the ideas generated, it can occur in 
parallel with the immersion and ideation 

Implementation The moment that consolidates the idea and develops its 
validation up to its launch in the market 

Source: prepared by the authors according to Silva, et al. (2012). 

 
 The results in Chung-Yao Tseng et al. and Breznik (2016) point out the 

significance of innovation analysis through social networking to give substance 

to general research and especially the research related to innovation. These 

authors indicate that organizations need to be compensated by the sharing of 

the information in their network, considering the investment in research and 

development of what they provide in the configuration where the organization is 

integrated. It may be affirmed that, considering the isomorphic nature of the 

repeated searches in the cooperation network, the prevalence of common 

points of interest located in the informative mass available may negatively 

impact the innovation. 

4.2 Characterization of the concepts inherent to the relationship of the 

innovation process in face of organizational isomorphism 

 This section addresses the particular relationship of the innovation 

process in an organization to isomorphism. According to the authors studied, 

isomorphism has three types as shown in Table 4 below.  

  

Implementation Ideation Prototyping 

Immersion 



Table 4: Types of Isomorphism 

Typology Description 

Coercion It is presented as a model derived from formal or informal pressures 
imposed by people or organizations that have a direct interest or can 
indirectly be linked to the outcome of the project. It is considered a form of 
framework given to an organization through government regulations 
(authorities) or by organizations capable of imposing standardization 
procedures. 

Mimetic It is presented as a model in which an organization starts to imitate others 
free of charge, usually resulting from an uncertainty, in which it does not 
individually solve its own problems. It seeks ideas from successful 
organizations by copying processes similar to theirs and takes them as its 
model. 

Normative It is presented as a model by which an organization is strengthened by a 
knowledge base more or less focused according to the professionalization 
of its managers. Similarly, the quality of the  decision-making is linked to 
the degree of professionalization in solving similar problems 

Source: prepared by the author based on internet research. 

 
It can be concluded from the table above that the concern for innovation 

is clear and is due to the need to create something new to fill an organizational 

situation or to update status when something becomes obsolete. Souza et al. 

(2013) define innovation as an escape mechanism of isomorphism in structure 

and a result of the search for similarity between innovative companies. 

Fortin and Oliver (2016), on the basis of works on isomorphism, state 

that isomorphism involves subtle changes, with crossed and decoded identities 

in the communication and perception of those involved in the market. 

Nevertheless, isomorphism facilitates collaboration and innovation, albeit of an 

indelible but less aggressive kind, because it is permeated by coherent 

processes of adaption that guarantee the success of any scenario where 

convergence can be found. 

A survey of the recent literature shows in a study published by Dutta 

(2016) three isomorphic forces originating from internal or external pressure in 

an organization. The first force stems from institutionalized good practices, 

which generate expectation among the people involved (normative 

isomorphism); the second, originating in managers' pressure on employees, 

seeks to maximize results (coercive isomorphism); and the third is 

characterized by the pressure of competition, which the author identifies as a 

consequence of looking to imitate other establishments treated as models 

(mimetic isomorphism). Tabulating his observations, the author traces the  

causal relationship between the process of research by management theorists 

and a typology of the isomorphism that they consider. This triangulation serves 

as a paradigmatic interpretation and it may be stated that the epistemological 

nature of this treatment can help ethical leaders to adopt innovation in an 

acceptable way. 

The condition conceptualized in this topic allows us assert that either 

equalisation or innovation is crucial for the required changes. In Figure 3 below 

are set out the elements that allow us to understand the operation of the 

typology and the cognitive model of this relationship. 



Figure 3: Types of Innovation - Cognitive Model 

Source: prepared by the authors based on internet research. 
 
Table 5: Innovation Types 

Element Description 

Innovation 
typology 

Relating to the concepts proposed for the third edition of the Oslo 
Manual of the OECD, (OECD, 2005, p. 55-67) 

Novelty Something new for the company, new to the market, and new to the 
world (OECD, 2005, p. 69) 

Updating Changes in a product or service lower than expected and initially 
planned (OECD, 2005, p. 58) 

Necessity Analysis of consumer information and the experiences of products from 
a supplier. 

Obsolescence Condition in which a product or service ceases to be useful even in 
when in perfect working order, due to the emergence of a more 
advanced technology. 

Development Creative work carried out systematically in order to increase the stock of 
knowledge, including human knowledge, culture and society, and the 
use of this stock of knowledge to devise new applications. (OECD, 
2005, p. 105) 

Test Operation of the provision of services with the use of new technologies 
or trials to examine the performance of substantial improvements in 
existing services (OECD, 2005, p. 109) 

Application Results, in the form of new products, processes or services, or an 
improvement in some of their attributes.  

Source: prepared by the authors based on internet research. 

 
4.3. Analysis of the impact of isomorphism from the perspective of 

Institutional Theory 

 This section presents the impact of isomorphism from the perspective of 

institutional theory, which within organizational phenomena is a crucial point for 

managers to observe, notwithstanding the imposition of standards by the 

government that aim, through isomorphic mechanisms, to homogenize 

companies more and more. 

 In the context of organizations, it is possible to draw inferences, 

consonant with the principles presented by Fortin and Oliver (2016), about the 

way in which the institutionalizing process shapes and amalgamate structures. 

Innovation Typology 



This process allows compatibility of form to be achieved and next an identity 

that differentiates one structure from others. Throughout the network, the 

interaction of identities comes from the dynamics and the relations between 

interests, such as those of partners or rivals, which approach or exclude 

structures in this game; this interaction is therefore very complex. The 

differentiating identity is characterized by micro-processes formatted in the 

internal environment which can be transformed by intraorganizational 

interactions into macro-processes. The analysis of such approaches allows the 

facilitators to be evaluated and also the difficulties involved in revealing the 

recognized identity of the individuals and groups where they are located, as well 

as the constraints arising from this revelation. 

 Thus, Figure 4  sums up the most significant impacts observed in the 

literature regarding the relationship between isomorphism  and institutional 

theory. 

 

Figure 4: Impacts of isomorphism of institutional theory and vice versa 

 
Source: prepared by the authors based on internet research. 
 

Table 6: Interpretation of impact elements 

Element Description 

Institutional theory 

 
It is understood as a management model with standardised 
behaviours and adherence to new trends, being a 
transformative process of beliefs and actions, resulting in 
behavioural patterning under mimetic pressure. 

Isomorphism It is understood as the attitude of an organization that makes 
use of similarity, a way to keep in a state of competitiveness 
through the imitation of something that can be successful, such 
as a procedure, a product or a service from another 
organization. 

Homogeneity It is understood as the standardization of procedures, becoming 
a copy of a standard, considered an imitative procedure. 

Organizational 
Environment 

It is understood as the whole context of an organization, 
managed by a manager, with the applicability of previously 
consolidated rules and procedures, being referred to as 
anything that might influence the organization internally or 
externally, as well as the culture of the organization. 

Coercion 
 
 

It is understood as a proposed legal means to homogenize 
procedures through coercion, which is imposed for compliance,  
for reasons arising from regulatory acceptance (government or 
civil authorities) or the internal rules of organizations. 

Source: prepared by the authors based on internet research. 

 

  
Institutional theory 

Isomophism 

Impacts: 
1. Homogeneity 
2. Organizational 
Environment 

3. Coercion measure  

 



Often, these isomorphic processes arise by means of coercive or 

persuasive elements imposed by the competent authorities, leading to the 

standardisation of procedures; although it may allow the operational managers 

greater control. This procedure tends to take a little of the innovation features. 

The presentation to managers of isomorphism before institutional theory 

brings a certain duality, being seen in its standardisation as a tendentiously 

negative review; although, reflecting the view of Souza (2013), this 

standardisation may awaken a motivating source for innovation, which must be 

opposed to isomorphism in the generation of new services or organizational 

procedures. 

 

5. CONCLUSION 

 Taking the content analysis related to the proposed theme, the 

versatility of isomorphism can be seen both in its proposal of standardisation 

and in relation to the change of thought when focused on innovation. 

 The present study identifies a connection between isomorphism and 

innovation; with reference to its theoretical contribution, selectively   the 

conceptual proposals of several authors and focusing on creative modelling for 

new solutions through Design Thinking. It is inferred that isomorphism is a way 

by which managers in organizations seek to copy the structures or actions of 

others to obtain greater visibility and competitiveness within a specific 

organizational field. However, innovation is a prominent feature by which one 

seeks difference for the sake of market competitiveness; It is an excellent form 

of change in an organization’s procedures. These contributions suggest that 

research in this area could be continued, with a view to obtaining the point of 

convergence between isomorphism and creative thinking,. This could be 

approached  through the new tool of Design Thinking, itself still awaiting 

adequate study. 

 In this way the contributions presented in this document correlate with 

the process of innovation in organizations; here, the use of a new tool such as 

Design Thinking is a point of convergence, concentrating on isomorphism for 

the formation of creative thought. 
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Summary 

 

This study concerns the management of technology in the selective collection of solid waste. Its main 

objective is to study the complexity of technological management of the collection of solid waste, 

through the prism of reverse logistics; and to propose certain specific objectives: (1) to describe the 

form of concentration of solid waste in the group studied; (2) to analyze the impact of the volume of 

solid waste; and (3) to propose intervention measures for solid waste management.  It asks what 

technology management model should guide the selective collection of solid waste in the Amazon. 

Based on the theory of convergence, it studies the strategy of competitive advantage in understanding 

the organizational system in the environment in which it operates; on this theory, Nobre (2011) 

addresses knowledge as a source that transmits competitive edge in order to contribute to a 

company’s organizational system. The research is qualitative and descriptive; it applies the Case 

Study method, and related procedures. As a study, it confirms that the investigated collector 

cooperatives are vulnerable, which influences the research conclusions in this paper. It finds that the 

collectors employed by these organizations are the significant environmental agents in the process of 

reusing and recycling materials and thus play a key role in reverse logistics because  they can return 

the waste to the production chain adding value and promoting shared management,. The results also 

point to the absence of a system to promote environmental education, despite the potential viability of 

the materials and regardless of the possible economic and social improvements to the Amazonians 



and their families. The system proposed here involves the selective collection of solid waste by 

intelligent machines, applying reverse logistics. This study could benefit business people, the 

government and other stakeholders in public policy and sustainability in fragile environments such as 

the Brazilian Amazon. 

 

Keywords: Amazon. Management. Innovation. Solid Waste. Technology. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Great concern is felt nowadays about global warming, which is creating a clear need 

for solutions that will modify actions that were once designed to avoid new 

environmental impacts and efficiently manage natural resources. The issue of water 

quality is of major importance in this regard, following the collapse in the treatment of 

waste. It is inconceivable that the Amazon region, location of the largest river basin in 

the world, should suffer from a lack of technology for managing solid waste. The 

present research takes a global interest approach, being associated with the 

advanced development resulting from the installation of hydroelectric power plants, 

the benefits of the inter-oceanic highway and the completion of the Pacific railroad. 

The consequent volume of debris exceeded any rational amount and this situation 

has been aggravated by a lack of appropriate policies and failure to disabuse 

residents and business owners of their environmental illusions. 

Suitable persuasion and centers of excellence indicate one way forward, 

proposing a solution via research, together with techniques and interventionist 

measures for promoting ecological equity while seeking to minimize the impact. One 

such solution is the application of reverse logistics, since solid residue is essential 

raw material for other products required by a consumer society. 

The overall objective of the present research is to investigate the complex 

technological management of waste collection in the Western Amazon sub region, 

focusing on reverse logistics. This requires (1) a description of the concentration of 

solid waste in the area in question and the naming of specific objectives for its 

deployment; (2) an analysis of its impact in the Western Amazon, focused on the 

state of Rondonia; and (3) suggestions for interventions to manage it. What is wanted 

is a technology management model that would cope efficiently with the selective 

collection of solid waste in this area. 



 

2. THEORETICAL REVIEW AND CONCEPT 

 

This study is based on contingency theory, in which Nobre (2011) translates 

knowledge as the source of competitive edge which contributes to a company’s 

organizational system. According to him, this theory addresses the impact of 

technology and the environment on issues to do with solid waste; it sets up a model 

of organizational perception that formulates business strategies developed in an 

organizational network of solidarity, i.e. in a company with cognitive vision.  

The study involves concepts of reverse logistics as set out in the National Plan 

of the Brazilian Government for solid waste (2010); this conceptualizes reverse 

logistics as a strategic instrument whereby solid waste can be collected and returned 

to the business market for reuse,  as is environmentally proper.  

Human beings have recklessly caused environmental degradation which 

contravenes the laws designed for environmental protection. Uncontrolled 

consumerism has been a key factor in the worldwide increase of solid waste. The 

Amazon region has suffered more acutely than elsewhere from this problem since 

the intensive practice of logging and forestry burning. Tachizawa (2011) states that 

the planet's natural systems have limited ways of containing today’s rampant 

consumerism, and records the damage and the importance of sustainable 

development, but more research is needed on the effects of the surplus thus 

generated. 

Theoretical and conceptual applications in Brazil (2010) indicate that waste 

represents the morphology in which it is generated, whether solid or semi-solid, 

organic or non-organic, urban or non-urban. It is produced by everyday activities, 

individual and collective. Thus, if the Ministry of the Environment in the Brazilian 

Federal Government indicated that reverse logistics was one of the enforcement 

tools for sharing responsibility in the life cycle of products it would be interpreted as 

encouraging the operational convergence of the logistics to counter the collapse in 

the study of waste treatment. 

A survey in Brazil (2010) shows that solid waste can be classified as physical, 

chemical or biological, according to its composition; or in accordance with its origin 

(as industrial, hospital, urban, agricultural); also as hazardous or non-hazardous, 

according to the degree of danger it presents to public health and the environment; 



and by being recyclable or non-recyclable. In relation to the critical analysis that the 

present study employs, it should be recalled that the factors which define the 

characteristics of solid waste are related to social, economic, cultural, geographical 

and climatic questions. 

 

2.1. Solid waste in the Amazon region 

A Brazilian law of 2010 conceptualizes solid waste as rejected material 

resulting from human action, characterized as solid or semi-solid, organic or non-

organic, urban or non-urban, hazardous or non-hazardous. 

The environmental crisis that is ravaging the world has been immeasurable. 

The lack of public policies in the creation of landfills and the selective collection in the 

Amazon region, such as in the State of Rondônia, has generated the sad statistics of 

concentrations of solid waste in open dumps. This reveals the fragility of the 

country’s social framework regarding solid waste management. Across the country 

children’s activities in garbage dumps have been the rule rather than the exception. 

Many countries, however, have already transcended this level and transformed 

environmental problems in their sustainable development. Dias (2014) supports the 

overall view that change, while urgently needed, is feasible, since only human 

actions caused the environmental impact in the first place.  

While the threats are constant, they can be turned into strengths if they lead to 

the improved management and organization of technology and prompt other agents 

(providers) in the supply chain to become involved. 

 

2.2 SWOT Analysis 

A SWOT analysis is a technique for improving system management in 

strategic planning procedures; it collaborates systematically to analyze internal and 

external variables (D'Ambros, 2012). Having done so, it  can be used to find the 

appropriate words for developing business strategies and conducing to a beneficial  

relationship between business and resources. As D'Ambros (2012) remarks, an 

interesting aspect of this methodology is that it is easy to involve the actors in the 

strategic marketing process. 

Although the Amazon region works well as a reactor indicating the balance of 

global environmental stability, Sweden will lead the next reform in the uses of energy 

by practical actions that will produce efficient global business models for the 



management of solid waste. As Demajorovic (2014) states,  companies in developing 

countries rarely make a  habit of reusing solid waste, or have any experience of 

disposing of it appropriately. What has forced waste collectors to organize 

themselves into cooperatives or associations, thus strengthening the network of 

economic solidarity by cooperating through shared management and without 

individualism? 

 

2.3 Public Policy 

The Paraná State Environmental website in Brazil suggests that public 

policies, including various programs or actions developed by civil servants with the 

participation of organized civil society, have had an outstanding significance. They 

ensure, inter alia. that civil rights as determined by legal standards reaching all 

segments of society have effectively secured socio-cultural, economic, and 

environmental benefits, A practical example of the implementation of public policy by 

government can be seen in the actions of the secretariat to safeguard the 

effectiveness of incorporation as practiced by this governmental body. They show its 

institutional commitments as they arise from the regulations and legal procedures, 

resulting in the protection and conservation of the natural environment in the area 

where this research was conducted. 

Denhardt (2015) considers the systemic convergence in the formatting of 

public policies implemented by governments and reports that environmental 

preservation dominates the intentions behind its waste management policy. Strategic 

actions in the national policy for solid waste have been instrumental in its progress, 

resulting in methods and procedures for maximizing the economic and social benefits 

of the proper treatment of waste which Denhardt outlines. The consequence has 

been consolidated production chains committed to the technical procedure of 

focusing recommendations on reverse logistics, which have tackled the applicability 

of the waste, regardless of the publications of more normative countries such as 

Brazil. The latter, it seems, consist of excessive legislation on solid waste, urged on 

by uncommitted managers representing many different standpoints.  

 

 

 



 

2.4 Innovation Management Concepts 

Tidd & Bessant (2015) state that innovation is the process of turning a good 

idea into a lucrative business; Tigre (2014) clarifies that innovation integrates 

different sectors, bringing together regions and members of the same institution to 

enjoy the strategic benefits of productive practices. \it may be summed up by saying 

that technology management directs and coordinates organizations in their strategies 

to comply with sectors of the enterprise. Its actions are essential for the optimum use 

of equity and financial and human resources. 

According to Starec (2012), innovation is a business strategy. It should be 

incorporated anywhere in a firm that involves people. In an increasingly competitive 

market, these actions add in different ways to the business capital. For this reason 

the concepts inherent in innovation technology should make intervention studies 

fundamental to the required change in complex social systems based on 

entrepreneurship. 

Mattos & Guimarães (2012) define technology as scientific, empirical or 

intuitive knowledge, developed jointly. Human beings depend on technology to meet 

the demands made in global emergencies. The changes required to serve the mainly 

strategic interests of markets can at times exert particular pressure. This constitutes 

the conceptual profile for the management of technological innovation that unifies 

contemporary research tasks in the problematic context of technologies for waste 

management. 

Burgelman (2012) addresses the area of technology and innovation 

management as a new issue at the tip of biotechnology, predicting the possibility of 

innovation for three kinds of conceptual change: they will perhaps be incremental, 

such as the generation of cell phones and other mobile communicators; radical, such 

as those involving advanced digital communications; or architectural, such as 

reducing the size of physical components while increasing their capacity. 

Appelt et al. (2014) discuss the global scenario involving the disposal of 

electronic solid waste. Their research work was approved by a scientific committee, 

and reported in the Minutes of the Thirtieth International Conference on Solid Waste 

Technology and Management in Philadelphia, USA; as the authors make clear, 

technological innovation tends to move forward systemically and without limits, 



causing irreparable damage to the environment from the irresponsible disposal of 

waste. 

 

2.5 Managing Sustainability  

In the view of Gomes (2014), sustainability can be seen as a set of strategic 

actions seeking solutions to problems relating to the environment. World 

Conferences on the environment, such as Rio 92 and Rio + 20, particularly 

emphasise urban centers. They cannot do otherwise, because the multiple threats 

from cities to the environment must generate opportunities, including those involving 

selective garbage collection. This invites citizens to share the reciprocal benefits of 

protecting the environment according to their per capita income. Gassenfurth et al. 

(2015) state that the preservation of forests, pollution of rivers, and biodiversity are all 

directly associated with environmental responsibility, but the authors warn that care 

must also be taken to safeguard urban conditions, since the management of 

sustainability in towns has received little consideration, though it should raise the 

same environmental concerns. 

Dias (2014) discusses the green economy, with a new vision of ways to use 

natural resources efficiently while fostering sustainable economic growth. The mere 

presence of an individual in the environment is enough to result in degradation: this 

fact recalls to us that subsistence involves the exploitation of nature. It is from nature 

that man extracts the resources for existence, but for a green economy he should 

also be committed to considering the impact he makes and the benefits he might 

bring to balance it. 

 

3. METHODOLOGY OF PREPARING 

 

Scientific method is understood to mean a set of core standards applied in a 

data search, aiming to get results close to a degree of certainty. 

 The present study takes a qualitative and descriptive approach to nature which 

resembles the scientific method. It uses a case study to organize the data and 

environmental information which are addressed in the course of the research.  

The procedures adopted here are common to case studies; in the literature, 

they are conducted by visiting an organization and cooperating with its workers (in 

this case, the rag-pickers) in order to interpret its situation, as found in its strengths, 



weaknesses, opportunities and consistent threats. An analytical technique was 

considered for assessing the behavior of individuals and groups and its internal and 

external conflicts were thoroughly surveyed. Notes were taken, as Lacerda advises 

(2012), to ensure that the context was fully reported and the research is validated by 

the data collected and the problem areas tackled. A report was prepared, following 

the required research procedures, to describe the objectives to be pursued, always in 

accordance with the recommendations made by the authors. 

 

 4. THE TECHNOLOGICAL MANAGEMENT OF WASTE COLLECTION IN THE 

WESTERN AMAZON SUB REGION 

 

The complex management of the technology for collecting solid waste in the 

Western Amazon sub Region raises many issues, the main ones for the present 

research being those which are contained in the conceptual theoretical framework of 

the topic itself. The proper disposal of solid waste is a recurrent problem in most 

municipalities in the State of Rondônia. As can be seen in the material published on 

the Internet, an unusual effort has been put into setting up a customized 

management system. It cannot be denied that the process is subject to 

entrepreneurship in the business of recycling, but its effects do not outweigh the 

needs of the region. Professional enablers proffer advice and make promises with 

regard to the characteristics of large metropolitan areas; they understand the 

possibilities of managing waste in the largest river basin in the world, since their 

clientele is cosmopolitan. 

It should be kept in mind that it is impossible to manage the disposal of solid 

waste without jointly tackling environmental management, which requires skill and 

technical mastery in the preparation of reports, GIS, environmental records, waste 

management planning, licensing, inventories, audits, water management, reporting, 

and above all environmental education. It is worth noting that efficient strategies can 

only be created when management has an adequate profile; only those who know 

the region in depth can be said to have it. 

 

4.1 Interpretation of the form of concentration of solid waste in the group 

studied 

   The documentation from the United Nations Conference on the Environment 



and Development (UNCED), held in Rio de Janeiro in 1992, reveals the need to 

provide the basic prerequisites of survival, such as adequate food, decent housing, 

employment, health and education, especially to people in extreme poverty (Dias 

2014). Brazil recognizes that the municipalities running these programs in part or in 

whole in the State of Rondônia are currently in a minority and that rag-pickers 

generally work in unsanitary and degrading conditions, in open dumps, exposed to 

diseases of all sorts and subject to accidents, mostly without any form of protection. 

One of the risks to the Amazonian environment is the unsuitability of transport 

for carrying waste away from the disposal sites; the slurry of garbage contaminates 

the water table, while the gases emitted by it are significant pollutants, to say nothing 

of the bacteria and diseases carried by the vectors of this inadequate management 

operation. Therefore, it may be useful to consider the implications of Figure 1 below. 

Figure 1 - Concentration of solid waste 

Source: Adapted from Burgelman (2012)  
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Table 1 – Definition of terms in the above diagram (concentration of solid waste)  

Element Definition 

1. Contingency theory 
This theory addresses the impact and influence of technology 
together with the environment, on bringing up issues in  the study 
of solid residues 

2. Solid waste 
The slurry of the residue contaminates the water table as the 
result of the operation; gases are also significant pollutants 

3. Selective collection Urban dumps cause bad smells, vectors, insects, bacteria 

4. Reverse logistic 
Cooperating to enter the field of perception among the scavengers 
to constitute an organizational network 

5. Technological innovation 
management 

The complex technological management of solid waste collection 
in the western Amazon, considered from several standpoints 

6. Sustainability 
management 

This element reveals the fragile social framework which obtains in 
the Amazonian region 

7. Public policy 
Organized civil society for protecting the environment through 
reverse logistics and strong strategic action 

8. Socio-economic 
environmental and 
institutional principles 

Strong values of sustainability, economic viability, social justice 
and environmental soundness 

 Source: Authors (2016) 

 

4.2 Analysis of the positive impact of the disposal of solid waste in the Amazon 

region 

Under a SWOT analysis, the internal strengths of the region seem to be green 

manure production, tillage, soil conservation, preservation areas, eliminating  

pollution from the atmosphere. 

Thus, it is a strong strategic action to employ advanced technology in a 

system used by citizens as a tool to strengthen consumer collaboration; it can 

organize civil society in support of environmental protection through reverse logistics. 

According to Mattos and Guimarães (2012), using the appropriate technology in a 

system gives a company sustainable advantage, stimulating the way in which it 

makes strategy making and thus securing its competitive advantage. It may be useful 

to consider the information contained in Table 2 below as a proposal. 

 



Table 2 – Description of the problems identified 

Problems Descriptive of the situation problem 

1. Current problems in the 
selective collecting chain 

The concentration of waste in landfills and dumps; unhealthy 
manual sorting of collected waste; excessive accumulation of 
waste in urban dumps causing foul odors, vectors, insects, 
including flies, and clogged culverts. 

2. Waste destination 
Association of rewards with incentives for the proper disposal of 
waste, promoting economic inclusion coupled with the social 
demand for sustainable consumption, renewable energy and skills. 

3. Environmental education 

Integrating industrial business strategies, modes of distribution 
with commerce, on the part of public and private companies to 
promote environmental education and give social inclusion to rag-
pickers and collectors  

Source: Authors (2016). 

Table 3 shows the results of this research which are organized according to 

the SWOT model. The elements are located as part of the internal or external 

conditions, whose implications should be taken as criticism from those interested in 

this approach.  

Table 3 - SWOT analysis applied to solid waste management 

1. Motivation to cooperate; 
2. Possibility of action in a solidarity network; 
3. Augmenting the family income; 
4.  Added quality in the life 

of societies; 
5. Collective participation 

for sustainability.  

 
 

1. wLack of selective collection; 
2. Volume of waste; 
3. Logistics; 
4. Vulnerability of those involved; 
5. Lack of environmental  

education. 

1. Resource capacity; 
2. Social inclusion to improve the quality of life; 
3. Change in the concept from examples; 
4. Generation of new enterprises   

whose primary material is waste; 
5. Generating wealth through  

reverse logistics  
opportunities 

1. Ineffectiveness of the government; 
2. The existence of addiction due to corruption; 
3. Inveterate consumerism; 
4. Environmental, economic  

and social degradation; 
5. Lack of environmental  

responsibility on the part of  
the waste generators. 

Source: Authors (2016). 
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4.3 Intervention proposal for multiple benefits to the waste collection 

management process in the Amazon region 

The study calls for a valid proposal for intervention in its fragile scenario. The 

present situation involves individuals in the Amazon basin and, so long as the 

region’s strong and weak points remain as previously interpreted and the current 

opportunities and threats continue to affect the area, it would consist of training and 

qualifying some of the residents. In such a scenario, the residents would be 

committed and motivated, to their great advantage, to practices which are aligned to 

sustainability.  

The National System Collection Selective Awarded E-Recycling –  

SINCOSPER – supported by institutional pillars, works for economic, social and 

environmental sustainability; it originated the view that sustainable advancement is 

the practical result of environmental education and its mission is to enhance the 

personalized relationship between industry and the distributors to consumers. 

  Economic viability for the users of a system of waste disposal (known as 

ecological holders of shares in Reverse Vending Machine Intelligent E-Recicla) is via 

an investment that offers immediate benefits from acquiring products and services 

from an ecological network. Meanwhile social viability search leveling would consider 

the social dignity of the collectors and remove them from their sometimes unhealthy 

current workplaces, such as landfills and dumps, training and then directing them to 

the social environment of public access areas for the concentrated collection of solid 

waste materials. In this activity, a sustainable environment would be aided by an 

environmental database. In addition, the sources of global warming would be 

reduced and people and institutions would be inspired, motivated and educated to 

consistently dispose of recyclable waste through the award of ecological collection 

points. Despite Tachizawa’s warning (2011) that reckless human actions 

permanently change the ecological system,  uncontrollable consumerism in contempt 

of the laws designed for environmental protection, has been a key factor in the 

increase of solid waste worldwide. Consumers mindful of consequences will be 

focusing on price, product quality and the social responsibility of manufacturing 

companies  which have the same concerns. Through the combination of technologies 

and disciplines applied in the energy renewal cycle by the selective collection and 

recycling of waste, SINCOSPER provides economic sustainability. It promotes 

environmental conservation through sustainable marketing by generating ecological 
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credits (greenback) as illustrated in Figure 2. Table 4 shows the operational flow of 

the reverse intelligent machine sales which are organized according to Figure 2, 

showing how the system works. 

 

Figure 2: Value Chain 

Source: Lucrative E-Recycle Recycling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4 - Operational Flow 

Object Tasks or definitions for the objects in the situation 

Consumer’s 
tasks 

Make sure the waste is for disposal. 

Choose to win individual benefits or donate then to philanthropic institutions. 

Ecological 
accountholder’s 

task 

Choose, as a citizen (consumer) to dispose of waste and earn beneficial points 
to an individual ecological account. 

Waste 
Discard waste using the machines of reverse intelligent selling E-Recycle, 
sponsored by sustainable marketing.  

The machine’s 
tasks 

Make the discarded residue recyclable. 

Store it in selected internal deposits. 

Update it in real time; the ecological database allows data collection.  

Ecological 
database 
(defined) 

Relational database making market research easier. 

Tasks for 
Software 

When depositing the residue, the user always adds new information to an 
individual ecological account or institution chosen to receive the donation. 

Structure selective collection geographically mapping the Amazon region with 
indicative classification by generator, manufacturer or collected waste, per 
machine, per customer, per geographic location, by the quantity collected and all 
segments of the database. 

When reaching the maximum capacity of the collecting machine after calculating 
the selective load, produce an electronic form requesting dispatch (removal of 
the collected waste) to the approved collector in the system. 

Ecological 
account 
(defined) 

The ecological points provided when the waste is collected by the machine. 
These can be exchanged for benefits, through the ecological card in the 
ecological network E-Recycle, listing public and private companies. 

Collectors 
(defined) 

Cooperatives that are legitimized by public policies to give the correct destination 
according to Figure 02, The value chain. 

Ecological 
network 
(defined) 

Group of public and private companies that promote environmental education 
practices, through the new economic motor green coin generated by the system, 
assigning discounts and benefits to ecological holders in the acquisition of 
products and services.  

Source: Authors (2016) 



5. CONCLUSION 

 

This study addressed the following question: What technology management 

model would be adequate for the selective collection of solid waste in the Amazon 

region? The present paper answered the question by suggesting possible ways of 

bringing about the complex technological management of solid waste in this region. 

From the beginning, by organizing cooperative associations and networking,  

it focused on the task of reverse logistics and cooperation to enter the field of 

perception of scavengers who form themselves into organizational networks based 

on contingency theory. 

To begin with, this paper interpreted the way in which solid waste was 

concentrated in this area. It went on to suggest a contingency look at intervention 

that might create multiple benefits from managing waste collection, noting the 

positive impact generated by minimizing the volume of solid waste in the Amazon 

basin. 

The practical exercise of the quadrants (strengths, weaknesses, opportunities 

and threats) collectively known as SWOT highlighted the positive environmental 

impacts of an initiative to concentrate the disposal of solid waste in the Amazon; for 

example, green manure, tillage, soil conservation, preservation areas, suppression of 

air pollution as well as the reduction of negative events such as fires, deforestation 

and contaminated soil. This initiative formed a strategy that lets researchers 

transform informational data gathered over time, allowing facts to be interpreted and 

reported as intended. Thus a system can be presented involving smart selective 

collection machines carrying the enterprise symbol, based on technology 

management in the above task and it is suggested that the system could encourage 

cooperation to support the progress of the skills essential to the development of 

proper ways of managing solid waste. 

In this sense, this study admits that cognition does not offer any degree of 

environmental certainty, but it confirms the value of technology management for the 

collection of waste in an organized, dynamic and sustainable way. Reverse logistics 

are addressed as a solution, with a primary chain of sustainability values, economic 

viability, social justice and environmental soundness. The elimination of a significant 

amount of solid waste in this region echoes the positive impacts of such an 

intervention anywhere and at any time. 
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RESUMO 

A pesquisa objetiva identificar os valores organizacionais praticados no Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia, por meio da percepção dos seus colaboradores, e analisar a influência 

desses valores na percepção do Suporte Social. A pesquisa foi motivada ao se constatar a 

inexistência de estudos dessas influências na administração pública governamental. A coleta 

de dados foi realizada através do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), 

elaborado por Oliveira e Tamayo (2004), e da Escala de Percepção de Suporte Social no 

Trabalho (EPSST), desenvolvida por Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004). 

Posteriormente, foi realizada uma análise fatorial exploratória para identificar as dimensões 

                                                           
1
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pelo Editor João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, após double blind review. 
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dos valores organizacionais e do Suporte Social percebidos na organização. Em seguida, 

aplicou-se a técnica de regressão múltipla para verificar a influência entre as variáveis. Como 

resultados, identificou-se que os valores prioritários da organização estudada foram: 

Conformidade, Realização e Tradição. O Suporte Social com maior percepção foi o Suporte 

Instrumental. Foi confirmado também que os valores Autonomia, Realização e Conformidade 

possuem influência significativa na percepção do Suporte Social, sendo que o valor 

Realização teve a maior influência. Como contribuição prática, os resultados podem orientar o 

desenvolvimento do trabalho e planejamento do setor de Gestão de Pessoas dessa organização 

de controle externo. 

Palavras-chave: Valores Organizacionais; Suporte Social; Comportamento Organizacional.  

 

ABSTRACT 

This research aims at identifying the organizational values practised in the Court of Accounts 

of the State of Rondonia, through the awareness of its employees, and at analyzing the 

influence of these values in the perception of the Social support. The research was motivated 

by the lack of studies of these influences in the governmental public administration. The data 

collection was carried out through the questionnaires Inventory of Organizational Values 

Profile (IPVO), developed by Oliveira and Tamayo (2004), and the Social Support Scale at 

Work (EPSST), developed by Gomide Jr., Guimarães and Damásio ( 2004). Subsequently, an 

exploratory factor analysis was performed in order to identify the dimensions of the 

organizational values and of the Social Support perceived in the organization. Then, the 

multiple regression technique was used in order to verify the influence among the variables. 

As results, the main values of the organization studied were identified as Conformity, 

Realization and Tradition. The most expressive Social Support was the Instrumental Support. 

It was also confirmed that the values Autonomy, Realization and Conformity have significant 

influence on the perception of the Social Support and the value Realization had the greatest 

influence. As a practical contribution, the results can guide the development of the work and 

the planning of the human resources management sector of this external control organization. 

Keywords: Organizational Values. Social Support. Organizational Behavior. 

 

RESUMEN  

La investigación pretende identificar los valores organizacionales practicada en el Tribunal 

de Cuentas del Estado de Rondônia, por medio de la percepción de sus empleados, y analizar 

la influencia de estos valores en la percepción de apoyo social. La investigación fue motivada 

para señalar que la falta de estudios de estas influencias en la administración pública 

gubernamental. La recolección de datos se llevó a cabo mediante el Inventario de perfiles de 

valores organizacionales (IPVO), elaborado por Oliveira y Tamayo (2004), y la escala de 

percepción de apoyo social en el trabajo (EPSST), desarrollado por Gomide Jr., Guimarães y 

Damásio (2004). Posteriormente, se realizó análisis factorial exploratorio para identificar 

las dimensiones de los valores de la organización y el apoyo social percibido en la 

organización. A continuación, se aplica la técnica de regresión múltiple para comprobar la 

influencia entre las variables. Como resultado, se identificó que los valores prioritarios de la 

organización estudiados fueron: la conformidad, la realización y la tradición. El apoyo social 

con mayor percepción fue el apoyo instrumental. También se confirmó que los valores de la 

autonomía, la realización y la conformidad tienen influencia significativa sobre la percepción 

del apoyo social, siendo que el valor realización ha tenido mayor influencia. Como 

contribución práctica, los resultados pueden guiar el desarrollo de la labor y el sector de la 

planificación de la gestión de personas de esa organización de control externo. 

Palabras claves: Valores Organizacionales. Apoyo social. Comportamiento Organizacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

ste estudo se enquadra na área de organizações públicas com foco em Gestão 

de Pessoas, especificamente em valores organizacionais e suporte social no 

trabalho. Tamayo (1998) afirma que a satisfação no trabalho encontra sua fonte 

principal na natureza, no grupo, nas condições e no clima em que ele é realizado. Nesse 

contexto, os valores orientam o funcionamento e a vida da organização, o comportamento dos 

colaboradores motiva a obtenção de metas e objetivos, determina as formas de interpretar os 

comportamentos e eventos organizacionais, e influenciam o ambiente e tomada de decisões 

organizacionais (TAMAYO, 2005). 

 Os membros de uma instituição, durante as relações de trabalho, desenvolvem crenças 

e comportamentos influenciados pelos valores da organização. Essas crenças sinalizam para o 

suporte social, que, segundo Cobb (1976), pode ser compreendido por meio de informações 

que estão organizadas em três classes de crenças por parte do sujeito: crenças de que são 

amados e existem pessoas preocupadas com ele; crenças de que são apreciados e valorizados 

e, por último, de que pertencem a uma rede social. Assim, o suporte social pode ser entendido 

como um conceito multidimensional, que inclui os recursos materiais e também psicológicos, 

aos quais as pessoas têm acesso por meio das redes sociais (GOMIDE JR.; SIQUEIRA, 

2008). 

Estudos já realizados destacaram a importância do Suporte Social para atenuar os 

efeitos de eventos estressores sobre a saúde e reduzir o risco de doenças (COHEN; MCKAY, 

1984).A pesquisa tem relevância tanto pela abordagem exploratória, quanto pelo 

desenvolvimento organizacional e aumento da qualidade de vida dos colaboradores. Além 

disso, foi realizado um levantamento nas bases de dados dos Periódicos da Capes, Scientific 

Periodicals Electronic Library (Spell) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), com as 

palavras chaves “Valores Organizacionais”, “Suporte Social” e “Administração Pública”, e 

não foram encontrados trabalhos que verificassem a influência dos valores organizacionais na 

percepção do Suporte Social em entidades da Administração Pública. Estudos, como os de 

Andrade e Estivalete (2010) e de Estivalete, Andrade, Costa e Gomes (2012), trataram do 

tema, mas nos setores Bancário, público e privado. Os autores objetivaram compreender a 

influência dos valores organizacionais sobre a percepção de suporte no trabalho, a partir da 

perspectiva dos funcionários do Setor Bancário Público Estadual e Federal. No entanto, 

constatou-se a inexistência de estudos na Administração Pública Governamental.  

O presente trabalho tem por objetivo identificar os valores organizacionais praticados 

no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio da percepção dos seus colaboradores, 

e analisar a influência desses valores na percepção do Suporte Social. Para se alcançar o 

objetivo do artigo, no segundo tópico, serão revistos conceitos dos valores organizacionais e 

do Suporte Social no trabalho. No terceiro, será apresentado o método da pesquisa e sua 

abrangência. No seguinte, serão expostos o resultado da pesquisa e sua discussão. Por fim, 

serão expostas as considerações finais, inclusive as limitações deste estudo e recomendações 

para os novos. 
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2  VALORES ORGANIZACIONAIS E SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO 

 

2.1 VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

Ferreira (2013) estabelece uma metáfora da cultura organizacional, equiparando-a a 

um iceberg,onde, na superfície, estão os aspectos perceptíveis e, abaixo da superfície, a 

cultura latente, cujos aspectos informais são: percepções, atitudes, sentimentos, valores, 

interações e normas grupais. A cultura é um fator determinante do desempenho individual, da 

satisfação e produtividade da organização, sendo esta última definida pelos valores 

compartilhados pelas pessoas em um grupo (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). 

 Schwartz (1992), na construção da teoria dos valores pessoais, identificou os valores 

fundamentais que todas as pessoas em todas as culturas reconhecem. No contexto das 

organizações, os valores são formados a partir dos valores da sociedade e de seus membros 

(TAMAYO, 2008). Para as organizações, segundo Tamayo, os valores constituem um 

elemento fundamental e necessário para dar identidade coletiva a um grupo de pessoas e 

colocá-las a trabalhar em torno de ideias comuns, permitindo e favorecendo o máximo de 

desenvolvimento do talento do indivíduo. Para Bergue (2014), o componente essencial na 

criação de valor público (valor para a sociedade), na grande maioria dos processos de 

trabalho, são as pessoas. 

Ao definirem os valores organizacionais, Tamayo e Gondim (1996) enfatizam alguns 

elementos nesse contexto.  Os aspectos cognitivos são crenças valorizadas e enfatizadas na 

vida organizacional, que proporcionam conhecimento da realidade e respostas prontas e 

privilegiadas a problemas organizacionais; o aspecto motivacional expressa interesses e 

desejos tanto dos indivíduos, quanto da coletividade e, por conseguinte, os valores têm a 

função de orientar a vida da empresa e guiar os comportamentos de seus membros, 

delimitando sua forma de pensar, agir e sentir; a hierarquização dos valores implicam 

preferência e distinção entre o importante e o secundário. 

 Conforme destacam Oliveira e Tamayo (2004), os valores possuem funções 

importantes dentro das organizações, sendo a primeira a de criar entre os colaboradores 

modelos mentais semelhantes, relativos ao funcionamento e à missão da organização, e a 

segunda, a construção da identidade social da organização. Os autores destacam ainda o papel 

importante que os valores desempenham no alcance dos objetivos organizacionais e no 

atendimento das necessidades dos indivíduos. 

  Na literatura científica, pesquisadores desenvolveram instrumentos para identificar e 

medir os valores organizacionais. Oliveira e Tamayo (2004), tomando como base a 

similaridade motivacional entre os valores pessoais e organizacionais, construíram o 

Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), baseando-se, do ponto de vista 

teórico, nos modelos dos valores pessoais propostos por Schwartz (1992). O IPVO é 

composto por 48 itens distribuídos em oito fatores, conforme mostra o Quadro 1: 
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Quadro 1 - Fatores IPVO e Metas dos Valores Organizacionais 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Tamayo (2004, p. 137) 

 

 Deal e Kennedy (1982) ressaltam que, como essência da filosofia da empresa para 

alcançar o sucesso, os valores proporcionam um senso de direção comum a todos os 

empregados e orientam comportamentos para o alcance de objetivos.  

Os trabalhadores possuem uma visão mais clara dos valores que predominam dentro 

da organização, pois vivem na prática a realidade organizacional. Como afirma Tamayo 

(2008), os valores compartilhados pelos membros da organização estão imbricados nas 

práticas organizacionais e influenciam inevitavelmente o comportamento de gestores e 

empregados. Corroborando essas afirmações, Ferreira (2013) defende que os valores 

compartilhados são aqueles importantes que definem a razão pela qual as coisas são feitas. 

 Os valores constituem, assim, padrões coletivos que orientam o cotidiano da 

organização. Portanto, para adequar o comportamento dos empregados às metas 

organizacionais, aumentar a produtividade e possuir bom relacionamento entre seus membros 

e a organização, afirma Tamayo (2008), a organização precisa criar por meio dos seus valores, 

um ambiente que atenda às aspirações fundamentais do ser humano de se realizar e ser feliz. 

Para isso, torna-se importante também a atenção ao suporte social no trabalho. 

Vieira e Gomes (2013) buscaram identificar e relatar os valores organizacionais em 

uma organização pública, um Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Os 

resultados, de acordo com esses autores, revelaram que os valores organizacionais, de maior 

importância para a instituição pesquisada, estão relacionados à hierarquia e, os valores que 

detêm menor importância estão relacionados a igualitarismo. Ao concluírem, sugeriram uma 

reflexão sobre o ambiente de trabalho com o intuito de aflorar comportamentos mais afetivos 

que possibilitem maior comprometimento, satisfação e envolvimento dos servidores 

 

2.2 SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO  

 

Ao se relacionar no ambiente social, toda atenção, ajuda ou auxílio recebido de outrem 

pelo indivíduo é entendido como Suporte Social (GOMIDE JR.; SIQUEIRA, 2008). Estudos 

realizados inicialmente nesse campo evidenciaram que os laços ou redes sociais possuem 

influência na manutenção da saúde e do bem-estar. Cobb (1976) identificou influências da 

percepção do suporte social na proteção contra efeitos causados pelo estresse. O autor definiu 

ainda, suporte social como sendo informações que levam o indivíduo a acreditar que é amado, 

querido e estimado e membro de uma rede de obrigações sociais mútuas. 

 O indivíduo, ao se integrar e participar de uma rede social, acredita que pode receber 

um conjunto de sensações benéficas que contribuem para sua saúde, como sentimento de 

Fatores Metas

Autonomia
Oferecer desafios e variedade no trabalho, estimular a curiosidade, a criatividade e a 

inovação.

Bem-estar Promover a satisfação, o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho.

Realização Valorizar a competência e o sucesso dos trabalhadores.

Domínio Obter lucros, ser competitiva e dominar o mercado.

Prestígio
Ter prestígio, ser reconhecida e admirada por todos, oferecer produtos e serviços 

satisfatórios para os clientes.

Tradição Manter a tradição e respeitar os costumes da organização.

Conformidade
Promover a correção, a cortesia e as boas maneiras no trabalho e o respeito às normas 

da organização.

Preocupação com a 

Coletividade

Promover justiça e a igualdade na organização, bem como a tolerância, a sinceridade e 

a honestidade.
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segurança e estabilidade na vida, sentimento de autoestima e autoconfiança, que geram como 

resultado bem-estar psicológico (RODRIGUEZ;COHEN, 1998). 

 Siqueira e Pandovam (2008) propõem que “bem-estar” é, no trabalho, um conceito 

concebido por três principais componentes: a satisfação, o envolvimento e o 

comprometimento organizacional efetivo. Mencionam ainda que o bem-estar pode ser 

entendido como um construto psicológico integrado por vínculos afetivos positivos com o 

trabalho e com a organização. 

 Gomide Jr. e Siqueira (2008) afirmam que o Suporte Social é um conceito 

multidimensional que inclui recursos materiais e psicológicos, aos quais os indivíduos têm 

acesso por meio das redes sociais. Destacam ainda que as dimensões amplamente estudadas 

do Suporte Social são: suporte emocional, suporte instrumental e suporte informacional. O 

suporte instrumental consiste na prestação de apoio material, como ajuda financeira ou auxílio 

na realização de tarefas diárias. O suporte informacional refere-se ao fornecimento de 

informações que auxiliam o indivíduo a lidar com dificuldades do cotidiano e orientam na 

resolução de problemas. Já o suporte emocional são expressões que provocam no indivíduo 

sentimento de empatia, cuidado, tranquilidade e confiança (RODRIGUEZ; COHEN, 1998). 

 De acordo com Seeman (2008), dentre as dimensões do suporte social, o suporte 

emocional é o mais percebido durante as relações no contexto social e também nas relações de 

trabalho em que os indivíduos estão inseridos, contribuindo para o bem-estar psíquico, 

podendo reduzir sentimentos de insatisfações e gerar aumento da estabilidade emocional. 

 Nesse sentido, o suporte social gera efeitos positivos tanto para quem recebe, quanto 

quem oferece o apoio. Nota-se, ainda, a importância da percepção das redes e do Suporte 

Social para desenvolvimento de programas e políticas de Saúde, que podem ser desenvolvidos 

no ambiente de trabalho (CHOR et al., 2001). 

Cohen (2004) ressalta que o suporte social tem papel importante no fornecimento de 

recursos psicológicos e materiais destinados a aumentar a capacidade do indivíduo de lidar 

com os efeitos do estresse e promover comportamentos saudáveis. 

A partir das pesquisas já realizadas e baseando-se nos pressupostos de Rodriguez e 

Cohen (1998), Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004) construíram e validaram a Escala de 

Suporte Social no Trabalho (EPSST), com o intuito de verificar a percepção dos empregados 

acerca do Suporte Social oferecido pelas empresas onde trabalham. O instrumento EPSST é 

formado por uma escala multidimensional com três fatores, conforme o Quadro 2. 
 

Quadro 2 - Fatores e definições do EPSST 

 
Fonte: Adaptado de Gomide Jr. e Siqueira (2008) 

 

O Suporte Social no trabalho, conforme Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004), 

refere-se à crença global dos colaboradores de que a organização empregadora oferece os três 

tipos de suportes (informacional, emocional, instrumental) necessários à execução dos 

trabalhos. Por meio do instrumento EPSST, é possível avaliar se o trabalhador percebe a 

Nomes dos fatores Definições

Suporte social 

informacional no 

trabalho

Crenças do empregado de que a organização empregadora possui uma rede de 

comunicações comum que veicula informações precisas e confiáveis.

Suporte social 

emocional no trabalho

Crenças do empregado de que na organização empregadora existem pessoas em quem 

se possa confiar, que se mostram preocupadas umas com as outras, se valorizam e se 

gostam.

Suporte social 

instrumental (material) 

no trabalho

Crenças do empregado de que a organização empregadora o provê de insumos 

materiais, financeiros, técnicos e gerenciais.
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oferta dos três tipos de Suporte Social no ambiente de trabalho, tornando possível analisar 

seus impactos no comportamento dos colaboradores. 

 

3 MÉTODO 
 

Para a coleta de dados, a pesquisa exploratória foi realizada por meio do método 

survey. A população é representada pelos colaboradores do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE-RO), composta por cargos efetivos, comissionados, estagiários de nível 

médio e superior, totalizando 601 servidores. No cálculo da amostra, e de acordo com Martins 

e Theóphilo (2009), considerando um risco de erro de 5% e o nível de confiança de 95%, 

calculou-se o equivalente a 234 respondentes. 

Dois questionários foram disponibilizados online, encaminhados via e-mail aos 

colaboradores. Ambos os instrumentos foram elaborados com escala de Likert cinco pontos. 

Na coleta dos dados, foram utilizados os instrumentos: Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais (IPVO) adaptado para setor público, e Escala de Percepção de Suporte Social 

no Trabalho (EPSST), adaptado pelos autores. O retorno foi de 74 questionários, o que 

representou aproximadamente 32% da amostra – acima de 25%, que corresponde à média de 

devolução, de acordo com Marconi e Lakatos (2009). O pré-teste foi realizado com dois 

servidores de uma Secretaria Regional do TCE-RO,  e identificou melhorias a serem 

realizadas no instrumento de pesquisa. 

O IPVO construído e validado por Oliveira e Tamayo (2004) é originalmente 

distribuído em 48 itens, em oito fatores: Autonomia; Bem-estar; Realização; Domínio; 

Prestígio; Conformidade; Tradição; e Preocupação com a Coletividade. Ao adaptar o 

questionário, foram removidos dez itens que representam dois fatores. Dessa maneira, ficaram 

38 itens que formam os seguintes fatores: Autonomia; Bem-estar; Realização; Conformidade; 

Tradição; e Preocupação com a Coletividade.  

O EPSST desenvolvido por Gomide Jr., Guimarães e Damásio (2004) é composto por 

18 questões que representam uma escala multidimensional com três fatores percebidos no 

trabalho: suporte informacional, suporte emocional e suporte instrumental.  

Após a coleta dos dados, através do software de análises estatísticas IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 20, foi realizada a validação dos dados e 

a aplicação dos testes. Primeiramente, foi realizada a análise da percepção de instrumentos 

separadamente. Após isso, foram feitos testes de relação entre as variáveis dos valores 

organizacionais (variáveis independentes) e do Suporte Social (variáveis dependentes), a fim 

de se verificar vínculos e dependência entre tais fatores. 

Como a entidade pesquisada é uma entidade do setor público, que possuiu 

particularidades e diferenças do setor privado, adaptou-se o questionário original IPVO para 

que se adequasse melhor à realidade pesquisada. Tais procedimentos já foram realizados na 

literatura de Teixeira (2008), que adaptou apenas alguns itens do IPVO para adequar os 

valores organizacionais no Terceiro Setor. Originalmente, a escala é composta por 8 fatores e 

48 itens (variáveis), que formam suas dimensões. Ao adaptar-se o questionário, foram 

retirados dez itens que formavam os fatores Domínio e Prestígio, ambos relacionados a poder 

e lucratividade, o que tem pouca relevância no setor público. Conforme Teixeira (2008), ainda 

são necessárias pesquisas nas entidades sem fins lucrativos visando ao aperfeiçoamento da 

escala de valores nessas organizações.  

A Figura 1 apresenta o desenho da pesquisa. 
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Figura 1 - Desenho da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Andrade e Estivalete (2010) 

 

Na análise multivariada dos dados, empregou-se a análise fatorial exploratória e a 

regressão múltipla. A análise fatorial exploratória, segundo Hair Jr. et al.(2009), tem como 

propósito definir uma estrutura inerente às variáveis duma análise, de maneira a agrupá-las 

em fatores de acordo com suas correlações. De acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2011), 

um dos seus principais objetivos é tentar descrever um conjunto de variáveis originais por 

meio da criação de um número menor de fatores. Para Figueiredo Filho e Silva Jr. (2010), a 

análise fatorial é uma maneira adequada de mensurar fenômenos que não podem ser 

diretamente observados. Já a regressão múltipla, segundo Hair Jr. et al. (2009), é uma técnica 

estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável dependente 

(critério) e independentes (preditoras).  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Da amostra de 234 questionários, obteve-se o retorno de 74 respondentes, sendo 

54,5% homens e 45,95% mulheres, com idade média entre 25 e 35 anos. Em relação à 

escolaridade, 2,70% possuem Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado, 39,19%, 

Especialização, 21,62%, Superior Completo, 31,08%, Superior Incompleto e 5,41%, Ensino 

Médio. Ao se analisar o tempo de trabalho na organização, observou-se que 27,03% possuem 

mais de dez anos de instituição, 24,32%, entre cinco e dez anos, 10,81%, entre três e cinco 

anos, 4,5%, entre dois a três anos e 33,78%, menos de 2 anos. 

 

4.1 PERCEPÇÃO DOS VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

Para analisar os dados coletados através do IPVO (Inventário de Perfis de Valores 

Organizacionais), aplicou-se a análise fatorial exploratória utilizando as 38 variáveis do 

questionário de maneira a agrupá-las em fatores. Para a extração dos fatores, optou-se pelo 

método dos componentes principais e rotação pelo método ortogonal de Varimax. 

Subsequentemente, foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett e o teste de Kaiser-Meyer-

Olklin (KMO) a fim de se verificar a adequabilidade da aplicação da análise fatorial. O 

resultado expresso no teste KMO foi de 0,862, demostrando um bom grau de ajuste para a 

aplicação da análise fatorial. Já o teste esfericidade de Bartlett apresentou um resultado 

Amostra: 234 Colaboradores Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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significativo (sig 0,000). Ao se realizar a análise individual das variáveis através da Medida 

de Adequação da Amostra (MSA), foi necessário realizar a exclusão de três variáveis com 

valores abaixo do mínimo aceitável de 0,5. As correlações anti-imagem indicaram que a 

matriz de correlação é perfeitamente adequada para a aplicação da análise fatorial. 

Após esses procedimentos, foram verificados os valores das comunalidades de cada 

variável. Desta vez, foi necessária a exclusão de cinco variáveis que apresentaram valores 

abaixo do adequado. Assim, todas as outras variáveis ficaram com valores acima de 0,5. Pela 

análise de componentes principais, observou-se que 72,13% da variância total pode ser 

explicada por seis fatores. O mesmo também pode ser observado realizando a análise dos 

autovalores (eingenvalues) maiores que 1,0. O primeiro fator explicou 47,31% da variância 

total. 

Em seguida, aplicou-se o teste de confiabilidade Alfa de Cronbach aos fatores 

extraídos com o objetivo de realizar um diagnóstico da consistência interna desses fatores. 

Segundo Hair Jr. et al. (2009), o resultado desse teste apresenta coeficientes que variam de 0 a 

1, sendo que o limite mínimo aceito é de 0,7, podendo diminuir para 0,6 em pesquisa 

exploratória. Em primeira análise, todos os seis fatores apresentaram alfas superiores a 0,7, 

indicando um bom índice de confiabilidade. Apesar de valores satisfatórios para os alfas, foi 

utilizado esse piso como critério, a priori, para a determinação do número dos fatores.  

De acordo com Hair Jr. et al. (2009), esse critério é aplicado quando o pesquisador já 

sabe quantos fatores extrair antes de empreender a análise fatorial, sendo útil quando se testa 

uma teoria ou hipótese e também quando se tenta repetir o trabalho de outro pesquisador. 

Dois dos seis fatores extraídos possuíam variáveis que representam apenas um fator quando 

comparadas ao modelo original proposto por Oliveira e Tamayo (2004). Dessa maneira, 

ficaram definidos cinco fatores. Outra observação foi a dispersão dos itens do valor 

“Preocupação com a Coletividade” do IPVO, o que impossibilitou que ele fosse representado 

por fator único. Assim, suas variáreis ficaram divididas entre os fatores mais representativos e 

sua denominação não foi atribuída a nenhum novo fator obtido pela análise. 

Após a realização de todos os procedimentos da análise fatorial, obtiveram-se cinco 

fatores ou dimensões que formam os valores organizacionais percebidos pela organização 

pesquisada. Todos os fatores apresentaram boa consistência interna através do teste Alfa de 

Cronbach, sendo que os Fatores 1 e 2 obtiveram coeficientes acima de 0,9, os Fatores 3 e 4, 

acima de 0,8 e o Fator 5, acima de 0,7.  

Através da Tabela 1, pode-se realizar a análise detalhada das variáveis componentes de 

cada fator criado, possibilitando a sua comparação com os valores originais identificados por 

Oliveira e Tamayo (2004). O nome de cada fator foi atribuído de acordo com a predominância 

das variáveis que representam os valores originais, considerando também os valores das 

cargas fatoriais, que, segundo Hair Jr. et al. (2009), correspondem à correlação de cada 

variável ao fator e servem para interpretar o papel que cada variável tem na definição de cada 

fator.  
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Tabela 1 -Composição dos fatores com as respectivas cargas obtidas com a rotação Varimax e fatores 

originais correspondentes

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O fator 1, que ficou denominado de “Realização”, foi formado pelas assertivas 

relacionadas aos valores Realização e Autonomia do IPVO. Esse fator é entendido como a 

valorização do sucesso e competência dos colaboradores. Em pesquisas anteriores, Andrade e 

Estivalete (2010) também afirmam que foram realizados agrupamentos de variáveis 

Fator Variáveis Fator IPVO Carga Alpha

A organização procura aperfeiçoar constantemente. Autonomia 0,753

A organização gosta de servidores que mostram suas

habilidades.

Realização 0,751

A organização valoriza servidores que buscam realização

no trabalho.

Autonomia 0,654

A organização acredita no valor da honestidade. Preocupação com a 

coletividade

0,623

A organização valoriza a competência. Realização 0,609

Na organização, é importante que os servidores conheçam

bem o trabalho que fazem.

Realização 0,585

A organização acredita nos servidores curiosos. Autonomia 0,525

A organização acha importante ser competente. Realização 0,489

A organização incentiva o servidor a ser criativo. Autonomia 0,771

Para a organização é importante ser criativa. Autonomia 0,706

A organização acredita que a pessoa deve ser honesta em

qualquer situação.

Preocupação com a 

Coletividade

0,692

Para a organização todas as pessoas devem ser tratadas

com igualdade.

Preocupação com a 

coletividade

0,686

A organização estimula os servidores a enfrentarem

desafios.

Autonomia 0,66

É importante para a organização ajudar seus servidores. Bem-Estar 0,511

A organização incentiva o sucesso profissional dos

servidores.

Autonomia 0,479

O comportamento do servidor deve mostrar respeito aos

costumes.

Tradição 0,847

A organização preserva os costumes antigos. Tradição 0,781

A tradição é uma marca da organização. Tradição 0,749

Para a organização é importante que todas as pessoas

sejam tratadas de maneira justa.

Preocupação com a 

coletividade

0,618

A organização considera a lealdade importante. Preocupação com a 

coletividade

0,528

A organização acredita que a cortesia é importante. Conformidade 0,524

A organização preocupa-se com a qualidade de vida dos

servidores.

Bem-Estar 0,802

Para a organização é importante manter clubes destinados

ao lazer dos servidores.

Bem-Estar 0,768

A organização oferece oportunidades de diversão aos

servidores.

Bem-Estar 0,738

A organização propõe atividades que dão prazer ao

servidor.

Bem-Estar 0,633

A organização acha importante ser fiel aos seus

servidores e jurisdicionados.

Preocupação com a 

coletividade

0,489

O respeito à hierarquia faz parte das tradições desta

organização.

Conformidade 0,816

A organização acredita que as regras são importantes. Conformidade 0,706

A organização acha importante manter modelos de

comportamentos definidos.

Conformidade 0,619

Fator 4 –                           

Bem-Estar
0,872

Fator 5 – 

Conformidade
0,731

Fator 1 – 

Realização
0,923

Fator 2 – 

Autonomia 
0,909

Fator 3 – 

Tradição
0,875
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divergentes dos fatores originais da escala IPVO ao se realizar a aplicação da análise fatorial 

exploratória. O fator 2, denominado “Autonomia”, que possui a maioria das variáveis 

associadas à mesma dimensão do modelo original, refere-se à oportunidade de desafios e de 

variedade no trabalho, além estímulo à curiosidade, criatividade e inovação. O fator 3, 

“Tradição”, formado pelas variáveis predominantes associadas ao mesmo fator do modelo 

original, evidencia que a organização procura manter a tradição e respeitar seus costumes. O 

fator 4, “Bem-estar”, composto pelas variáveis predominantes da mesma dimensão original, 

está relacionado à preocupação da organização em promover satisfação, bem-estar e 

qualidade de vida no trabalho. Por fim, o fator 5, “Conformidade”, formado pelas variáveis 

predominantes relativas à mesma dimensão original, indica que a organização procura 

promover a correção, a cortesia e as boas maneiras no trabalho, bem como o respeito às 

normas internas.  

 Em relação às variáveis representantes da dimensão Preocupação com a Coletividade, 

proposta pelo modelo original, por não haver um agrupamento representativo dentro de 

nenhuma dimensão, ela não foi mencionada. Essa dimensão refere-se à promoção da 

igualdade, tolerância, sinceridade e honestidade dentro da organização. Entende-se que essas 

variáveis, apesar de não terem formado uma dimensão única, tiveram uma boa contribuição 

para a formação das dimensões encontradas. Ressalta-se que trabalhos como o de Andrade e 

Estivalete (2010) também agruparam variáveis distintas dos fatores originais, contudo, ao se 

analisar as assertivas observa-se a coerência dessas na formação dos fatores. Tal fato pode ter 

ocorrido devido ao pequeno número da amostra obtida, o que pode ser entendido como uma 

limitação desta pesquisa.  

 Depois de realizada a análise fatorial, foram analisadas as médias dos fatores dos 

valores organizacionais, a fim de classificá-los de acordo com sua importância (Figura 2). 
 

Figura 2 - Médias e Desvio Padrão dos Fatores dos Valores Organizacionais 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
  

Observa-se que, dos cinco fatores relativos aos valores organizacionais, os valores 

Conformidade (com média de 4,03), Realização (com média de 3,49) e Tradição (com média 

3,42) representam os valores mais importantes na organização estudada, na percepção dos 
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colaboradores. O resultado também confirma características empíricas de entidades públicas 

sem fins lucrativos, as quais ainda foram pouco estudadas sob a ótica dos valores 

organizacionais.  

 Por outro lado, os valores menos importantes na organização são Autonomia (com 

média de 3,26) e Bem-Estar (com média de 2,44). Em relação à Autonomia, associada aos 

interesses individuais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004), o valor pode ser explicado devido à 

resistência à mudança verificada na atuação do empregado e à importância atribuída ao valor 

Conformidade, que expressa o cumprimento às normas. Já o valor Bem-estar, considerado o 

menos importante, expressa o interesse pela satisfação e pela qualidade dos colaboradores e 

pode ser explicado devido ao seu uso não estratégico pelas entidades sem fins lucrativos. 

Além disso, o estatuto interno desse setor tem o interesse público com predominante sobre o 

interesse individual, o que contribui para que esse valor seja de baixa importância.  

 Os fatores obtidos refletem os valores organizacionais praticados pelo Tribunal de 

Contas, na percepção da amostra estudada, o que não é suficiente para generalizar os 

resultados para todo o setor de atividade daquela entidade. Ainda assim, sua hierarquização é 

de grande importância para o entendimento do clima organizacional da entidade e do 

comportamento dos servidores e também para identificar sua influência na percepção do 

Suporte Social, foco deste trabalho. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DO SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO 

 

Para analisar os dados coletados por meio da EPSST (Escala de Percepção de Suporte 

Social no Trabalho), utilizaram-se os mesmos procedimentos de análise fatorial exploratória 

aplicados no IPVO. A referida escala é composta por 18 variáveis que formam as dimensões 

dos suportes. O resultado do teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) foi de 0,876 e o teste de 

esfericidade de Bartlett apresentou um resultado de significância de (sig. 0,000), confirmando 

a adequação da análise fatorial para aquela amostra. As análises de medida de adequação da 

amostra e da matriz de correlação anti-imagem também foram satisfatórias. Ao se analisarem 

as comunalidades, uma variável precisou ser excluída, ficando todas com valores acima de 

0,5. 

 Executando a análise fatorial de componentes principais, foram obtidos quatro fatores 

com autovalores (eingenvalues) acima de 1,0, que juntos explicaram 68,75% da variância 

total. Novamente, o critério a priori foi utilizado para a definição do número dos fatores, 

restando três, que correspondem à quantidade do instrumento original. Ao se aplicar o teste de 

confiabilidade Alfa de Cronbach aos fatores extraídos, todos apresentaram boa consistência 

interna, sendo que o fator 1 obteve como resultado o coeficiente de 0,909, o fator 2, um 

coeficiente de 0,882 e o fator 3, um coeficiente de 0,712. 

 Os três fatores obtidos representaram adequadamente as dimensões do instrumento 

EPSST original. Na Tabela 2, a seguir, são apresentados os fatores extraídos, bem como suas 

variáveis componentes e correspondências à escala original. As cargas fatoriais também 

foram apresentadas de acordo com sua classificação e importância para explicar a formação 

do fator. 

 Como apresentado na Tabela 2, o fator 1, que foi composto pelas variáveis 

predominantes referentes à dimensão Suporte Informacional do instrumento EPSST original, 

associa-se ao fornecimento de informações que auxiliam o indivíduo na solução de problemas 

diários ou no momento de tomar uma decisão. Esse suporte desenvolve no empregado crenças 

de que possui uma rede de comunicações que veicula informações precisas e confiáveis no 

ambiente de trabalho (GOMIDE JR.; SIQUEIRA, 2008). 
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Tabela 2 - Composição dos fatores com as respectivas cargas obtidas com a rotação 

Varimax e fatores originais correspondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

O fator 2, denominado “Suporte Emocional”, composto pelas variáveis predominantes 

da mesma dimensão do modelo original, relaciona-se às expressões que provocam no 

indivíduo sentimento de carinho, cuidado e preocupação para com outro (GOMIDE JR.; 

SIQUEIRA, 2008). Tais sentimentos geram crenças no colaborador de que existem pessoas 

em quem se pode confiar, que se mostram preocupadas, se valorizam e gostam umas das 

outras. Já o fator 3, composto pelas variáveis predominantes da dimensão Suporte 

Instrumental do modelo original, refere-se às ajudas tangíveis ou práticas que a organização 

pode prover ao colaborador, como crenças de que a instituição o provê de insumos materiais, 

financeiros, técnicos e gerenciais necessários à execução do trabalho. 

 Ao se analisar as variáveis que formam os três fatores de Suporte Social no Trabalho, 

observou-se que os agrupamentos ficaram mais consistentes e mais representativos do modelo 

original, quando comparado ao IPVO. Poucas variáveis ficaram alocadas em dimensões 

diferentes do modelo original da escala EPSST, o que se configurou por haver um grande 

número de observações, comparando-se à quantidade de variáveis.  

 A média e o desvio-padrão podem ser observados na Figura 3, a seguir, o que permite 

claramente a classificação de importância dos tipos de suporte ofertados pela organização. 

Observando os dados do gráfico, percebe-se que o suporte de maior predominância é o 

Suporte Instrumental, com média de 3,94, o que pode ser explicado pela existência de um 

setor de TI (Tecnologia da Informação) altamente consolidado na organização, que sempre 

mantém os equipamentos em boas condições de uso. Nesse sentido, Mello (2008) ressalta que 

é necessário abrir espaço para a TI nas organizações para que se assuma um papel estratégico, 

principalmente, dando atenção às pessoas nesse processo. Contribui também o setor de 

Treinamento e Capacitação Continuada, que realiza cursos de capacitação e atualização 

Fator Variáveis Fator EPSST Carga Alpha

Informações sobre decisões que envolvem o trabalho que

realizam.

Informacional 0,847

Superiores compartilham informações importantes com

servidores.

Informacional 0,82

Informações importantes para o trabalho são compartilhas

por todos.

Informacional 0,79

Informações circulam claramente sobre os setores da

organização.

Informacional 0,75

Informações importantes para o trabalho são repassadas

com agilidade.

Informacional 0,723

Facilidade de acesso às informações importantes. Informacional 0,656

Pode-se confinar nos superiores. Emocional 0,61

As pessoas são amigas umas das outras. Emocional 0,799

As pessoas podem compartilhar com outros seus

problemas pessoais.

Emocional 0,769

As pessoas se preocupam umas com as outras. Emocional 0,703

As pessoas gostam umas das outras. Emocional 0,698

Pode-se confiar nas pessoas. Emocional 0,541

Há recompensas financeiras pelos esforços dos

servidores.

Instrumental 0,427

Equipamentos necessários para desempenhar as tarefas. Informacional 0,871

Equipamentos em boas condições de uso. Instrumental 0,788

Salários compatíveis aos esforços dos servidores. Instrumental 0,55

Cumprimento das obrigações financeiras com servidores. Instrumental 0,487

Fator 02 – 

Suporte 

Emocional

0,882

Fator 03 – 

Suporte 

Instrumental

0,712

Fator 01 – 

Suporte 

Informacional

0,909
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periódicas para servidores, além da existência de uma política salarial baseada na 

produtividade. 

 

Figura 3 - Médias e Desvio padrão das dimensões de Suporte Social no Trabalho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

  

 Ainda sobre a Figura 3, o fator relativo ao Suporte Informacional foi o segundo mais 

representativo, com média de 3,38, seguido do Suporte Emocional, com a menor média de 

3,29. Tal resultado reflete um baixo nível de relacionamento entre os colaboradores, o que 

pode ser uma informação relevante para o planejamento de ações para a melhoria do clima 

organizacional. 

 

4.3 VALORES ORGANIZACIONAIS COMO ANTECEDENTES DO SUPORTE 

SOCIAL NO TRABALHO 

 

Para verificar a influência dos Valores Organizacionais como precedentes da 

percepção do Suporte Social no Trabalho foram realizadas análises de regressão múltipla 

(Tabela 3) para identificar o quanto cada fator de Suporte Social no Trabalho (variável 

dependente) é explicado pelos fatores dos Valores Organizacionais (variáveis independentes).  

 Na estimação do modelo de regressão, foi usado o método de stepwise (por etapa), 

que permite examinar a contribuição de cada variável independente para o modelo de 

regressão. Nesse procedimento, de acordo com Hair Jr. et al. (2009), cada variável é 

considerada para inclusão antes do desenvolvimento da equação, sendo que a variável 

independente com maior contribuição é adicionada em primeiro momento, e as outras são 

selecionadas para inclusão com base nas suas contribuições incrementais sobre as variáveis já 

presentes.  

Observa-se que dos cinco fatores dos valores organizacionais configurados como 

variáveis independentes, somente Realização, Autonomia e Conformidade apresentaram 

coeficientes beta significantes e capazes de serem considerados preditores do suporte social 

no trabalho (variáveis dependentes). Ressalta-se também que as variáveis representantes dos 

outros fatores não demonstrados na tabela não tiveram influência significativa positiva ou 

negativa na percepção do suporte social no trabalho. 
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Tabela 3 -Valores da constante, coeficientes Beta, significância e coeficiente de 

determinação ajustado (R
2
) para os modelos de regressão 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Os modelos propostos consideraram as variáveis Suporte Social Informacional, 

Emocional, Instrumental e Suporte Geral como variáveis dependentes, sendo que as variáveis 

independentes foram os fatores dos valores organizacionais, testados para cada modelo. As 

duas variáveis que tiveram influência significativa, conforme apresentado na tabela, foram de 

maneira positiva, indicando que quanto maior a prioridade daqueles valores, maior a 

percepção do Suporte Social. 

 Em uma análise detalhada das variáveis do Suporte Social, percebeu-se que, para a 

variável Suporte Social Informacional, a variável independente Autonomia teve influência 

positiva para explicar aquele suporte, o que indica que quanto maior a prioridade desse valor, 

maior será a percepção do Suporte Social Informacional. Esse resultado se assemelha aos 

encontrados por Andrade e Estivalete (2010), em um estudo realizado em instituições 

bancárias, para os quais esse valor também teve considerável influência para esse suporte. 

Para a variável Suporte Social Emocional, o fator Realização exerceu influência positiva para 

sua percepção. A variável Suporte Social Instrumental teve os fatores Realização e 

Conformidade exercendo influência positiva, sendo também considerada como preditora 

desse suporte. Observou-se também que a variável Realização teve a maior influência para a 

variável Suporte Geral, o que indica que, de maneira geral, esta variável é a que exerce 

influência predominante na percepção do Suporte Social percebido naquela organização. Os 

resultados para todos os modelos, considerando os valores testados, se assemelham aos 

encontrados por Andrade e Estivalete (2010) e corroboram – neles, as variáveis Autonomia e 

Realização tiveram as maiores influências na percepção do Suporte Social no Trabalho. 

 Analisando o coeficiente de determinação ajustado (R
2
), percebeu-se que todos os 

valores dos modelos de regressão apresentaram boa contribuição para explicar as variáveis de 

Suporte Social. Para Hair Jr. et al. (2009), os valores de R
2
 variam entre 0 e 1, sendo que 

quanto maior forem, melhor a previsão da variável dependente. Nesse sentido, nota-se 

também que o fator Realização explica 39,30% da variância total da dimensão Suporte Social 

(Suporte Geral).  

 Durante as análises, foram testados pressupostos para os modelos de regressão 

estimados. Primeiramente, foi verificada a normalidade dos modelos através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, que devolveu valores superiores a 0,05, indicando que os modelos 

seguem uma distribuição normal. Em seguida, o teste de Durbin-Watson foi aplicado para 

verificar a independência dos resíduos da regressão. Em todos os modelos, verificou-se que os 

resultados não foram significativos, indicando que os erros não são independentes. Por fim, o 

pressuposto da homocedasticidade foi verificado no teste de Pesaran-Pesaran, que faz uma 

regressão entre os resíduos quadráticos (variáveis independentes) e os preditos (variáveis 

dependentes): se a regressão não for significativa, há a homocedasticidade (Hair Jr. et al., 

2009). Todos os modelos atenderam aos pressupostos da homocedasticidade. 

 Após as análises e validações dos modelos estimados, pôde-se confirmar a influência 

de alguns valores organizacionais na percepção do Suporte Social na organização estudada. 

Os resultados podem ser utilizados para a compreensão da cultura e do clima organizacional, 

Valor Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig.

Informacional 1,823 0,000 0,530 0,000 0,271

Emocional 1,994 0,000 0,537 0,000 0,279

Instrumental 1,807 0,000 0,366 0,003 0,262 0,028 0,285

Suporte Geral 1,999 0,000 0,633 0,000 0,393

R
2
 Ajustado

Variável dependente Suporte 

Social no Trabalho

Constante Realização Autonomia Conformidade
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os quais impactam na qualidade de vida dos servidores, assim como no seu desempenho na 

organização (FERREIRA, 2013). 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A pesquisa buscou identificar qual a influência dos valores organizacionais na 

percepção do Suporte Social no trabalho, sob a perspectiva dos colaboradores do TCE-RO. 

Considerando os valores organizacionais estudados, verificou-se que os valores 

predominantes na organização foram Conformidade e Realização, seguidos de Tradição. 

Esses resultados, além de serem potencialmente úteis para os gestores, podendo contribuir 

para o diagnóstico e planejamento do processo de mudança, conforme Oliveira e Tamayo 

(2004), também confirmam características empíricas verificadas em instituições da 

administração pública. Já os valores Autonomia e Bem-estar foram os que tiveram menor 

importância, o que revela pouco interesse por parte da organização em relação aos interesses 

individuais de seus servidores. Esse resultado confirma a concepção de que, nas instituições 

da administração pública, o interesse público predomina sobre o individual, tornando, assim, 

esses valores hierarquicamente menos importantes. 

 Na análise do Suporte Social, observou-se que o Suporte Instrumental foi o de maior 

relevância, demonstrando que o colaborador sente-se provido de insumos materiais, 

financeiros, técnicos e gerenciais necessários ao desempenho do seu trabalho. Constatou-se 

também, na análise das cargas fatoriais das assertivas desse suporte, que o papel da TI foi de 

grande importância para a sua percepção.  Isso ressalta a importância da TI para resolver 

questões estratégicas da organização, visando ao alcance do sucesso, conforme Melo (2008). 

 Os resultados corroboram com os encontrados por Andrade e Estivalete (2010) em 

seus estudos, nos quais os valores Autonomia e Realização refletem maior influência na 

percepção do Suporte Social no Trabalho. Em relação à análise dos valores organizacionais 

como precedentes do Suporte Social, verificou-se, na análise de regressão múltipla, que os 

valores Autonomia, Realização e Conformidade exerceram influência positiva na percepção 

do Suporte Social. Quanto ao Suporte Informacional, a variável significativamente influente 

foi Autonomia. O Suporte Instrumental obteve as variáveis Realização e Conformidade 

exercendo influência significativa. Já os Suportes Emocional e Geral tiveram o fator 

Realização exercendo tal influência. 

Além disso, o estudo dos Valores Organizacionais contribui para o diagnóstico e 

compreensão da cultura organizacional da instituição, bem como o Suporte social contribui 

para a compreensão das condições de trabalho. Estando ambos ligados ao clima 

organizacional que, segundo Ferreira (2013), impacta as satisfações com o trabalho, a 

interação entre grupos e comportamentos dos servidores é de grande importância para a 

criação de um ambiente de trabalho adequado, com maior produtividade. 

Ressalta-se, neste trabalho, que, como contribuição teórica, tem-se a análise da relação 

entre Valores Organizacionais e Suporte Social na administração pública e, como 

contribuição prática, a avaliação da influência dos valores na percepção do Suporte Social 

para ajudar os gestores públicos em suas diversas ações. A utilização dos resultados 

apresentados pode orientar o desenvolvimento do trabalho e planejamento do setor de Gestão 

de Pessoas do TCE-RO. 

 Como limitação, tem-se o tamanho da amostra, que diminui a precisão das análises 

estatísticas, bem como a subjetividade dos tipos de análises aplicadas e o fato de não se ter 

avaliado todos os valores propostos por Oliveira e Tamayo (2004). Ressalta-se também que as 

observações não podem ser generalizadas para todo o setor público, como as empresas 

públicas pertencentes à administração indireta, tendo em vista que os objetivos da 
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administração pública governamental são diferentes dos das entidades públicas com fins 

lucrativos.  

Desse modo, sugerem-se outras pesquisas em entidades do setor público sobre a 

qualidade de vida e Suporte Social, bem como uma replicação da pesquisa em outras 

organizações do controle externo a fim de comparar os resultados aqui obtidos. Outro teste a 

ser considerado é o da ANOVA, para verificar se os fatores Valores Organizacionais 

produzem mudanças sistemáticas em alguma variável do Suporte Social no trabalho (variável 

dependente). 
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RESUMO 

Os processos de produção no município de Porto Velho necessitam de ferramentas que auxiliam na 
sua melhoria e qualidade. O presente trabalho trata sobre o Ciclo PDCA na gestão da qualidade em 
uma empresa do ramo alimentícia localizada nesta cidade, Capital do Estado de Rondônia. Tem por 
objetivo geral estudar a aplicação do ciclo PDCA na gestão da qualidade da produção em uma 
empresa do ramo alimentício; e como objetivos específicos descrever os principais processos da 
gestão de qualidade realizados pela empresa pesquisada (1), analisar o ciclo PDCA na qualidade da 
produção em estudo (2) e apresentar a inovação requerida para a melhoria da qualidade no cenário 
investigado (3). O preparo seguiu pelo método do estudo de caso e pesquisa bibliográfica, com 
suporte no levantamento bibliográfico, orientado em Pizzani et al (2012); como procedimentos 
realizou-se visita in loco, entrevistas, observação para coleta e seleção de dados. Os dados foram 
analisados de acordo com a base teórica pesquisa e como resultados tem-se que a empresa estudada 
realiza três processos pertencentes ao Ciclo PDCA (Plan, Do e Check) sendo o último realizado de 
modo rudimentar e o Action não realizado pela mesma. Foi possível perceber que métodos de 
gestão da qualidade como o kaizen podem atuar para melhorar a performance organizacional em 
face do conhecimento da realidade a qual está inserida, bem como suas potencialidades e fraquezas. 
Este estudo interessa aos pesquisadores bem como aos envolvidos na excelência do desempenho 
organizacional da produção. 

Palavras-chave: Amazônia; Gestão; Produção; Inovação; Qualidade. 
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ABSTRACT 

Production processes in the city of Porto Velho need tools to assist in their improvement and 
quality. This paper deals with the PDCA cycle in quality management in a food company located in 
this city, Rondonia State Capital. It has the objective to study the application of the PDCA cycle in 
the production of quality management in a food company; and specific objectives describe the main 
quality management processes carried out by the company researched (1) analyze the PDCA cycle 
in production quality study (2) and present the innovation required to improve the quality in the 
investigated scenario (3). The preparation method followed by the Case Study and literature, with 
literature in support oriented in Pizzani et al (2012); as procedures took place in locus visit, 
interviews, observation for collection and selection of data and other required by the method. Data 
were analyzed according to the theoretical basis for research and as a result have studied the 
company performs three processes belonging to the PDCA cycle (Plan, Do and Check) and the last 
done in a rudimentary way and Action not carried out by it. It was possible to perceive that quality 
management methods such as kaizen can act to improve organizational performance in the face of 
knowledge of reality which is inserted as well as their strengths and weaknesses. This study 
concerns those who conducted the research as well to those involved in organizational excellence of 
production performance. 

Keywords: Amazon. Management. Production. Innovation. Quality. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata sobre o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) na gestão da qualidade da 

produção em uma empresa do ramo alimentício no município de Porto Velho, Capital do Estado de 

Rondônia. O que se observa neste cenário é que há a predominância de necessidade em estudos 

relacionados à gestão da qualidade em empresas do ramo de produção alimentício, tal qual a 

presente pesquisa que se delineou em um restaurante bem localizado na capital rondoniense. O ciclo 

PDCA é composto de quatro partes essenciais, sendo o Plan que se relaciona com questões de 

planejamento, de localidade e de observação do problema a ser estudado de modo a contribuir na 

realização de um plano de ação; Do que está no realizar e executar as mudanças propostas pelo 

planejamento, o Check responsável pela verificação da realização do planejamento apontando 

possíveis erros e até mesmo melhorias no processo e o Act, ou seja, as ações de correção a serem 

realizadas. É importante considerar que se trata de um ciclo, e, portanto, se retroalimenta, quando 

acaba um processo, novamente se inicia outro no mesmo movimento. No resultado buscou-se 

atender aos objetivos específicos que são: descrever os principais processos da gestão de qualidade 

realizados pela empresa pesquisada, efetuar a Análise SWOT face ao ciclo PDCA na qualidade da 

produção em estudo e apresentar a inovação requerida para a melhoria da qualidade no cenário 

investigado. Esta tarefa seguiu este raciocínio, primeiro indicando os objetivos e depois tratando 
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sobre uma revisão teórica e conceitual que permitiu a interpretação do estado da arte; uma 

metodologia foi considerada e os resultados estão tratados aqui bem como a conclusão e 

referências. Diante dessa realidade, o presente trabalho visa responder ao seguinte problema de 

pesquisa: De que forma o ciclo PDCA pode contribuir na gestão da qualidade do restaurante 

estudado? 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este estudo tem base na Teoria da Contingência que, conforme Beuren e Macohon (2011) 

aborda sobre a estrutura do projeto da organização bem como do sistema de controle relacionado 

com o contexto institucional. Essa teoria ainda propõe que o desempenho depende de variáveis que 

não podem ser mensuradas, como por exemplo, o tamanho organizacional, a incerteza ambiental e a 

automatização da tecnologia. Complementarmente, Silva et al (2014) afirma que essa teoria 

abandona a compreensão da existência de um único tipo possível de controle/ações capazes de 

trazerem melhorias positivas para as empresas já que se tratam de sistemas abertos e por assim o 

serem precisam adequar-se continuamente com vistas a manter ou melhorar seu desempenho, não 

existindo a melhor maneira ou forma de organização, as tarefas e o ambiente interferem diretamente 

nesse processo. 

Na visão de Oliveira et al (2014) essa teoria além de estudar o comportamento das 

organizações busca explicações frentes a fatores contingenciais tais como tecnologia, cultura e 

ambiente (externo e também interno) sendo esses processos que influenciam e interferem no 

desenho e na função das organizações. A ideia básica dessa teoria é que não há nenhum tipo único 

de estrutura organizacional aplicável a todos os tipos de organizações. 

2.1 CICLO PDCA 

Andrade (2003) afirma que historicamente, o Ciclo PDCA foi desenvolvido nos anos da 

década de trinta nos laboratórios da Bell Laboratories nos Estados Unidos pelo estatístico Water A. 

Shewhart surgiu com o intuito de focar no ciclo de controle estatístico, sendo esse possível de 

repetição frente a qualquer processo ou até mesmo problema. Mas, a metodologia só foi 

popularizada após W. Edwards Demming e assim tornou-se, mundialmente, conhecido pela 
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aplicação da técnica em indústrias no Japão. Após a conclusão das mudanças realizadas por 

Demming, esse sugeriu que o nome fosse mantido como Ciclo PDCA de Shewhart. 

Essa ferramenta é utilizada conforme o pensamento de Paladini (2012), preferencialmente, 

na gestão da qualidade e busca melhorar continuamente os processos e procedimentos. Método 

gerencial o qual visa apontar e acelerar o atingimento das metas estabelecidas. Ainda é eficaz para a 

tomada de decisão baseada de forma científica, busca a correção de problemas na organização, uma 

sequência cíclica ordenada e repetitiva caracterizada por quatro estágios, sendo eles: P (Plan) 

relaciona-se com planejamento, localização e observação do problema, analisar e elaborar um plano 

de ação, D (Do) fazer, executar, realizar, C (Check) verificação dos resultados apresentados e o A 

(Act), ou seja, ações de correção, padronização e conclusão do ciclo. Tal como exemplificado na 

figura 01 apresentada a seguir. 

De forma complementar Souza e Demétrio (2012) afirmam que o Ciclo PDCA nasceu no 

sentido da tecnologia TQC (Total Quality Control) como uma ferramenta que melhor representava 

o ciclo de gerenciamento de uma atividade. E nesse mesmo sentido, conforme o pensamento de 

Domingues (2011), o sistema de gestão da qualidade total possui cinco ferramentas básicas mais 

conhecidas que são o ciclo PDCA, o Diagrama de Pareto, Fluxogramas, Brainstorming e o 

Programa 5S. 

Figura 1: Processo do Ciclo PDCA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autor baseado em PACHECO et al (2012) 
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2.2 GESTÃO DA QUALIDADE 

A qualidade dos produtos e serviços das empresas está diretamente relacionada à sua 

sobrevivência no mercado competitivo, pois os clientes estão cada vez mais rigorosos quando o 

quesito é qualidade. De acordo com Gonçalves et al (2012) que corrobora com Paladini (2012) 

destaca que avaliar a qualidade torna-se relevante para o gerenciamento das organizações e são 

necessários esforços para criar um modelo adequado para a gestão da qualidade e o 

desenvolvimento de estratégias para auxiliar o processo de avaliação que são estes fatores que 

contribuem para que esta avaliação tenha toda essa importância. 

De acordo com o levantamento realizado por Salgado et al (2013) a gestão da qualidade 

total está voltada para a satisfação do cliente, alcance de alta produtividade e redução de custos, 

tendo um total controle dos processos utilizados para levar os produtos até o cliente, surgindo assim 

a necessidade de métodos mais específicos de qualidade para aplicar nas organizações que levaram 

as normas de padrão de qualidade ISO 9000. 

2.3 ANÁLISE SWOT 

Conforme Guindani (2011) uma das ferramentas nascidas na Administração, constantemente 

empregada em análises, é a chamada análise SWOT. A análise SWOT propõe conduzir um exame 

geral da posição atual da empresa, permitindo que esta tenha um direcionamento para o futuro. 

A Análise SWOT, que para Kotler (2011, p. 42) é a denominação dada à “avaliação global 

das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças” (dos termos em inglês strength, weaknesses, 

opportunities, threats), tem a função de auxiliar seus usuários a obter uma visão maisholística, 

apurada e realista da situação da empresa em estudo. É a partir da evidenciação da situação da 

organização em relação a seus ambientes, interno e externo, que o desenvolvedor de estratégias terá 

a possibilidade de promover de forma mais objetiva as ações de planejamento e estratégia 

necessárias para tirar o maior proveito do potencial organizacional, ajustando-a a uma atuação 

adequada a seu mercado, clientes e valores. A possibilidade de se ter uma visão mais holística da 

esfera empresarial com a aplicação da Análise SWOT a aproxima das necessidades do branding, já 

que “a exploração do significado de marca requer uma abordagem mais holística, que se estende 

muito além das construções funcionais e, a um só toque, emocionais, que normalmente são 

atribuídas às marcas” (BATEY, 2010, p. 15). 
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2.4 INOVAÇÃO ALIADA A APLICAÇÃO DO CICLO PDCA A GESTÃO DA QUALIDADE 

Para Andrade (2003) a inovação trata-se de uma ferramenta em constante busca pelas 

organizações modernas, especialmente, pela emergente necessidade de melhoria contínua visando 

melhores condições de produção bem como aumento do lucro e capital das empresas. Nesse 

sentido, é a busca da excelência, da melhoria contínua e da qualidade total em todos os seus 

princípios e possibilidades, aumento das possibilidades de produção com eficiência e qualidade nos 

produtos ou serviços. A aplicação de um sistema de gestão de qualidade é o ponto básico para a 

inovação nas instituições bem como para o atingimento das metas propostas pela mesma. 

No pensamento de Silva e Sartori (2014) a melhoria contínua mais eficiente no caso do ciclo 

PDCA aliado a gestão da qualidade é representada pelo melhoramento revolucionário, ou 

simplesmente, inovação. 

3 METODOLOGIA 

Quanto à abordagem, faz-se opção pelo método qualiquantitativo. Quanto aos 

procedimentos técnicos será realizada pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material 

publicado em livros, artigos e materiais disponibilizados na internet. Após, será realizada pesquisa 

aplicada, para formação dos dados será realizada entrevista junto ao proprietário da empresa. Por 

fim, será realizada a análise dos dados e comparativos de teoria e realidade na empresa A. 

O instrumento para a realização da pesquisa foi uma entrevista semiestruturada, sendo essa 

composta de perguntas abertas e fechadas e tendo um roteiro prévio com vistas a atender os 

objetivos propostos no começo do presente trabalho. Após a realização da coleta, os dados foram 

tabulados mediante o software Microsoft Excel sendo organizados e sintetizados visando responder 

os objetivos traçados no início das pesquisas. 

4 ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DO CICLO PDCA NA GESTÃO DA 

QUALIDADE DA PRODUÇÃO 

A empresa em estudo está presente no mercado de trabalho há, aproximadamente, 15 anos, 

está localizada na zona central do município de Porto Velho. Conta com um total de 11 
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funcionários, divididos em 3 cozinheiras, 2 auxiliares de cozinha, 1 churrasqueiro, 1 entregador e 4 

garçons, além dos 3 sócios. Conta com serviço de buffet, venda de marmitas. 

4.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DE GESTÃO DAS QUALIDADES 

REALIZADAS PELA EMPRESA EM ESTUDO 

Dentre os principais processos de gestão de qualidade realizados pela empresa trata-se da 

opinião dos clientes diante dos serviços realizados. Esse feito por meio da sua observação das 

condições do ambiente, dos serviços apresentados e da qualidade da alimentação. 

No Quadro 1, será possível compreender melhor os principais procedimentos realizados pela 

empresa estudada. 

Quadro 1:  Processo de produção dos alimentos e atendimento ao cliente 

Etapas do atendimento Descritiva do processo 

A. Análise dos estoques e 
compra dos produtos 

Nesse momento são realizadas atividades básicas do processo de produção dos 
alimentos. É feita uma análise dos estoques, de forma diária, os produtos 
perecíveis (como alface, tomate, cebola, pimentão, beterraba, couve, couve flor, 
entre outros) é pedido diariamente devido a rápida degradação e a necessidade 
de serem frescos. Esse pedido é feito diretamente aos produtores e entregue no 
restaurante. Já os alimentos não perecíveis (como arroz, feijão e afins) são 
comprados quinzenalmente e estocados no espaço devido no próprio ambiente. 

B. Produção dos alimentos Nesse segundo momento é realizada a higienização dos alimentos (lavagem e 
início da produção dos mesmos), é feito o cozimento e a produção de alimentos 
que não precisam de serem cozidos (como é o caso das saladas). Em seguida ao 
término da produção no quesito de cozimento é encaminhado para o buffet, o 
qual se encontra à disposição dos clientes e é renovado frequentemente. Nesse 
momento, os clientes chegam e se servem, encaminham-se para as mesas e 
cadeiras que se encontram dispostas no salão e são posteriormente abordados 
pelos garçons para possíveis pedidos de bebidas. Ao concluírem realizam o 
pagamento aos próprios garçons e se retiram do ambiente. 

C. Limpeza Após o momento da retirada dos clientes é realizada a limpeza das mesas, os 
pratos são encaminhados para a lavagem, as mesas limpas com produtos 
específicos e já podem ser utilizadas por outros clientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

A etapa de análise dos estoques e compra dos produtos busca verificar a quantidade de 

produtos estocados e a necessidade da demanda diária; aqui é fundamental a experiência dos 

gestores já que a organização está a pelo menos 15 anos no mercado e isso favorece a quantidade 

média dos produtos bem como os fornecedores mais qualificados para atenderem as demandas. No 

segundo momento é a produção dos alimentos, a parte mais importante do processo que é quando os 



PEDRO FILHO, Flávio de São Pedro. MADEIRA, Maria José Aguilar. ARENHARDT, 
Valeria. ALMEIDA, Murilo Gonçalves. JÚNIOR MIRANDA, Jackson José Sales. 
Aplicação do ciclo PDCA na gestão da qualidade da produção. Revista Interdisciplinar 
Científica Aplicada, Blumenau, v.11, n.2, p.17-30, TRI II 2017. ISSN 1980-7031 
 
 
alimentos são realizados. Nessa fase, os alimentos são higienizados, cozinhados e levados ao buffet 

para serem servidos pelos clientes. No momento posterior, os clientes se sentam nas cadeiras e em 

seguida são atendidos para o pedido de bebidas. Após a conclusão da refeição, os pratos e demais 

utensílios são retirados da mesa e encaminhados para a cozinha, no qual serão lavados e postos 

novamente para outros clientes. 

4.2 ANÁLISE SWOT FACE AO CICLO PDCA NA QUALIDADE DA PRODUÇÃO EM 

ESTUDO 

No que se refere a realização da análise SWOT frente a empresa estudada e referente aos 

quatro aspectos da matriz em questão pode-se perceber que como variáveis microambiente, as quais 

são fortalezas e fraquezas, especialmente, forças tem-se: capacidade produtiva dos funcionários, 

integração e motivação dos mesmos, gestores altamente envolvidos e a oitiva mais próxima das 

necessidades, entre outros, trazendo assim certa vantagem para a empresa. Como fraquezas pode-se 

apontar: espaço físico com poucas condições de acessibilidade, com falta de ventilação adequada, 

difícil local de estacionamento para os clientes, falta de quantidade considerável de opções de 

produtos (tipos de comidas diversas e mudanças de pratos no decorrer da semana). 

Já como pontos do macroambiente e externos, os quais são oportunidades e ameaças. Nas 

oportunidades podemos citar o local de instalação do restaurante (já que se encontra bem 

localizado, no centro do município de Porto Velho), pequena concorrência nos arredores, 

consolidação dos clientes devido ao tempo de atuação no mercado, acessibilidade do preço, entre 

outros. Já como ameaças tem-se a situação econômica nacional e local (com a redução da população 

devido as conclusões das obras de duas usinas hidrelétricas em Porto Velho), o encarecimento dos 

produtos devido ao aumento da inflação brasileira, a diminuição da alimentação em restaurantes 

como forma de diminuir os custos das famílias, entre outros. 

Inicialmente nesse item serão apresentadas as análises de qualidades realizadas pela empresa 

mediante a expressão gráfica demonstrada a seguir, tendo como base o ciclo PDCA. 

Teoricamente o Ciclo PDCA está baseado em quatro pilares que são: planejamento, 

execução, checagem e ação. Na presente empresa observa-se que alguns mecanismos como 

planejamentos das ações acontecem através de reuniões periódicas e frequentes entre os gestores e 

os funcionários, bem como as atividades diárias de planejamento das quantidades e do processo dos 
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produtos. Porém, não há correções a serem realizadas no planejamento, a não ser as reclamações 

por parte dos clientes, sendo essa feita apenas de forma verbal e diretamente ao gestor. 

Figura 2: Processo do Ciclo PDCA da organização estudada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

Pode-se perceber que o ambiente organizacional precisa implantar medidas de publicação 

para demonstrar as mudanças com vistas a melhorar a qualidade dos serviços e produtos 

desenvolvidos pelos mesmos (seja mediante boletins, aumento de reuniões e divulgações 

específicas). É fundamental que os trabalhadores se sintam parte desse processo bem como estejam 

cientes das mudanças, pois essas acontecem com a participação de todos e requer o conhecimento 

para que desde a base da pirâmide organizacional atue com melhoria contínua. No Quadro 2, estão 

os elementos operacionais obtidos em face do levantamento neste estudo. 

Quadro 2: Bases do Ciclo PDCA 

Pilares do ciclo PDCA Aplicabilidade na Organização 

 

1. Planejamento Realização de reuniões, definição de metas e planos de ação para 
solucionar os problemas oriundos do dia-a-dia. 

2. Execução Acontece através de treinamentos que são realizados por instituições especializadas, 
mas pode-se perceber serem insuficientes e sem frequência devida. E observa-se a 
busca pelo esclarecimento das informações da melhor forma possível. 

3. Checagem Nessa fase, existe o interesse por parte da organização em buscar solucionar e 
acompanhar a resolução do plano de ação estabelecido, porém, observa-se que essa 
etapa não é bem realizada por parte da organização por motivos alheios a esta 
pesquisa bem como as correções estão mais baseadas em reclamações dos clientes 

C 

Planejamento das 
metas (reuniões, 
discussões e 
encontros) visando 
solucionar 
problemas 
cotidianos. 

Execução do plano 
de ação mediante 
treinamento da 
equipe com apoio 
de instituições 
especializadas. 

Essa fase é 
pouco realizada 
pela empresa, 
apenas pelo 
retorno dos 

 

Essa fase é 
completamente 
inexistente na 
empresa. 

P A 
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do que a checagem devida do plano de ação. 

4. Ação Esse item, simplesmente não acontece na empresa. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

4.3 INOVAÇÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE NO CENÁRIO INVESTIGADO 

É importante a diferenciação entre a teoria e a prática com vistas a apreciar as aplicações 

dessa em posse daquelas. Nesse sentido, em seguida será apresentado um quadro comparativo, 

quadro 3, entre a teoria estudada e a realidade encontrada na empresa pesquisada. 

Quadro 3: Confronto entre os teóricos e a realidade da organização 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

A primeira sugestão seria a implantação de um sistema de comandas, evitando o contato 

entre garçons e valores de pagamento, instalação de centrais de ar-condicionado de modo a 

melhorar o ambiente no momento da alimentação, separação entre alimentação do estilo buffet para 

aquelas praticadas em estilo marmita, isso diminuiria o fluxo de pessoas aguardando e melhoraria o 

ambiente de refeição e a capacitação dos profissionais e o aumento da propaganda da empresa. 

Conforme o quadro 4. 

 

 

Teoria e realidade 
encontrada 

Teoria Clássica 
Teoria da Contingência Realidade encontrada na 

Empresa 

Solução dos 
problemas 

Uma única solução 
para os problemas 
apresentados. 

Várias soluções para os 
problemas apresentados. 

Várias soluções para os 
problemas apresentados. 

Padrão de 
hierarquia (topo e 
base da pirâmide 
organizacional) 

Centralização (apenas o 
gestor tem a concepção 
e organização de todo o 
processo). 

Descentralização (existem 
profissionais orientados a 
produzir determinados 
resultados). 

Descentralizadas já que tanto o 
gestor como os funcionários 
atuam na produção e 
abastecimento. 

Padrão de 
organização da 
empresa 

Burocratização, com 
base em hierarquia. 

Desburocratização. Burocratizada, centralizada em 
alguns aspectos e descentralizada 
na produção. 

Atuação Inflexibilidade Flexibilização. Flexibilização 
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Quadro 4: Inovações sugeridas 

Itens Situação Atual Inovação 

Sistema de comanda Os próprios garçons fecham 
as contas e recebem os 
pagamentos. 

Cada cliente receberia sua comanda ao entrar no 
restaurante, os garçons anotariam os pedidos e 
consumos, os clientes pagariam no caixa, evitando 
assim o contato de várias pessoas com dinheiro. 

Climatização do ambiente 

 

Ventiladores instalados em 
alguns pontos do ambiente. 

Instalação de centrais de ar-condicionado no salão 
do restaurante. 

Separação de buffet e 
serviço de marmitas. 

 

Os clientes seguem filas 
iguais para almoçarem no 
local e levarem a refeição 
para casa, ocasionando assim 
maior fila e tempo de espera. 

Filas distintas para buffet e serviço de marmita, 
diminuindo o fluxo e a espera na fila. 

Marketing Não acontece. Se investiria em marketing, aumentando o número 
de clientes 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho visou discutir a respeito da aplicação do ciclo PDCA na gestão da 

qualidade da produção em uma empresa do ramo alimentício. Nesse sentido, a problemática da 

pesquisa foi de responder ao questionamento de que forma o ciclo PDCA pode contribuir na gestão 

da qualidade do restaurante estudado. E como possíveis respostas encontradas foi de com o ciclo 

pode-se notar a necessidade de checagem e de ação em possíveis erros praticados pela organização, 

sendo que os mesmos não são atualmente notados e corrigidos. Poderia ser um passo importante 

para a organização no controle e na qualidade de seus produtos e serviços oferecidos, aumentando 

assim a satisfação dos clientes e o aumento eminente de lucros. 

 No que tange aos objetivos propostos pela pesquisa, o primeiro foi de descrever os 

principais processos da gestão de qualidade realizados pela empresa pesquisada e com o processo 

da pesquisa notou-se que a empresa em estudo realizava, basicamente, um tipo de gestão da 

qualidade o qual era a oitiva dos clientes que conversavam com os gestores a respeito de melhorias 

a serem realizadas e possíveis reclamações efetuadas. Não há um profissional especializado atuando 

na área e os gestores atuam com feeling concedido por anos de experiência, mas sem qualquer tipo 

de orientação profissional nesse segmento. 

 Outro objetivo que foi alcançado pela pesquisa foi de efetuar a Análise SWOT face 

ao Ciclo PDCA na qualidade da produção em estudo sendo essa realizada mediante levantamento 
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dos dados pesquisados, como, por exemplo, pontos fortes e fracos bem como oportunidades e 

ameaças tanto a nível local como a aspectos nacionais da atual condição financeira que se encontra 

o país. Por fim, o último objetivo seria de apresentar a inovação requerida para a melhoria da 

qualidade no cenário investigado e pode-se notar que ações aparentemente simples e baseada em 

uma melhoria contínua, tal como demonstrado pelo método kaizen, são essenciais para a empresa 

em estudo, especialmente, no alcance de suas metas e objetivos. 
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RESUMO 

Questões sobre inovação e sustentabilidade têm sido recorrentes na academia e nos grupos 
empresariais, requerendo pesquisas sobre estratégia para competitividade nos negócios, 
principalmente em cenários frágeis onde se imperam medidas protetivas contra a degradação. Este 
estudo é fundamentado na Teoria da Contingência, buscando explicar fenômenos situados em 
ambientes complexos, onde a tecnologia e a inovação apresentam confluência com a 
sustentabilidade. A pergunta a ser respondida é: Como se caracteriza a estratégia de gestão para 
inovação e sustentabilidade em ambientes frágeis na perspectiva dos atores situados no cenário 
investigado? Tem como objetivo geral estudar a complexidade para a estratégia de gestão da 
inovação com sustentabilidade; e como objetivos específicos caracterizar os principais requisitos 
para a gestão estratégica da inovação e sustentabilidade (1), propor indutores prevalentes de 
inovação com sustentabilidade (2), e efetuar uma crítica sobre os efeitos previsíveis em face dos 
indutores reconhecidos (3). Esta pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa com Método 
Análise de Conteúdo. Como resultados, os níveis de percepção dos respondentes permitiram inferir 
uma avaliação focada em competitividade a partir da inovação, voltadas para estratégias de 
mercado. Dessa maneira, os indutores Sustentabilidade, Tecnologia e Criatividade e 
Competitividade surgem como motivadores para estado inovativo de ambientes fragilizados, 
conforme tipificação observada neste estudo. Estes elementos permitem inferir que ação conjunta 
qualifica um desempenho mercadológico, enquanto orienta possível melhoria de decisões em 
ambiente afins. Este estudo pode interessar a profissionais e líderes de organizações situadas em 
ambientes frágeis, para elaboração de estratégias competitivas de desenvolvimento endógeno, com 
suporte da consulta aos stakeholders. 

Palavras-chave: Amazônia. Competitividade. Estratégia. Inovação. Sustentabilidade. Tecnologia. 

ABSTRACT 

Innovation and sustainability issues have often been discussed by academic and business groups, 
requiring research into strategy encouraging business competitiveness, especially in fragile 
scenarios where environmental protection is imperative. This study is based on Contingency 
Theory, seeking to explain the phenomena located in complex environments, where sustainability 
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must guide technology and innovation. The question arises how the management strategy for 
innovation and sustainability characterized by the actors in fragile environments is to be 
investigated. Here the general objective is to study the complexity of the management strategy 
when combining innovation with sustainability; specifically the objective is to identify (1) the key 
requirements for the strategic management of innovation and sustainability; (2) to propose the main 
drivers of sustainable innovation; and (3) to criticize the foreseeable effects on the currently 
accepted inductors. This research is characterized as both qualitative and quantitative, using the 
Content Analysis Method. The levels of perception of the respondents constitute the results, which 
focus on the competitiveness of the innovation as a market strategy. In this way, the inductors of 
Sustainability, Technology and Creativity and Competitiveness motivate innovation in a fragile 
environment, according to the typification observed in this study. These elements suggest that joint 
action qualifies a market performance, so long as it can guide the improvement of decisions in 
similar circumstances. This study may interest professionals and leaders of organizations located in 
fragile environments who must develop competitive strategies for endogenous development, 
supported by consultation with stakeholders. 

Keywords: Amazon. Competitiveness. Strategy. Innovation. Sustainability. Technology 

1 INTRODUÇÃO 

As abordagens sobre inovação e sustentabilidade têm sido recorrentes não apenas na 

academia como nos grupos empresariais envolvidos com a constante competitividade. O fato é que 

o crescimento econômico sob a dinâmica expansionista, pressionado por demanda intensiva de 

recursos naturais, tecnológicos e outros, estimula o intervencionismo enquanto geram novas 

vertentes de mercado. É o progresso científico-tecnológico balizado pelo conhecimento que 

induzirá satisfação dos vinculados nestas novas praças. A criatividade incitará indutores da 

inovação de produtos, processos, negócio e da própria organização que centraliza a questão. O 

entorno ora detalhado prescinde de estudos de estratégia para inovação e sustentabilidade, 

principalmente em cenários frágeis. A premissa básica supõe estar na adequada gestão da inovação 

nos requisitos da sustentabilidade. A pergunta a ser respondida aqui é: Como se caracteriza a 

estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade em ambientes frágeis na perspectiva dos atores 

situados no cenário investigado?  Para responder, se propõe inicialmente refletir sobre o 

aprendizado e sobre a estratégia requerida. A inovação implica em mudança com sustentabilidade e 

responsabilidade social. Em seguida esta tarefa conduz à interpretação de estratégia de gestão para a 

inovação e sustentabilidade, com foco nas modernas organizações, propondo um confronto com a 

literatura contemporânea. Quanto à estratégia requerida, merece destaque a interpretação da 

percepção de lideranças locais sobre a perspectiva de gestão integrada envolvendo inovação 

tecnológica, organização do contexto e a sustentabilidade; constitui-se um portfólio consistente na 
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alocação de recursos, interpretação de estratégia para inovação, compreensão do ambiente 

tecnológico, contextualização da cultura dos envolvidos, aspectos relativos a gestão para a 

competitividade. 

Esta investigação tem como objetivo geral estudar a complexidade para a estratégia de 

gestão para inovação e sustentabilidade; e traz como objetivos específicos caracterizar os principais 

requisitos para a gestão estratégica da inovação e sustentabilidade (1), propor indutores prevalentes 

de inovação com sustentabilidade (2), e efetuar uma crítica sobre os efeitos previsíveis em face dos 

indutores reconhecidos (3).  Este documento é apresentado por tópicos e sub-tópicos, nos quais se 

constam um suporte teórico-conceitual, a metodologia do preparo, os resultados conforme os 

objetivos, a conclusão com a resposta à questão da pesquisa, o agradecimento protocolar, e as 

referências consultadas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este estudo tem base na Teoria da Contingência para explicar fenômenos situados em 

ambientes complexos, onde a tecnologia e a inovação apresentam confluência com a 

sustentabilidade.   Este desenho teórico proposto envolve os conceitos de estratégia de gestão, de 

inovação, e de sustentabilidade, de modo a permitir clivar neste front os indutores críveis a serem 

julgados para efeito de tratamento e obtenção de resultados. 

2.1 CONCEITOS SOBRE ESTRATÉGIA DE GESTÃO 

Ferreira e Pedro Filho (2013) pesquisaram sobre estratégia de negócios, intervindo em 

cenário empresarial onde os gerentes agiam sem adotar uma gestão estratégica. Constataram que 

padeciam da falta de criatividade para novos serviços, diante da diversificação para um mercado 

misto, além de desconsiderarem a simulação de tendência para a competitividade. As organizações 

que apreciaram se caracterizavam por mudança constante e dinâmica nos desafios, com 

significativo apelo por enfrentar a resistência dos envolvidos com novos conceitos. Intersecções 

conceituais como estas, quando tratadas mediante técnicas adequadas, melhoram as decisões 

estratégicas para a competitividade; além de servir como instrumento de orientação para gestores 

situados em mercado pressionado por inovação e sustentabilidade.  
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Burgelman (2012) traça uma perspectiva estratégica de gestão integrada com foco na 

inovação tecnológica. O autor apresenta um cenário sociotecnico no qual configura o 

empreendedorismo tecnológico e o mundo comercial. Seria a via ideal de alcance na capacitação 

administrativa, à qual se adicionam as invenções, as descobertas de novas tecnologias, bem como o 

incremento de inovações tecnológicas. Na dinâmica ali proposta, as atividades incluem 

experimentos, pesquisa, desenvolvimento de produtos, processos e mercado. Merece apreciação 

crítica sobre a visão que os empreendedores concebem acerca destes indutores. 

2.2 CONCEITOS DE INOVAÇÃO 

Figueiredo (2012) trata dos conceitos de inovação propostos na Teoria de Desenvolvimento 

Econômico de Schumpeter, o que permite conduzir uma base teórica válida para a gestão da 

inovação. A destruição criativa schumpeteriana seria a referência de intervenção socioeconômica e 

ambiental para o neocapitalismo. Se por um lado são reconhecidas as vantagens competitivas 

oriundas da inovação, por outro, a sociedade empresarial e os consumidores estabelecidos em 

determinada região se encontrariam sob o risco da estagnação dos resultados, e o prejuízo 

decorrente da falta de estudos pode ser irreversível quanto ao equilíbrio socioambiental. Portanto, a 

inovação virá com a destruição criativa decorrente de compensações, ajustes e conformidades que 

satisfaçam a relação socioambiental gerenciada.  

Estudo em Cunha et al (2016) focaliza a aprendizagem e a inovação para explicar questões 

relativas à mudança requerida que, nesta perspectiva será considerada para prescrever estratégias 

com sustentabilidade, em uma abordagem cognitiva emergente. Para os autores, a aprendizagem é 

um processo informacional que alcança o conhecimento e o comportamento nas organizações. A 

leitura permite apontar fraturas nesta aprendizagem e, por conseguinte, surgem simbioses entre as 

dimensões cognitiva e comportamental; a primeira formata o conhecimento, resultando em 

mudança e logo a inovação; a seguinte pode ser individual ou grupal, implicando em troca de saber 

significativo de natureza atitudinal. 

2.3 CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE 

Silva (2015) conceitua a sustentabilidade como o equilíbrio dinâmico entre as dimensões 

social e cultural, econômica, ecológica e geográfica. Requer a busca por soluções para o sistema 
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como um todo, mediante a articulação da equidade, justiça, liberdade e a plena vigência das 

garantias de natureza socioeconômica, cultural e política. Para isso se faz necessário o 

gerenciamento das atividades e a medição do desempenho das ações que possam interferir neste 

equilíbrio. Tanto que Satoro (2012) afirma que uma das formas de tornar um sistema sustentável é 

gerenciar a integração das referidas dimensões, o que exige um método de mensuração que aponte o 

grau de sustentabilidade; este autor afirma que estes métodos podem ser elaborados para a 

agregação monetária, com base em funções matemáticas, fundamentada na premissa de que a 

sustentabilidade decorre do benefício econômico; ou com base nos indicadores físicos, pressupondo 

que a sustentabilidade é dada pelo bem-estar da relação sociedade e meio ambiente. O delineamento 

teórico desta dinâmica é visualizado na Figura 1 e descrito no Quadro 1 que seguem. 

Figura 1 – Dinâmica da Sustentabilidade face aos Stakeholders. 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir dos conceitos em Silva (2015) e em Satoro (2012). 

Quadro 1 - Descrição dos elementos do Diagrama da Dinâmica da Sustentabilidade face aos 
Stakeholders 

Elemento Descrição 
Ecológico Meio ambiente e seu aspecto físico e de inter-relação entre os organismos que 

nele habitam. 
Econômico Geração de riquezas pela transformação de recursos disponíveis, que geram 

riqueza, maximizam o progresso e o desenvolvimento endógeno. 
Social Interações coletivas entre populações humanas, homogêneas ou não, envolvendo 

os indivíduos, grupos e comunidades. 
Sustentável Aspecto da sustentabilidade pela qual a geração de riqueza atual possibilita o 

consumo das gerações futuras e de forma ambientalmente viável.   

Sustentável 

1. Sociedade global 
2. Comunidades locais 
3. Parceiros de negócios 
4. Governos 
5. Acionistas 
6. Clientes 
7. Funcionários 

Stakeholders 

Suportável Viável 

Equitativo 
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Viável Relação entre fatores ecológico e econômico, a partir do qual é possibilitado a 
gestão dos recursos como fonte de riqueza. 

Equitativo Relação entre fatores econômico e social através do qual se verifica equidade na 
distribuição da riqueza. 

Suportável Relação positiva entre o coletivo de indivíduos e os recursos dispensados pelo 
meio ambiente. 

Stakeholders São todos os atores sociais que incidem na relação de sustentabilidade, mas que 
também podem influenciar a relação. 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir dos conceitos em Silva (2015) e em Satoro (2012). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Pedro Filho (2009) afirma que pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas a Administração 

requer Métodos Quantitativos, como nos modelos matemáticos, de plataforma hard tratada em 

Checkland (1999); ou os Métodos Qualitativos, como a Pesquisa-Ação e o Método do Estudo de 

Caso, indicado para pesquisas cujo objeto investigado se encontra fora do Centro de Pesquisa.  

O Método da Análise de Conteúdo, quando de natureza quali-quantitativa permite ao 

investigador a validação em afirmações na crítica sobre o objeto pesquisado. É como se propõe em 

situações envolvendo a percepção entre respondentes, no confronto ao estado da arte, identificando 

a prevalência suficiente, aceita e contextualizada. Por esta razão este método é aplicado neste 

estudo. Tem suporte em levantamento documental de caráter bibliográfico, clivagem de elementos 

conceituais para proposição de idealizadores, que foram submetidos aos respondentes mediante 

formulário de consulta disponibilizado em plataforma web; crítica dos dados coletados permitiu 

apontamentos significativos para afirmar ou negar indutores formais. Este front documental 

originou a pré-análise, cuja base está na seleta e criteriosa leitura; é como recomendam Silva e 

Fossá (2013), ao indicarem o tratamento flutuante de textos, escolha do corpus para analise, 

formulação de hipóteses e objetivos, elaboração de indicadores, e finalmente a exaustividade que 

autoriza a clivagem necessária, a representatividade, homogeneidade e a pertinência. 

O formulário disponibilizado aos respondentes em plataforma web foi validado através do 

Alfa de Cronbach, que, conforme Rodrigues e Paulo (2014) é uma modelagem para análise de 

confiabilidade. Permite determinar a extensão da relação entre os itens, definindo a consistência 

interna dos valores a partir da coleção média entre os itens. Segundo estes autores, o valor 

resultante, estimado entre 0 e 1, deve ter o mínimo ideal 0,7 admitindo-se valores a partir de 0,6 

para pesquisas exploratórias.  
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Este trabalho envolveu ainda o tratamento de escores sobre a percepção dos constructos, 

variáveis e consequências de afirmações submetidas à consulta por plataforma web. Esta etapa do 

processo guardam a similitude das pesquisas de mercado, preferências individuais ou tendência do 

comportamento. Para a medição, aplicou-se a Escala de Likert, com máximos e mínimos na 

aferição. Como ferramenta para o tratamento de dados utilizou-se os softwares Excel, e o SPSS na 

critica estatística das respostas obtidas. Aprofundado o tratamento, surge o mapeamento, a crítica 

das prevalências decorrentes das percepções lógicas, e o delineamento dos resultados que seguem 

no tópico subsequente. 

4 ESTUDO DA COMPLEXIDADE PARA A ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

COM SUSTENTABILIDADE 

Os motivadores deste estudo em estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade tem 

origem em duas intercorrências de natureza causal interpretadas neste documento. A primeira 

refere-se ao rompimento entre a tradição e cultura do ator social, e o fenômeno da base econômica 

regional; aqui o foco está no ambiente tradicional mantido pela exploração pastoril que formata a 

produção da indústria de lanifícios, por exemplo. Este desenho espontâneo tem seu tecido 

econômico, social e ambiental endógeno. Considere-se o cenário pesquisado como ainda pendente 

de aprendizado e de conhecimento técnico, como os relacionados a arranjo produtivo, por exemplo. 

É possível que este deslocamento entre o tradicional e o contemporâneo possa gerar ruptura do 

desenvolvimento endógeno. Não resta dúvida de que, operando em modelagem adequada haveria 

maximização dos processos, surgimento de novos produtos, reconfiguração dos negócios, inclusive 

os negócios públicos, e a modernização das organizações do entorno, o que iria garantir a vantagem 

competitiva e o soerguimento cíclico das vantagens endógenas. Foi este o indicativo considerado na 

modelagem de arranjo produtivo local elaborado por indutores sociotécnicos válidos para inovação, 

proposta por Pereira (2014).  

A segunda intercorrência se refere ao fenômeno emergente em regiões frágeis sujeita a 

intensidade na exploração do meio ambiente natural, com construção de rodovias, implantação de 

estruturas hidroelétricas, avanço populacional, com complexo fluxo circular que resultam em severo 

impacto. Ora, a considerar a pressão decorrente do surgimento de modernos parques industriais, o 

progresso impera pela interpretação dos indutores do equilíbrio entre a inovação e a 

sustentabilidade. Ou o novo desenho estrutural de converterá no desgaste ambiental irreversível, 
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decorrente de incidências como a falta de gestão de resíduos, incapacidade de gerenciamento da 

modernidade, imperícia na parametrização de eco inovação, desconhecimento de tecnologia verde, 

carência de redesenho atitudinal dos stakeholders, dentre dezenas de confluências adversas. Em 

ambas as situações apontadas aqui merece ouvir os indivíduos que, de alguma forma, estão 

inseridos no contexto, de modo a compreender a sua percepção de contexto e, desta forma suprir 

decisões que importam nas vantagens competitivas de interesse geral.  

Este tópico traz o levantamento das perspectivas intencionais para as estratégias de gestão 

para inovação e sustentabilidade. Decorre da coleta dos elementos críveis oriundos da percepção de 

respondentes. Foram disponibilizados formulários a 838 possíveis respondentes, dos quais 32 

retornaram com notação aos pesquisadores. Esta amostra pode ser classificada como não 

probabilística, e o resultado justifica apenas a amostra pesquisada, em decorrência da não 

representatividade estatística da população. Permitiu o tratamento cujos resultados seguem nos três 

subtópicos a seguir. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS REQUISITOS PARA A GES TÃO 

ESTRATÉGICA DA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE . 

Este levantamento tem base na Teoria da Contingência que enfatiza uma relação e 

dependência entre os fatores agregados à gestão, de maneira relativizada, o que infere na relação 

descrita do Triple Bottom Line, cujos elementos estão definidos em Ecológico, Econômico e Social 

para a definição de Sustentabilidade; e da gestão da inovação, tecnologia e criatividade. Este 

apanhado possibilitou a definição de idealizadores para a construção de assertivas que foram 

submetidas aos respondentes, relacionando os elementos dimensionadores e a percepção dos 

respondentes. Esta estruturação pode ser verificada no Quadro 2. 

Quadro 2: Caracterização das variáveis utilizadas a partir dos requisitos de base. 
Principais requisitos Variáveis como idealizadores e sua caracterização 

1. Sustentabilidade: 
fundamentado nas 
dimensões econômica, 
social e ecológica. 

Inovação permite estímulo às necessidades futuras de consumo. 
Entretanto deve se caracterizar pela contrapartida nos casos de 
impactos significativos. 
Para inovar se exige dinâmica na decisão por compra ou aquisição. 
Esta indicação permite a permuta em favor do equilíbrio das decisões 
que envolvam a produção de bens e serviços com escassez de matéria 
prima local. 
Inovação é fator de excelência empresarial. A prática das ações 
empresarial se restringirão na destruição criativa, mas que mantenha 
garantia protetiva aos recursos naturais requeridos. 
Inovação só ocorre em contexto organizacional. Caracteriza-se pelos 
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fatores adaptativos estruturais dos empreendimentos instalados, 
principalmente em ambientes frágeis. 
Minhas opiniões refletem nas decisões organizacionais. Caracteriza-
se pela importância das discussões no âmbito da inteligência de 
salvaguarda. 
Contribuo com ideias criativas e novos procedimentos. Caracteriza-se 
pelo comportamento proativo para inovação com sustentabilidade. 

2. Tecnologia e 
criatividade: elementos 
de base para 
construções inovadoras. 

Tecnologia e criatividade aplicadas conjuntamente melhoram a 
gestão.  
Inovação envolve a junção de várias ideias criativas. O 
enriquecimento decorrente do amadurecimento de idealizadores 
podem melhorar a performance dos resultados empresariais. 
Criatividade deve ser mostrada pelos colaboradores. Jogos de 
empresa otimiza a participação dos envolvidos no sucesso da 
inovação.  
Inovação é diferencial competitivo ou releitura de ideias anteriores. O 
momento empresarial reforça a importância da atualização da força e 
da conduta pró-inovação. 

3. Competitividade: 
resultante agregadora 
da inovação 
fundamentada em 
tecnologia e 
criatividade a partir da 
gestão estratégica. 

Inovação é meio para competir no mercado. O bloqueio dos 
requisitos pela mudança impede a geração do diferencial da estratégia 
empresarial. 
Reinventar a criar novos padrões agrega valor e abrem perspectivas. 
Caracteriza-se pela fomentação constante de idealizadores inovativos.  
Ideias qualificadas conduzem à diferença na competitividade. Se 
caracteriza pela seleção de idealizadores a serem considerados na 
dinâmica do processo de inovação. 
Mercado emergente se caracteriza por competitividade e inovações. 
Caracteriza-se pela implantação de dinâmica na pauta das estratégias 
de enfretamento.   
Inovação é a estratégia empresarial no mercado. Consciência dos 
momentos abertos pela concorrência pode ser um avanço estratégico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Um conjunto de três requisitos dimensionadores principais foi fundamentado em 

Sustentabilidade, Tecnologia e Criatividade, e Competitividade que, em face ao levantamento 

teórico podem ingressar em suporte ã gestão estratégica da inovação. Os idealizadores ora 

apontados estão sustentados por variáveis significativas, avaliadas em face das assertivas 

submetidas aos respondentes nesta pesquisa. A Sustentabilidade orienta os princípios de usufruto 

dos recursos de maneira inteligente e continuada; a Tecnologia e Criatividade permite 

desenvolvimento de técnicas e mecanismos para melhoria ou criação de novos produtos e 

processos, com foco em produtividade; a Competitividade orienta a produção para o mercado. 

4.2 PROPOSTA DE INDUTORES PREVALENTES DE INOVAÇÃO COM 

SUSTENTABILIDADE. 
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O levantamento dos requisitos permitiu a determinação de assertivas que permitem avaliar, 

dentre os indutores propostos, aqueles prevalentes. Na relação verificada, observam-se como 

prevalentes os resultantes da relação de gestão estratégica com foco em inovação e sustentabilidade 

para a competitividade organizacional. Essa análise resulta de formulário aplicado, validado a partir 

do Alfa de Cronbach, cujo resultado obtido foi de 0,859, o que implica em um indicativo de 

validação positiva ao instrumento de coleta de dados para a amostra levantada.  

A demografia em amostra é composta de respondentes situados na faixa etária de 53 a 64 

anos, com equilíbrio entre gênero masculino e feminino, entre indivíduos portadores pós-graduação, 

e renda que varia de 10 a 20 salários mínimos (USD 2,399 até USD 4.798). Estes respondentes 

possuem 5 ou mais anos de exercício de atuação no mesmo ramo ou atividade profissional, e 

convivem em residência compartilhada com uma a três pessoas. Significativo percentual dos 

respondentes reside na Região Amazônica, demonstrando-se, no Quadro 3 que segue, um resumo 

desta demografia. 

Quadro 3: Caracterização demográfica dos respondentes. 
Dado demográfico Frequência prevalente Percentual 

Faixa etária De 53 a 64 anos. 46,9% 

Gênero 
Masculino. 50% 
Feminino. 50% 

Grau de escolaridade Pós-graduação 100% 

Faixa de renda média 
De 10 a 20 salários mínimos (USD 2,399 
até USD 4.798) mensais 

56,3% 

Tempo em que trabalha no ramo de 
serviço. 

5 anos ou mais. 81,3% 

Número de pessoas na residência. Moro com uma a três pessoas. 59,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os apontamentos constantes do Quadro 3 foram considerados para a crítica em face do peso 

na frequência observada. De fato a maioria reside em ambiente frágil, com escolaridade que lhe 

permite uma massa crítica e domínio técnico para as suas respostas à consulta. O tempo de serviço 

nas organizações onde atuam os respondentes indica uma performance de profissionalismo e de 

domínio de conhecimento sobre a relação da sua corporação com o ambiente onde está situada. Foi 

identificado um poder aquisitivo promissor, o que aponta certa independência financeira.  

Para o requisito de Sustentabilidade, a crítica dos seus idealizadores tem como foco a sua 

relação com a inovação sob a perspectiva econômica, social e ecológica. Limitações sob a inovação 

traduz a dinâmica na interface da tríade entre inovação, criatividade e sustentabilidade. O resultado 

sobre a perspectiva dos respondentes permite delinear idealizadores de gestão estratégica, com 
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variáveis focalizada no eixo da Inovação, quanto o tratamento por estatística descritiva desfecha o 

resultado detalhado no Quadro 4. 

Quadro 4: Variáveis do Requisito Sustentabilidade. 
Código Variáveis M Md Mda DP V 

V1 
Inovação permite estímulo às necessidades 
futuras de consumo. 

4,13 4 5 0,871 0,758 

V2 
Para inovar se exige dinâmica na decisão por 
compra ou aquisição. 

3,25 3 3 0,984 0,968 

V3 Inovação só ocorre em contexto organizacional 2 1,5 1 1,218 1,484 

V4 
Minhas opiniões refletem nas decisões 
organizacionais. 

3,63 4 4 0,942 0,887 

V5 
Contribuo com ideias criativas e novos 
procedimentos. 

4,38 4,50 5 0,707 0,500 

V6 Inovação é fator de excelência empresarial. 4,25 4,50 5 0,950 0,903 

Fonte: Dados da pesquisa. (M = Média; Md = Mediana; Mda = Moda; DP = Desvio Padrão; V = Variância). 

As variáveis V1, V5 e V6 possuem uma mediana e moda variando entre 4 e 5, o que indica 

prevalência das respostas entre Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente. A variável V3, tem 

suas descritivas localizadas entre 1 e 2, o que indica valores localizados entre Discordo Totalmente 

e Discordo Parcialmente. Já as variáveis V2 e V4 exibem equilíbrio entre indiferença: a variável V2 

representa as respostas localizadas entre Indiferente e tendência para o Discordo Parcialmente, 

enquanto que a variável V4 são de respostas no crivo de Indiferente a Concordo Parcialmente. A 

distribuição destas respostas pode ser verificada na Figura 2. 

Figura 2: Distribuição das respostas das variáveis do requisito Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
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Conforme Figura 2, prevalece o conceito de inovação como fator de excelência empresarial 

mediante sustentabilidade, sendo este o primeiro indutor proposto a partir deste estudo. E que a 

inovação não ocorre apenas no contexto organizacional. De fato, a inovação social pode ser uma via 

de convergência para o desenvolvimento endógeno. Prevalece, a partir desta análise, que os 

indivíduos vinculam o raciocínio de inovação à ideia do ambiente sustentável. A percepção indica 

uma crença de que a inovação não se limita ao ambiente organizacional, mas extrapola este 

indicativo de maneira a tender para organizações cientes do seu entorno com foco na dinâmica 

organizacional e ambientes econômico e ecológico. 

Para o requisito de Tecnologia e Criatividade, a análise de seus idealizadores tem como foco 

o os fundamentos do pensamento e ação inovadores. Estes indicadores verificam a percepção da 

operacionalização da inovação frente à gestão estratégica a partir da execução do indivíduo. As 

estatísticas descritivas podem ser verificadas no Quadro 5. 

Quadro 5: Variáveis do Requisito Tecnologia e Criatividade 
Código Variáveis M Md Mda DP V 

 V7 
Tecnologia e criatividade aplicadas 
conjuntamente melhoram a gestão. 

4,59 5 5 0,665 0,443 

V8 
Inovação envolve a junção de várias ideias 
criativas. 

4,22 4,5 5 0,941 0,886 

V9 
Criatividade deve ser mostrada pelos 
colaboradores. 

4,34 5 5 0,902 0,814 

V10 
Inovação é diferencial competitivo ou releitura de 
ideias anteriores. 

4 4 4 0,984 0,968 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (M = Média; Md = Mediana; Mda = Moda; DP = Desvio 

Padrão; V = Variância). 

Para o requisito Tecnologia e Criatividade, as variáveis se apresentam, em sua totalidade, 

valores de média, mediana e moda distribuídas em faixas entre 4 e 5, o que indica percepção dos 

respondentes entre Concordo Parcialmente e Concordo Totalmente. A distribuição das respostas 

verificadas pode ser verificada na Figura 3. 
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Figura 3: Distribuição das respostas das variáveis do requisito Tecnologia e Criatividade. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

A crítica sobre o desempenho apontado na Figura 3 aponta a importância da tecnologia com 

criatividade na gestão organizacional, emergindo o segundo indutor proposto. Mas nos 

respondentes indicam não acreditar na inovação como releitura de ideias, e que a criatividade não 

precisa ser mostrada pelos colaboradores, o que implica em cautela quando for efetuada a tomada 

de sugestões dos indivíduos nas organizações. É possível verificar destaque nos níveis de 

concordância em relação às variáveis aplicadas. Percebe-se que os respondentes consideram o 

requisito Tecnologia e Criatividade inerentes à inovação e fundamentada nos indivíduos 

stakeholders e no exercício da ideação que estes aplicam. Verifica-se, ainda, consideração da 

criatividade como diferencial competitivo, informação inferida a partir do volume positivado das 

respostas obtidas. 

Como último requisito observado, tem-se a Competitividade que exerce função de resultante 

agregadora da inovação fundamentada em tecnologia e criatividade a partir da gestão estratégica 

com foco em sustentabilidade. Os indicadores permeiam a percepção da relação entre a inovação e a 

sustentabilidade como fator indutor da competitividade mercadológica. Os elementos de estatística 

descritiva podem ser verificados no Quadro 6. 

Quadro 6: Variáveis do Requisito Competitividade.  
Código Variáveis M Md Mda DP V 

V11 Inovação é meio para competir no mercado. 4,38 5 5 0,793 0,629 
V12 Reinventar e criar novos padrões agregam valor e 4,22 4 5 0,832 0,693 
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abre perspectivas. 

V13 
Ideias qualificadas conduzem à diferença na 
competitividade. 

4,63 5 5 0,609 0,371 

V14 
Mercado emergente se caracteriza por 
competitividade e inovações. 

3,81 4 4 0,859 0,738 

V15 Inovação é a estratégia empresarial no mercado. 4,25 4,50 5 0,950 0,903 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (M = Média; Md = Mediana; Mda = Moda; DP = Desvio 

Padrão; V = Variância). 

A variável V14 possui média, mediana e moda variando entre 3 e 4, o que indica respostas 

qualificadas numeradas entre Indiferente e Concordo Parcialmente. As demais variáveis possuem 

valores estabelecidos entre 4 e 5, o que indica tendência localizada entre Concordo Parcialmente e 

Concordo Totalmente. A distribuição das respostas pode ser verificada na Figura 4. 

Figura 4:  Distribuição das respostas das variáveis do requisito Competitividade 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa 

Crítica quanto ao desempenho dos respondentes contido na Figura 4 aponta que os atores 

consultados acreditam que as ideias qualificadas permitem alcançar um diferencial competitivo nas 

organizações; seja este o terceiro indutor proposto, decorrente da qualidade da ideação que emerge 

no interior das estruturas empresariais. Os níveis de percepção dos respondentes inferem em uma 

avaliação focada em competitividade baseada na inovação. Tem amparo nos princípios da 

sustentabilidade e fundamento na tecnologia. Constata-se a positivação da inovação como estratégia 

competitiva lastreada nas ideias qualificadas significativas para o mercado.  
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Consolidado em sustentabilidade, competitividade, tecnologia e criatividade, a conjunção 

dos requisitos identificados permite o desenvolvimento de estruturas produtivas de bens e serviços 

de base inovadora. Observa-se ainda indicativo de confluência no desdobramento desta sintonia, 

cuja relação é apontada na Figura 5 e detalhada no Quadro 7. 

Figura 5 - Diagrama da relação dos requisitos para a estratégia competitiva em inovação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 7 - Descrição dos elementos diagramados. 
Elemento Descrição 

Sustentabilidade 
Fundamentado nas dimensões econômica, social e ecológica. Objetiva 
possibilitar o consumo inteligente, permitindo o usufruto contínuo dos 
recursos. 

Competitividade 
Resultante agregadora da inovação fundamentada em tecnologia e 
criatividade a partir da gestão estratégica. 

Tecnologia e criatividade 
Elementos de base para construções inovadoras. Permite a criação e 
desenvolvimento de ideias para a inovação em produtos, serviços e 
processos. 

Estratégia competitiva 
baseada em inovação 

Resultado esperado da conjunção entre requisitos. Pretende conduzir a 
organização fundada em ambiente fragilizado para a inovação, 
pretendendo tornar a empresa competitiva mercadologicamente. 

Ambiente de mercado 
Ambiente no qual agentes econômicos efetuam troca de bens, seja por 
outros bens, seja por moeda pré-definida. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ambiente de Mercado Estratégia 
competitiva 
baseada em 

inovação 
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No ponto de vista da construção de estratégia, recomenda-se aplicar os requisitos de 

sustentabilidade no gerenciamento. Os conceitos apontados nesta tarefa permitem oferecer os 

idealizadores constantes no Quadro 8. 

Quadro 8 – Proposta de gestão estratégica com inovação e sustentabilidade. 
Tipologia de inovação Idealizadores essenciais 

Inovação de negócio 
Primar pela ética nas relações, mantendo os benefícios e as vantagens 
bilaterais, excluindo a propostas que resultem em impacto negativo 
de natureza ambiental, social, cultural ou econômica.  

Inovação de produtos 

Admitir a elaboração de produto que satisfaça aos requisitos de 
sustentabilidade, minimizando a matéria-prima sob escassez, 
incrementando a restauração ou a medida de substituição e de 
contrapartida sobre os impactos da exploração exigida na fabricação 
dos bens. 

Inovação de processos 

Reduzir o consumo de energia, zelar pela empregabilidade dos fatores 
que completam os sistemas de transformação dos bens ou serviços, de 
modo a preservar a natureza e o homem contra a poluição decorrente 
do processo. 

Inovação organizacional 
Admitir a criatividade nos arranjos organizacionais, de modo a 
satisfazer os indivíduos que mantenham contato com as estruturas, 
reunindo os requisitos de harmonia e de permanente equilíbrio.  

Inovação social  
Educar o homem para a sua participação contributiva nos grupos 
sociais, eliminando a discriminação de qualquer natureza, e 
contribuindo para o progresso endógeno das comunidades.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.3 CRÍTICA SOBRE OS EFEITOS PREVISÍVEIS EM FACE DOS IN DUTORES 

RECONHECIDOS. 

É possível inferir uma crítica sobre os efeitos previsíveis da prática de indutores para a 

gestão da inovação com sustentabilidade. A medida implica em considerar os elementos 

dimensionadores, a saber, a sustentabilidade, a tecnologia e a criatividade, e por último o foco para 

a competitividade. Um sensibilizador sobre a relação com inovação permite medir a massa crítica 

dos envolvidos na operação dos possíveis indutores, o que apontará a causa/efeito das ações 

incrementadas no ambiente do processo. As variáveis reconhecidas podem instrumentalizar as 

definições de inovação frente à gestão estratégica em face dos requisitos, como se pondera nesta 

tarefa. Estes são os indicativos caracterizados e tratados no Quadro 9 que segue. 

Quadro 9:  Instrumentalização da previsão dos efeitos organizacionais em face dos indutores 
observados. 

Requisito Variável analisada 
Indutores da percepção da inovação 

frente aos requisitos de base 
Sustentabilidade: 
fundamentado 
nas dimensões 

Inovação permite estímulo às 
necessidades futuras de consumo. 

Avalição do fator sustentável em sua 
relação com a inovação. 

Para inovar se exige dinâmica na Análise da percepção da dimensão 
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econômica, 
social e 
ecológica. 

decisão por compra ou aquisição econômica da sustentabilidade. 

Inovação é fator de excelência 
empresarial. 

Define a perspectiva quanto ao contexto da 
relação entre social, econômico e 
ecológico, que definem o fator de 
excelência. 

Inovação só ocorre em contexto 
organizacional. 

Percepção das limitações do fator de 
ocorrência da inovação. 

Minhas opiniões refletem nas decisões 
organizacionais. 

Fator atrelado à dinâmica social, fator 
dimensionador da sustentabilidade. 

Contribuo com ideias criativas e novos 
procedimentos. 

Percepção de relação entre aplicação da 
criatividade e dimensão social para a 
sustentabilidade. 

Tecnologia e 
criatividade: 
elementos de 
base para 
construções 
inovadoras. 

Tecnologia e criatividade aplicadas 
conjuntamente melhoram a gestão. 

Fator de percepção sobre a atuação criativa 
e tecnológica do ponto de vista da gestão. 

Inovação envolve a junção de várias 
ideias criativas. 

Percepção conceitual sobre inovação e sua 
atuação. 

Criatividade deve ser mostrada pelos 
colaboradores. 

Observa a relação entre criatividade e 
elemento social da sustentabilidade. 

Inovação é diferencial competitivo ou 
releitura de ideias anteriores. 

Desdobramento do conceito de inovação 
com foco em criatividade e inventividade. 

Competitividade: 
resultante 
agregadora da 
inovação 
fundamentada 
em tecnologia e 
criatividade a 
partir da gestão 
estratégica. 

Inovação é meio para competir no 
mercado. 

Avaliação da relação entre competitividade 
e fator de impacto mercadológico. 

Reinventar a criar novos padrões 
agregam valor e abrem perspectivas. 

Observação das relações de valoração da 
criatividade frente ao mercado. 

Ideias qualificadas conduzem à 
diferença na competitividade. 

Impacto das mudanças realizadas pelos 
idealizadores de tecnologia e criatividade 
frente à competitividade mercadológica. 

Mercado emergente se caracteriza por 
competitividade e inovações. 

Definição da competitividade e sua relação 
na economia de mercado. 

Inovação é a estratégia empresarial no 
mercado. 

Inferência sobre relação entre estratégias e 
mercado com foco em competitividade. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A instrumentalização dos aspectos levantados a partir da percepção das variáveis aplicadas 

fundamenta-se nos indutores sustentabilidade, tecnologia e criatividade, e competitividade. Estes 

elementos induzem a adequada gestão estratégica com a inovação requerida pelos componentes 

econômicos, ecológicos e sociais sejam considerados. Do mesmo modo, esta relação está arraigada 

nas métricas de competitividade, necessários ao desenvolvimento e consolidação mercadológica da 

organização. Aliado às práticas criativas e tecnológicas, estes indutores surgem como instigadores 

para o estado inovativo de ambientes frágeis, conforme a tipificação observada neste estudo.  

A partir do desdobramento dos elementos de requisito, é possível avaliar os aspectos 

situacionais localizados na organização.  A captura da percepção permite que sejam levantados em 

matriz, deficiências da organização frente à realidade mercadológica de competitividade, 

sustentável e tecnológica e criativa. A partir desta avaliação, faz-se possível desenvolver uma 

gestão estratégica fundamentada em suprir estes elementos degradantes e incentivar a consolidação 

de aspectos positivos e de crescimento para o desenvolvimento da organização. 
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Desta forma, para consolidar movimentos com foco em inovação, percebe-se a necessidade 

de estudos prementemente alinhados a estes elementos, fundamentados na avaliação do status 

organizacional e da percepção dos stakeholders quanto a estas condições. Busca-se, assim, 

fundamentar as relações para reorganizar conforme os princípios necessários, visando a 

consolidação da organização Amazônica junto ao mercado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo é possível verificar que o agrupamento das variáveis denota as bases das 

perspectivas observáveis no ambiente trabalhado, tanto com fundamento na avaliação quanto na 

perspectiva dos stakeholders. Verifica-se a concordância com os parâmetros estabelecidos para esta 

análise, resultados considerados válidos para interpretar a percepção dos respondentes em face ao 

desempenho conceitual em inovação. 

Para o desenvolvimento das atividades investigativas coerentes com ambientes frágeis, 

considerou-se a triangulação das forças demonstradas nesta tarefa, em face da percepção conceitual 

equilibrada, como se revela na perspectiva dos respondentes desta intervenção encerrada. Isso 

indica possível resistência contra forças externas quando da dinâmica da inovação sobre a 

sustentabilidade prescritiva. Os resultados apresentados indicam que os stakeholders estão aptos ao 

exercício de liderança protetiva de salvaguarda durante a evolução do tecido gerado pelo progresso 

sobre o meio ambiente onde estes agentes atuam.  

As perspectivas identificadas caracterizam a pertinência da gestão para a inovação com 

sustentabilidade pautada nas forças tríplices: sustentabilidade, tecnologia e criatividade e 

competitividade. É possível antever a complementariedade dos indutores face às necessidades 

apresentadas no ambiente, o que implica em um desenvolvimento focado no mercado, nos 

indivíduos e no ambiente ecológico. 

Os elementos indutores focados na interface entre a sustentabilidade, tecnologia e 

criatividade, e a competitividade permitem inferir que uma ação conjunta qualifica um desempenho 

mercadológico, enquanto orienta possível reversão em decisões em ambiente afins. Este estudo 

pode interessar a profissionais e líderes de organizações situadas em ambientes frágeis, para 

elaboração de estratégias de desenvolvimento endógeno com suporte da consulta popular. 
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Estudo Socioambiental na Amazônia Brasileira com foco na Qualidade 
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Socio-environmental study in the Brazilian Amazon with focus on water quality 

 
Diones Soares de Souza1; Rayanne Cristina Oliveira da Silva Araújo2; Mayana Vera-

Sousa3; Flávio de São Pedro Filho4; Maria José Aguilar Madeira5 

 

Resumo: Este trabalho aborda sobre a potabilidade da água consumida por uma 
municipalidade situada na Amazônia Brasileira. Procurou-se conhecer a satisfação da 
população local sob a ótica das Teorias Institucional e do Ecodesenvolvimento, a partir do 
Método do Estudo de Caso, de natureza quali-quantitativa e descritiva. O Objetivo geral é 
estudar a relação socioambiental com foco na qualidade da água ofertada à população; e tem 
como objetivos específicos levantar informações de natureza socioambiental relacionadas à 

água ofertada à população, interpretar os principais parâmetros de aceitabilidade relacionados 

à qualidade da água, e analisar a satisfação percebida do usuário em face da qualidade dos 
serviços de abastecimento. Como resultado indica-se que a maioria dos respondentes da 
consulta se declara parcialmente satisfeita com a qualidade da água, revelando a preferência 
pelo consumo de água mineral comercializada, que consideram mais benéfica à sua saúde do 
que a água encanada que ofertam pelo sistema de distribuição. Levantamento documental 
aponta que a água fornecida à população não atende aos principais parâmetros de 

potabilidade, mas a falta de conhecimento e de cidadania dos residentes impedem os 
indivíduos de interpretar a realidade dos fatos. Este trabalho interessa a gestores 

socioambientais, administradores, políticos e demais estudiosos em temáticas afins. 
Palavras-chave: Amazônia. Água. Ecodesenvolvimento. Teoria Institucional. Qualidade. 
 

Abstract: This work deals with the potability of water consumed by a municipality located in 

the Brazilian Amazon. It was sought to know the satisfaction of the local population from the 

perspective of Institutional Theories and Ecodevelopment, based on the Method of the Case 
Study, qualitative and descriptive. The general objective is to study the socio-environmental 
relationship with a focus on the water quality offered to the population; as specific objectives to 
collect socio-environmental information related to the water offered to the population, to interpret 
the main acceptability parameters related to water quality, and to analyze the user's perceived 
satisfaction with the quality of the supply services. Thus, it is indicated that most the 

respondents of the consultation declare themselves partially satisfied with the quality of the 
water, revealing the preference for the consumption of commercialized mineral water, which 
they consider to be more beneficial to their health than the running water offered by the 
distribution system. Documentary survey indicates that the water provided to the population 
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does not meet the main parameters of potability, but the lack of knowledge and citizenship of 
the residents prevent individuals from interpreting the reality of the facts. This work interest 
socioenvironmental managers, administrators, politicians, and other scholars in related topics. 

Keywords: Amazon. Water. Ecodevelopment. Institutional Theory. Quality. 

INTRODUÇÃO 

Estudo introdutório em Coswosk et al. (2013) indica que o acesso à água de 

qualidade para o consumo é uma questão vital intimamente relacionada à saúde 

pública. Isto porque esse recurso mineral deve estar presente para a homeostase 

do organismo humano. Souza et al. (2015) registra a constante preocupação que 

ronda a aquisição da água com qualidade e quantidade satisfatória para consumo. 

Na Amazônia Brasileira se encontra a maior Bacia Hidrográfica do Planeta, 

oferecendo despreocupação quanto à quantidade para o abastecimento 

populacional; inobstante, e em face da precariedade no saneamento básico no país 

como todo, e em especial na Amazônia, um gravame se instala para que tragam 

estudos capazes de oferecer solução quanto a gestão das águas. A pergunta de 

pesquisa ora considerada é: A qualidade da água fornecida para o consumo nessa 

região é compatível com os padrões de potabilidade? A partir do objetivo geral 

estudar a relação socioambiental com foco na qualidade da água ofertada à 

população; e objetivos específicos levantar informações de natureza socioambiental 

relacionadas à água ofertada à população, interpretar os principais parâmetros de 

aceitabilidade relacionados à qualidade da água, e analisar a satisfação percebida 

do usuário em face da qualidade dos serviços de abastecimento. 

Tratar da relação socioambiental tomando a qualidade da água como 

direcionador do estudo envolve compreender o contexto das organizações, 

sociedade, e recursos ambientais envolvidos. Este estudo discute o tema sob a 

ótica da Teoria Institucional e da Teoria do Ecodesenvolvimento.  

Teoria Institucional e a Responsabilidade Socioambiental 

Para Russo et al. (2012) a Teoria Institucional estuda as relações entre as 

organizações e o ambiente em que estão inseridas. Também Santos e Porto (2013) 

tratam que a Teoria Institucional, explicando as reações tomadas pelas 

organizações por influência de elementos institucionais originários de fontes 

externas, como o Estado e a sociedade por exemplo. Isso infere que entes 

governamentais, organizações não governamentais, competidores ou consumidores 

podem estimular a organização a adotar práticas ambientalmente responsáveis 

como forma de posicionamento estratégico. ICMBio (2015) define a 
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responsabilidade socioambiental como uma postura individual ou coletiva que 

resulta em práticas benéficas à sociedade e ao meio ambiente; o autor afirma que 

somente por meio desta postura as instituições poderão alcançar o 

desenvolvimento sustentável, com menos danos ambientais e mais igualdade 

social. Seguindo a abordagem sobre a relação socioambiental, ingressa o 

apontamento de Rogalski e Ferreira (2012) ao defenderem as perspectivas 

relacionadas ao meio ambiente e ao homem; estes autores apontam a gestão 

ambiental como um amplo processo visando modelos de transformação sócio 

espacial e de regulação comportamental de natureza individual e coletiva.  

Ecodesenvolvimento e a Qualidade da Água 

Conforme descrito por Soares et al.  (2014), nos primórdios da discussão sobre 

o desenvolvimento sustentável, Maurice Strong apresentou o termo 

Ecodesenvolvimento para descrever o avanço econômico que zela pela proteção 

ambiental. Segundo Araújo, Barroso e Souza (2014) esse avanço se baseia nas 

potencialidades da região e tenta eliminar intervenções externas podendo ser 

alcançado com a união de objetivos sociais e econômicos associados à gestão 

ecologicamente prudente dos recursos e do meio. 

Segundo Soares et al.  (2014), os estudos de Ignacy Sachs contribuíram para a 

evolução da teoria do Ecodesenvolvimento por reformular seu conceito e definir 

suas dimensões, já que este autor defende que o Ecodesenvolvimento representa 

um crescimento socioeconômico equitativo e requer a escolha de um processo de 

desenvolvimento sensível ao meio ambiente, reconhecendo sua devida importância 

como base de qualquer sistema vital ou econômico. Para ele, o planejamento do 

desenvolvimento deve contemplar simultaneamente as cinco dimensões de 

sustentabilidade descritos no Quadro 1. 

Quadro 1. Dimensões da Sustentabilidade de Sachs 
Dimensão Definição 

Social 
Busca a construção de uma civilização com maior equidade em termos de padrão de 
vida e distribuição de renda, porém, opondo-se a políticas assistencialistas. 

Econômica 
Alcançada através da alocação mais eficiente dos recursos que deve seguir critérios 

macrossociais ao invés de microeconômicos. 

Ecológica 
Implica na utilização criativa, porém responsável, dos recursos naturais do planeta 
aliada a práticas de reciclagem e redução de desperdícios. 

Espacial 
Procura equilibrar o desenvolvimento entre as zonas rurais e urbanas, distribuindo 
atividades econômicas e humanas. 

Cultural 
Objetiva promover o desenvolvimento local utilizando-se dos saberes populares locais 
que necessitam ser preservados e compartilhados. 
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Fonte: Adaptado de Soares et al., 2014. 

Devido ao papel fundamental da água para a saúde familiar, dignidade social, 

equilíbrio ecológico e produção econômica reconhecido pela Organização das 

Nações Unidas (2015), o acesso à água de qualidade para consumo humano está 

intimamente associado à consecução do Ecodesenvolvimento. Costa e Gonçalves 

(2011) definem qualidade como adequação à utilização, conformidade aos 

requisitos, e grau previsível de uniformidade e dependência por um custo adequado 

ao mercado. Considerando a qualidade com foco na produção, é possível inferir que 

água de qualidade é aquela que está adequada aos padrões de potabilidade. No 

Brasil, a norma vigente para a potabilidade da água foi adaptada pelo Ministério da 

Saúde (2011) a partir do Guia de Qualidade da Água para Consumo Humano da 

Organização Mundial da Saúde. Segundo essa norma, a água destinada ao 

consumo humano proveniente de sistema de abastecimento coletivo deve ser objeto 

de controle e vigilância de qualidade. A aplicação desses parâmetros é descrita no 

Quadro 2. 

Quadro 2. Aplicação dos parâmetros de qualidade da água 
Parâmetro Aplicação 

Físico 
Fornece instruções relativas aos processos de filtração rápida e lenta, e quanto a 
variação do tempo de contato com agentes de desinfecção em razão da 
temperatura da água. 

Químico 
Indica a quantidade permitida de substâncias químicas prejudiciais ou não à 
saúde incluindo elementos inorgânicos como chumbo, cobre, mercúrio, etc.; 
elementos agrotóxicos; e produtos desinfetantes. 

Microbiológico 
Mede a incidência de bactérias Escherichia coli que podem ser prejudiciais à 
saúde; de bactérias heterotróficas que indicam contaminação na rede de 

distribuição; e de coliformes totais que apontam contaminação fecal. 

Organoléptico 
Refere-se a características geradoras de estímulos sensoriais que afetam a 
aceitação para consumo, mas não implicam necessariamente em risco à saúde, 
por exemplo: acidez, cor, turbidez, dureza, gosto e odor.  

Cianotóxico 
Apresenta um padrão tolerável e a frequência para o controle de toxinas 
produzidas por cianobactérias, tais como saxitoxinas e microcistinas e suas 
variantes. 

Radiológico 
Estabelece os radionuclídeos a serem monitorados e valores de concentração 
máxima permitida para atividades de raios alfa e beta total. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2011. 
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Análise SWOT 

Para analisar a satisfação da população com a qualidade da água, as 

informações coletadas foram organizadas por meio de uma Análise SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads), que segundo Leão (2012) permite 

fazer uma análise tanto interna como externa, apontando os pontos fortes e pontos 

fracos no ambiente interno, bem como as oportunidades e ameaças no ambiente 

externo; o que permite destacar os pontos fortes, corrigir os pontos fracos, e se 

planejar a favor das oportunidades ou contra as ameaças. 

METODOLOGIA  

Este estudo resulta em investigação social de abordagem quali-quantitativa, 

associando a abordagem quantitativa na comparação de medições de indicadores 

de potabilidade da água aos padrões determinados; com a abordagem qualitativa 

trata da satisfação da população mediante procedimentos adequados. Quanto à 

natureza, a pesquisa é descritiva por observar e descrever características 

socioambientais associadas à qualidade da água ofertada, como se praticam em 

pesquisa mercadológica e outras afins. 

Método 

Esse estudo aplica o Método de Estudo de Caso que é definido por Yin (2015) 

como uma forma de investigação empírica que permite estudar com profundidade 

um fenômeno contemporâneo diretamente no contexto em que este ocorre no 

mundo real especialmente quando os limites entre o contexto e o fenômeno não são 

claramente evidentes.  

Procedimentos 

Neste estudo foram utilizados como procedimentos o levantamento webliográfico 

para compor a base teórica sob a qual os dados coletados foram analisados. A 

pesquisa documental foi aplicada para identificar elementos sobre a adequação da 

água fornecida pelo sistema de abastecimento coletivo em face da norma de 

potabilidade. Foi efetuada a coleta para análise de dados secundários junto ao 

órgão governamental responsável pela vigilância da qualidade da água na 

municipalidade em estudo. Os laudos contendo os dados necessários foram 

solicitados por escrito, tendo como retorno as informações mais atualizadas 

disponíveis. 



81 

Soares de Souza, D. et al. Estudo Socioambiental na Amazônia Brasileira com foco na Qualidade da Água 

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. 
Vol. 13 nº1, julio 2017. Pág. 76-92. ISSN (Impresa) 2225-5117. ISSN (En Línea) 2226-4000. 

Para medir a satisfação da população foi aplicado um Formulário a fim de medir 

pela Escala de Likert com cinco pontos; essa Escala é definida por Pacheco Júnior 

et al. (2013) como apropriada na mediação do grau de concordância em 

determinada afirmação; as opções variam entre a concordância total e a 

discordância total. Os dados obtidos com o Formulário foram interpretados pelo 

confronto com o referencial teórico consistente.  

Em decorrência do tamanho estimado da população em aproximadamente 502 

mil pessoas, o Formulário foi aplicado por uma amostra não probabilística; 

segundo Catapan (2015) para este tipo de amostra, nem todos os elementos do 

universo de estudo tem probabilidade conhecida; é diferente de zero e não pertence 

a uma amostra sorteada. O tamanho amostral foi de 60 moradores da cidade; 

foram escolhidos aleatoriamente em locais de significativa concentração de 

indivíduos, como faculdades, centros comerciais e lanchonetes. Os respondentes 

ingressaram como voluntários e apontavam o Formulário de forma anônima. 

Protocolo de ética na pesquisa foi obedecido, mediante o consentimento informado, 

liberdade de aceitação, livre desvinculação, não maleficência e interesse social 

RESULTADOS 

O estudo foi realizado em uma municipalidade situada na Amazônia ocidental 

brasileira, com a população estimada em aproximadamente 502 mil habitantes. 

Esta é atendida por um sistema de abastecimento de água cuja captação utiliza 

fontes tanto superficiais como subterrâneas. Os dados coletados foram tratados e 

tabulados utilizando-se do Microsoft Office Excel; depois foram analisados com a 

ajuda dos filtros oferecidos pelo software. Os laudos do controle de qualidade da 

água obtidos junto ao órgão fiscalizador local serviram de suporte na elaboração do 

relatório de pesquisa. Na sequência são apresentados os resultados obtidos em 

conformidade aos objetivos propostos nesta tarefa. O Quadro 3 abaixo demonstra a 

opinião dos respondentes quanto às assertivas relacionadas à qualidade da água. 
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Quadro 3. Tabulação dos dados da consulta ao grupo foco da pesquisa 

Ordem Assertiva CT* CP* I* DP* DT* Total 

1 Ter acesso a água tratada contribui para dignidade humana.  47 9 3 0 1 60 

2 
Consumir água de fonte segura é fundamental para 

preservação da saúde. 
53 6 1 0 0 60 

3 A água encanada é segura para o consumo.  11 20 11 10 8 60 

4 A água mineral é mais saudável do que água encanada. 26 21 10 1 2 60 

5 A água encanada tem gosto ruim. 21 14 17 5 3 60 

6 A qualidade da água encanada varia nos bairros da cidade. 23 9 21 6 1 60 

7 
A fiscalização governamental sobre a qualidade da água é 
efetiva. 

1 6 22 18 13 60 

8 
O tratamento pela empresa de abastecimento garante a 
qualidade da água. 

7 13 18 14 8 60 

9 
O encanamento preserva a qualidade da água entre a estação 
de tratamento e as casas. 

5 19 14 14 8 60 

10 
A falta de limpeza nas caixas d'água pode resultar em 
contaminação. 

44 5 5 3 3 60 

11 
Mesmo se a água for tratada, pode ser prejudicial à saúde de 

algumas pessoas. 
14 17 16 7 6 60 

12 
A empresa de abastecimento está disposta a atender às 

reclamações da população. 
3 11 15 8 23 60 

*CT (Concordo Totalmente); CP (Concordo Parcialmente); I (Indiferente); DP (Discordo Parcialmente); DT 
(Discordo Totalmente). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Crítica sobre o Quadro acima indica que os indivíduos têm consciência quanto a 

sua necessidade por água tratada porque faz bem à sua saúde, tanto que a maioria 

dos respondentes se pronunciou pela concordância total sobre este fato; eles 

concordam parcialmente quanto à qualidade da água encanada que lhe servem na 

residência, mas acreditam que a água mineral engarrafada lhe parece mais 

saudável. Maioria significativa concorda totalmente de que a água encanada 

servida na residência possui sabor ruim, e que, a depender do bairro onde reside, a 

qualidade da água distribuída tende a melhorar. Quanto à fiscalização 

governamental relativa ao abastecimento de água tratada, bem como quanto à 

garantia de qualidade mediante tratamento efetuado pela empresa responsável, a 

maioria expressa indiferença a ambos os fatos; isso revela baixo grau de cidadania 

dos respondentes. É possível afirmar uma confiabilidade frágil quanto à 

preservação da qualidade da água pelo sistema de distribuição instalado na 

municipalidade; a maioria está convencida de que se deixar de limpar a sua caixa 

de água doméstica, haverá maior contaminação que vêm desde o sistema de 
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abastecimento em funcionamento. Constata-se que inexiste total confiança do 

consumidor da água tratada, pois alguns revelam reação orgânica à química 

utilizada no tratamento. Mais adiante revelam não ter certeza de que reclames 

sobre a qualidade da água resultará em uma melhoria no abastecimento exigido. 

Cabe trazer ao relatório os resultados oriundos do universo pesquisado, para 

atender como segue a cada um dos objetivos específicos proposto. 

Natureza socioambiental relacionada à água ofertada à população 

As informações levantadas e apresentadas são de natureza social, e de natureza 

ambiental, ambas compreendidas como de cunho socioambiental; seguem aos 

preceitos teóricos contidos nesta tarefa, e que rondam a relação causal neste 

estudo, no formato indicado na Figura 1. A descrição das informações de natureza 

social e ambiental e sua participação para a relação socioambiental são 

apresentadas no Quadro 4. 

 

Figura 1. Relação socioambiental a partir das informações de natureza social e ambiental 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 4. Descritiva dos procedimentos metodológicos utilizados 

Elemento Descrição 

Informações de natureza 
social 

Inerentes à organização humana e suas características comportamentais e 
econômicas. 

Informações de natureza 
ambiental 

Relativa aos recursos naturais utilizados pelo homem sejam renováveis ou 
não renováveis. 

Relação Socioambiental 
Utilização pelo homem dos recursos naturais na medida suficiente para 
satisfação de suas necessidades, prevenindo a degradação do meio 
ambiente.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

  

Meio ambiente 

Informações 
de natureza 

social 

Informações 
de natureza 
ambiental 

Relação Socioambiental 
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Informações de natureza social 

As informações de natureza social permitem caracterizar a população 

participante desta pesquisa. Quanto ao gênero, a maioria é do sexo feminino, 

predominando a idade de 18 a 25 anos. A escolaridade recorrente é do ensino 

fundamental completo; são empregados registrados por empresas na sua maioria, 

ou funcionários públicos; a faixa de renda mais frequente está entre 424 e 848 US$ 

aproximadamente, que corresponde entre dois e quatro salários mínimos 

brasileiros. O poder aquisitivo permite aos respondentes buscar alternativas ao 

abastecimento coletivo, comprando a sua água mineral engarrafada, ou mesmo 

efetuando perfuração de um poço artesiano de onde captam a água de seu 

consumo doméstico.  

Com relação à moradia, a pesquisa indica que 70% dos consultados reside na 

municipalidade há mais de dez anos, e a maioria se estabelecem em residência 

compartilhada por 3 ou mais pessoas. A Figura 2 demonstra como estão 

distribuídas geograficamente as residências dos respondentes por Zona territorial 

no universo pesquisado.  

Figura 2. Distribuição dos moradores consultados por zonas da Cidade 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Conforme demonstrado na Figura 2, significativo número de indivíduos reside 

na Zona Sul, onde estão bairros habitacionais com condomínios de classe média, 

atendidos por hospitais, escolas e supermercados próximos, o que os tornam 

adequados para a instalação das famílias. As demais são as Zonas Norte, Leste, 

Oeste e a Zona Rural, sem expressividade para efeito desta pesquisa. Especial 

registro para esta última Zona, pois não possui abastecimento de água tratada, e 

onde as famílias, na maioria de agricultores, recorre a poços artesianos ou o 

captam dos rios e nascentes existentes na proximidade dos lares. 

 

2% 

0 

23% 

43% 

32% 
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Zona…
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Informações de natureza ambiental 

As informações de natureza ambiental aqui se voltam à capitação e distribuição 

da água como recurso natural fundamental à população. Durante a pesquisa, foi 

realizada visita à companhia de abastecimento a fim de conhecer o sistema que 

atende a cidade. Foi apurado um processo histórico de tratamento e fornecimento; 

a primeira fonte de captação foi um rio que hoje abastece os bairros mais antigos 

situados no centro da metrópole. Com a expansão natural da municipalidade, 

passam a utilizar-se de poços artesianos; em complemento, utilizam-se da água 

tratada do sistema de distribuição. Porém, os bairros recém instalados na periferia 

não são atendidos pelo abastecimento coletivo, o que exige soluções individuais dos 

moradores, como perfuração de poços, uma providência que está além da 

capacidade financeiras das famílias. A pesquisa indica que 57% dos consultados 

informaram utilizar mais de uma fonte de água. A maior parcela, representada por 

55% afirmou consumir água mineral em complementação a outra fonte de 

abastecimento, como água encanada (45%), poço raso (31,67%) ou poço artesiano 

(30%).  

Principais parâmetros de aceitabilidade relacionados à qualidade da água  

Os principais parâmetros de aceitabilidade relacionados à qualidade da água 

são físicos, químicos e microbiológicos, como considerados no referencial teórico 

contido neste estudo. São observados como principais os indicadores de turbidez, 

cloro residual livre, potencial hidrogeniônico (pH) como parâmetros físicos e 

químicos. A incidência de bactérias Escherichia coli, de coliformes totais são os 

principais indicadores microbiológicos. A avaliação é praticada pelos fiscais da 

vigilância sanitária em parceria com um laboratório especializado em saúde 

pública situado na municipalidade. Pontos de coleta para efeito de captação da 

amostra residual para teste estão distribuídos e identificados nas zonas territoriais 

da cidade. Ali coletam a água e logo praticam os testes imediatos, denominados de 

teste de campo. Divergência entre os parâmetros observados e os designados pela 

norma de controle ensejará a retomada de avaliação crítica, com novas amostras, 

agora com avaliação no laboratório credenciado. Nesta pesquisa foi possível anotar 

a incidência de nível baixo da clorificação da água, principalmente em bairros 

distantes da estação de tratamento de água; entrevista realizada indicou que esta 

incidência decorre da evaporação normal que ocorre com o cloro na rede de 

distribuição. Os técnicos ouvidos registram a importância de se instalar pontos 

intermediários para reposição de cloro na rede de distribuição, e que não se 

aconselha reforçar o volume desta química na Estação de Tratamento. 



Soares de Souza, D. et al. Estudo Socioambiental na Amazônia Brasileira com foco na Qualidade da Água 

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. 
ISSN (Impresa) 2225-5117. ISSN (En Línea) 2226-4000.        Vol. 13 nº1, julio 2017. pag. 76-92. 

 

86 

 

Foi requerido ao organismo responsável pela Vigilância Sanitária uma cópia dos 

Laudos de Monitoramento da Qualidade da Água ofertada na municipalidade. 

Obteve-se os Laudos do semestre mais recente no qual consta os testes rotineiros e 

os testes periódicos. Constatou-se dos Laudos que 33% das amostras não atendem 

à exigência quanto ao teor mínimo de cloro residual livre que é 0,2 miligramas de 

por litro de água. Ademais, que 52% das amostras apresentou turbidez superior ao 

máximo permitido, que é 1,0 unidade de turbidez. Segundo a norma, a 

porcentagem tolerável de desvio para esse indicador é 5% das amostras. Segundo 

informam os técnicos do órgão de vigilância é necessário aprofundamento da 

análise crítica sobre a incidência para aferir a relação causal; existe demora nesta 

apuração que pode chegar a 120 dias de atraso na resposta; o fato incide em risco 

para a saúde dos indivíduos.  

Informe obtido de técnico do organismo controlador oferece novos elementos a 

serem considerados nesta tarefa. São realizadas periodicamente no laboratório 

credenciados testes dos indicadores de cloro e turbidez, potencial hidrogeniônico 

(pH), Escherichia coli e de coliformes totais. O mesmo apresentou resultados de 

testes mais recentes, nos quais se observa o não atendimento ao volume de cloro 

exigido em 80% das amostras; e a turbidez são apresentados índices aceitáveis 

também em 80% das amostras, inobstante a exigência quanto esta segunda de ser 

de no mínimo 95% das amostras. Segundo estes resultados concedidos pelo 

técnico, os níveis de pH estavam incoerentes com a norma em todas as amostras, 

situando-se abaixo 6.0 que é o mínimo exigido. E quanto a avaliação da presença 

de bactérias Escherichia coli, as análises atestaram ausência desse risco em todas 

as amostras. Por fim, no tocante aos coliformes totais, foi sinalizada a presença 

destes em 10% das amostras, coincidentemente essa parcela corresponde às 

amostras cujo teor de cloro esteve dentro dos níveis recomendados. Constatou-se 

então que em relação aos principais parâmetros de potabilidade, a maioria das 

amostras de água não atende à norma vigente quanto aos níveis exigidos de um ou 

mais indicadores. Portanto a qualidade da água oferecida pelo sistema de 

abastecimento coletivo na cidade em questão não pode ser considerada aceitável.  

Sob a ótica da Teoria do Ecodesenvolvimento tal divergência compromete o 

desenvolvimento social pois prejudica o padrão de vida da população, dificulta o 

desenvolvimento econômico por requerer que a população invista recursos 

adicionais para obter água segura para consumir, e contradiz o desenvolvimento 

ecológico por não dar o tratamento adequado aos recursos naturais. Quando são 

detectadas divergências como as que foram constatadas aqui, os fiscais de 
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vigilância em saúde notificam a empresa de abastecimento por escrito para que 

corrijam a falha. Segundo a Teoria Institucional tal influência governamental 

promove uma adaptação no comportamento organizacional da concessionária de 

água e podem resultar em melhor qualidade nos serviços e produtos. 

Análise da satisfação do usuário em face ao serviço de abastecimento 

A análise da satisfação do usuário propiciará a identificação dos pontos fracos, 

pontos fortes, das oportunidades e ameaças da relação de consumo de água. Esta 

relação tem como ambiente interno aquele que produz resultados que melhoram a 

satisfação na performance de excelência face da entrega do produto consumido 

pela população; e como ambiente externo, o cenário onde estão os consumidores 

da água tratada, compreendendo as zonas abastecidas na municipalidade, e os 

cidadãos conscientes que usufrui do ofertado. O trabalho de análise envolveu 

dados capturados a partir de formulário aplicado, e das respostas oferecidas 

espontaneamente pelos respondentes. As inferências da relação permitiram 

consolidar a tarefa lógica proposta. 

Foi questionado aos participantes sobre a melhor definição para qualidade em 

geral; e aqui lhe foi submetido ao seu crivo aquela qualidade focada na produção 

eficaz ou a relacionada satisfação do cliente. Aproximadamente 48% posicionaram-

se pela qualidade a partir da satisfação do cliente. A Figura 3 demonstra o nível de 

satisfação informado em relação à qualidade da água oferecida através do sistema 

de abastecimento coletivo.  

Figura 3. Nível de satisfação em relação à qualidade da água 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como se observa na Figura 3, a maioria afirma parcialmente satisfeita com a 
qualidade da água ofertada. No mérito do estudo é possível entender a existência 
de um baixo nível de expectativa do consumidor; ele desconhece os seus direitos 
por uma água tratada nos parâmetros de potabilidade aceitável, e não reclama em 
função do baixo índice de cidadania comum na Amazônia isolada.  
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A desinformação tem levado o residente usufruir de água desclorificada, 

condição básica de desinfecção do líquido consumido. Segundo a Teoria 

Institucional, a manifestação populacional quanto aos os critérios ausentes para 

sua satisfação total, requer da empresa fornecedora a adaptação que atenda aos 

reclames da sua clientela. Inobstante, ao analisar a satisfação informada e a 

percepção quanto à segurança da água ofertada, os dados indicam uma assimetria, 

pois indivíduo não estaria satisfeito com o consumo da água que ele não confia. Na 

Figura 4 está o contraste da relação de confiança para o consumo e satisfação com 

a qualidade; verifica-se uma equivalência na percepção do respondente pois em 

ambas as situações se posicionam pela concordância parcial.  

Figura 4. Relação entre satisfação com qualidade e percepção de consumo da água encanada.  

Legenda: CT (Concordo Totalmente); CP (Concordo Parcialmente); I (Indiferente); DP (Discordo 

Parcialmente); DT (Discordo Totalmente). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Matriz de SWOT da qualidade da água é demonstrada no Quadro 5. Constam 

deste demonstrativo os pontos fortes e fracos do ambiente interno, e as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo da empresa de abastecimento. 

Reflexão sobre estes dados pode auxiliar no planejamento de ações pela melhoria 

do desempenho na empresa fornecedora de água e por consequência na satisfação 

dos consumidores. 

  

C

T

CP

IDP

D

T Água encanada é confiável para o consumo

Estão satisfeitos com a qualidade da água
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Quadro 5. Matriz SWOT da satisfação da população com a qualidade da água 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Pontos fortes Oportunidades 

a) Abundancia de água para captação; 

b) Custo acessível; 
c) Confiança da população nos serviços de 
tratamento. 

a) Possibilidade de financiamento governamental 
para melhorias na infraestrutura;  

b) Ser mais transparente quanto às estratégias 
para melhorar a qualidade da água; 
c) Profissionalização de equipes. 

Pontos fracos Ameaças 

a) Infraestrutura deficiente; 
b) Sabor dos químicos utilizados no tratamento; 
c) Descrença no atendimento às reclamações 

a) Perfuração de poços rasos;  
b) Crescimento populacional periférico; 
c) Furto de água. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com base na Matriz de SWOT com os principais indicativos, como constam no 

Quadro acima, no ambiente interno os pontos fortes identificados se reportam à 

abundância de fontes para captação de água, face à existência dos diversos rios 

situados aqui na Bacia Amazônica, adicionando-se milhares de possibilidades a 

partir da captação dos lençóis subterrâneos que privilegiam a municipalidade1; 

custo acessível da água encanada disponibilizada a todos, inclusive às famílias de 

baixa renda2; demonstração de confiança quanto aos serviços de tratamento de 

água, como revelada pelos respondentes nesta pesquisa, registrando-se que, em 

face da baixa consciência e cidadania, estes sequer protestam contra as 

irregularidades evidenciadas neste estudo3.  E os pontos fracos se voltam para a 

infraestrutura deficiente passível da perda de água por vazamentos e incapaz de 

alcançar completamente à população necessitando que alguns assumam o 

dispêndio da perfuração de poços individuais1; o incômodo com o sabor da água 

alegado por parte da população devido ao cloro adicionado durante o tratamento2; 

desconfiança de consumidores na disposição da empresa de abastecimento para 

atender às reclamações, o que afeta negativamente a relação de consumo3. 

Para o ambiente externo, considerando os principais elementos mediante 

analise da Matriz SWOT, as oportunidades se reportam à possibilidade de obter 

financiamento governamental a fim de melhorar a infraestrutura visando uma água 

de melhor qualidade e ampliação da rede de abastecimento1; melhoria da imagem 

pública pela transparência quanto às estratégias adotadas na busca de melhoria 

de qualidade da água2; profissionalização da equipe objetivando a excelência na 

prestação do serviço3. Como ameaças no ambiente externo, se verifica a prática de 
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perfuração de poços rasos por alguns moradores que deixam de consumir a água 

tratada, se expondo ao risco de contaminação pelos poluentes infiltrados a partir 

das camadas superficiais do solo1; o crescimento desordenado da população 

periférica, o que dificulta a intervenção para instalação de rede de abastecimento2; 

as práticas de furto de água tratada mediante ligações clandestinas, o que impõe 

severo prejuízo à empresa fornecedora, ou lhe obriga efetuar aumento no preço 

para suprir o seu caixa, em face dos prejuízos financeiros causados por 

consumidores de má fé3. 

CONCLUSÃO 

Este estudo focaliza tema relevante na perspectiva socioambiental ao abordar 

sobre a qualidade da água, um recurso natural essencial à vida humana. Esse 

argumento amplia a responsabilidade social e ambiental delegada às empresas que 

tratam do precioso líquido e o abastece nas cidades. A busca pela qualidade nesse 

caso atende a duas demandas; a primeira é a preservação da saúde humana, e a 

segunda é a satisfação dos anseios da clientela que paga pelos serviços delegados e 

exigem excelência na sua prestação. Esta pesquisa indica que na municipalidade 

estudada a concessionária de abastecimento de água não atende a importantes 

parâmetros da norma de controle da qualidade de água, o que expõe o consumidor 

diante de sua necessidade básica. 

Consequentemente, em relação ao questionamento levantado no início desse 

trabalho foi constatado que a água fornecida para o consumo humano na 

localidade estudada não apresenta qualidade aceitável. Faz-se necessária a 

fiscalização e cobrança ainda mais enfática pelos órgãos de controle assegurando a 

eliminação de riscos à saúde pública mediante o atendimento ao padrão de 

potabilidade.  

Não obstante, o baixo nível de cidadania dos munícipes faz com que estes se 

pronunciem parcialmente satisfeitos com a qualidade da água disponível. Todavia, 

notou-se insatisfação quanto ao atendimento às reclamações por melhorias, campo 

em que parte da população identifica falta de disposição por parte da 

concessionária. Adoção de atitudes que mudem esse conceito negativo poderá 

elevar o nível de satisfação da população e melhorar a confiança no serviço de 

abastecimento local. 
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INTRODUCTION

Altman ‘Z’ Score Model for Measuring 
the Bankruptcy

Altman Z Score, Indian Oil 
Corporation, assets, liabilities, equity.

Indian Oil Corporation Limited is 
an Indian state-owned oil and gas 
corporation with its headquarters in 
New Delhi, India. It is the largest public 
corporation in India in terms of revenue. 
IndianOil Corporation Limitedand its 
subsidiaries account for a 49% share in 
the petroleum products market in India. 
It owns and operates 10 of India's 22 
refineries. The company is mainly 
controlled by the government of India 
which owns approximately 58.57% 
shares in the company. It is one of the 
seven Maharatna status companies of 
India.As of 31 March 2013, the company 
had 34,084 employees, out of which 
2643 were women (7.8%). Its workforce 
includes 14,981 officers. The attrition 
rate in IndianOil is around 1.5%. The 
company incurred INR 78 billion on 
employee benefits during the financial 
year 2012-13.

Edward I. Altman developed a 
model for measuring the corporate 
bankruptcy in the year 1968 which is 
popularly known as Altman‘s Z score 
model. This modelis based on a sample 
composed of 66 manufacturing 
companies. It was used in predicting 
business insolvency. It isalso known as Z 
score model.This model uses five 
financial ratios that combine in a 
specificway to produce a single number 
called the Z-score which is a general 

EVALUATING THE FINANCIAL HEALTH IN 
ONE ÍNDIAN OIL CORPORATION USING ‘Z’- 
SCORE MODEL

ABSTRACT
he present research has been undertaken to study the 
financial performance of Indian Oil Corporation TLimited since 2010-11 to 2014-15. Data have been 

collected through annual reports of Indian Oil Corporation 
and Altman Z Score Model of corporate bankruptcy has been 
applied to examine the financial performance of the 
company. The Z value after the application of Altman Z Score 
model is 2.7624 which documents that the financial position 
of the company is sound. 
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EVALUATING THE FINANCIAL HEALTH IN ONE ÍNDIAN OIL CORPORATION USING ‘Z’- SCORE MODEL

measure of corporatefinancial health. Basedon Multiple Discriminate Analysis (MDA), the model 
predicts a company’s financial healthbased on a discriminate function to the firm. Table 1 shows the 
guidelines provided by Edward Altman. If the value of Z comes to below 1.8, then it known as 
Bankruptcy Zone orit can be said that the performance of the company is not sound. Moreover, if the 
value of Z falls between 1.8 and 2.99, it documents healthy zone for the company. The value of Z more 
than 2.99 highlights that the company is financially very sound.

Z = 1.2 X  + 1.4 X  + 3.3 X  + 0.6 X  + 1.0 X1 2 3 4 5

Where:
Z = Discriminate function score of a firm
X = Working Capital / Total Assets1

X = Retained earnings/Total Assets2

X =Earnings before interest and taxes / Total Assets3

X =Market Value of Equity / Book value of Total Liabilities or Reciprocal of Debt-Equity Ratio4

X  = Sales / Total Assets.5

Altman & Narayanan (1997) in their book entitled, “International Accounting and Finance 
Handbook” conducted a study in 22 countries and revealed that multiple discriminant analysis, logistic 
regression, and probit models built on the basis of accounting ratios are effective tools for predicting 
default companies. Aiyabei (2002) in his paper titled, “Financial Distress: Theory, Measurement and 
Consequence” examined the financial performance of small business firms in Kenya by applying Z score 
model. He concluded that investors should check Z-score of the companies on a regular basis to keep an 
eye on their investments. The author stressed that a deteriorating Z-score is a signal of trouble. Mansur 
&Mulla (2002) made a study in Textile mill with the help of Z score model for evaluating the financial 
health with five weighted financial ratios and revealed that cement Industry’s financial health 
especially India Cements Limitedis sound. Chaitanya (2005) used Z model to measure the financial 
distress of Industrial Development Bank of India (IDBI) and found that IDBI is likely to become insolvent 
in the coming years. Kumari (2013) in the research paper entitled, “Evaluation of Financial Health of 
MMTC of India: A Z Score Model” examined the financial soundness of public and private sector banks  
in India by applying the Altman Z score model. It has been found that the financial conditions of the 
Indian Banks are sound except Canara bank (among the public sector banks) and Kotak Mahindra bank 
among the private banks. While the capital adequacy ratio of both banks was sound enough as 
compared to other banks. Lahiri (2013) in the research paper entitled, “Measuring the Financial Health 
of Indian Oil Corporation Limited using ‘Z’Score Model” analyzedthe financial health of the companyby 
way of applying Altman’s Z-Score. The Z-score of Indian Oil Corporation stands at1.8528which is 
between the range of 1.8 and 2.99 as depicted from the Altman’s guidelinesof bankruptcy. The 
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Table 1: Shows the Altman’s Guidelines 

Situation Z Value Zone Remarks 

I Below 1.8 Red Zone Bankruptcy Zone Certain to fall 

II Between 1.8 and 2.99 Yellow Zone Healthy Zone Uncertain to predict 

III 3.0 and above Green Zone Too Healthy Zone Not to fall 



company falls in the red zone because of very low Z score and hence must incorporate necessary 
changes to improve its overall performance.  

The purpose of this study is to judge the financial performance of Indian Oil Corporation for a 
period of five yearssince 2011 to 2015 by using Edward Altman Z-score model of corporate bankruptcy.

The Z-score is calculated by multiplying the following accounting ratios, which is efficient in 
predicting bankruptcy.

It expresses the liquidity position of thecompany towards the total capitalization. Working 
capital is defined as the differencebetween current assets and current liabilities. Table 2 shows the 
calculation of X . The total mean value of X  comes to be 0.0534.1 1

 Source: Annual Reports of Indian Oil Corporation 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, and 2010-
11.

OBJECTIVE OF THE STUDY

‘Z’-SCORE Components

X (Working Capital/Total Assets) 1 

3
Available online at www.lsrj.in
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Table 2: Shows the Calculation of X1 

Year Current 

Assets 

Current 

Liabilities 

Working 

Capital 

Total Assets X1=WC/TA 

2011 83321.18 59313.40 24007.78 114402.78 0.21 

2012 125977.44 132518.95 6541.51 219827.22 0.029 

2013 128298.57 124133.67 4164.9 223995.27 0.018 

2014 134577.77 135320.24 742.47 252413.78 0.002 

2015 95931.02 96801.35 870.33 219849.47 0.008 

Total Mean Value 0.0534 

 

EVALUATING THE FINANCIAL HEALTH IN ONE ÍNDIAN OIL CORPORATION USING ‘Z’- SCORE MODEL



X  (Retained Earnings / Total Sales) 2

X  (Earnings before Interest and Taxes / Total Assets) 3

Retained earnings refer to the percentage of net earnings not paid out as dividends but retained 
by the company to be reinvested in its core business, or to pay debt. It is recorded under shareholders' 
equity on the balance sheet. X reflects the extent of the company's leverage. The mean of X  is 0.0198 2 2

as shown by the table 3.

      Source: Annual Reports of Indian Oil Corporation 2014-15, 2013-14, 
2012-13, 2011-12, and 2010-11

It is a measure of a firm's profit that includes all expenses except interest and income 
taxexpenses. It is the difference between operating revenues and operating expenses.It is the measure 
of the company's operating performance and indicates the earning capacity of the company. Table 4 
shows the calculation of X . The total mean value of X  comes to be 0.0532.3 3

4
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Table 3: Shows the Calculation of X2 

Year Retained Earnings Total Assets X2=RE/TA 

2011 4779 114402.78 0.041 

2012 2547 219827.22 0.011 

2013 3244 223995.27 0.014 

2014 4548 252413.78 0.018 

2015 3345 219849.47 0.015 

Total Mean Value 0.0198 
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Source: Annual Reports of Indian Oil Corporation 2014-15, 2013-14, 
2012-13, 2011-12, and 2010-11.

It is the measure of the longtermsolvency of a company. It is reciprocal of the debt-equity ratio. 
Equity ismeasured by the combined market value of all shares while debt includes long-term liabilities 
and current liabilities.This measure shows how much assets of an enterprise can declinein value before 
the liabilities exceed the assets and the concern becomes insolvent.Table 5 shows the calculation of X . 4

The mean value of X  after calculation becomes 0.0113.4

       Source: Annual Reports of Indian Oil Corporation 2014-15, 2013-14, 
2012-13, 2011-12, and 2010-11.

X  (Market Value of Equity / Book Value of Total liabilities) 4

5
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Table 4: Shows the Calculation of X3 

Year EBIT Total Assets X3=EBIT/TA 

2011 9095.86 114402.78 0.059 

2012 9889.97 219827.22 0.044 

2013 12056.45 223995.27 0.053 

2014 15009.93 252413.78 0.059 

2015 11430.56 219849.47 0.051 

Total 0.0532 

 

Table 5: Shows the Calculation of X4 

Year Equity Value Total Liabilities X4=EQ/TL 

2011 2427.95 114402.78 0.015 

2012 2427.95 219827.22 0.011 

2013 2427.95 223995.27 0.010 

2014 2427.95 252413.78 0.009 

2015 2427.95 219849.47 0.011 

Total 0.0113 
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X  (Sales / Total Assets) 5

It documents the sales generatingcapacity of the company's assets and measure of 
management's capacity to deal withcompetitive conditions. It is calculated by dividing the net sales by 
total assets of the firm. Table 6 shows the calculation of X . The mean value of X  is 2.0736.5 5

       Source: Annual Reports of Indian Oil Corporation 2014-15, 2013-14, 
2012-13, 2011-12, and 2010-11.

6
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Table 6: Shows the Calculation of X5 

Year Net Sales Total Assets X5=NS/TA 

2011 302954.37 114402.78 2.648 

2012 408924.03 219827.22 1.860 

2013 447096.41 223995.27 1.996 

2014 473210.09 252413.78 1.874 

2015 437526.13 219849.47 1.990 

Total 2.0736 
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Calculation of Z score

CONCLUSION

Z = 1.2 X  + 1.4 X  + 3.3 X  + 0.6 X  + 1.0 X1 2 3 4 5

Table 6 shows the calculation of Z score. The Z score of the company in the year 2011 was 3.0018 
and it has decreased to 2.062 in the year 2012. In the next two years, the company tried to improve its Z 
score but cannot reach to 3 as it was in the year 2011. However, the year 2015 highlights maximum Z 
score i.e. 3.7102 in past five years. So far, mean of Z score is concerned; it is 2.7624 which fall in second 
category of yellow zone. It can be said that the company is in healthy zone. It is a welcome feature that 
the company has successfully entered the yellow zone. So it can be concluded that there is no scope of 
bankruptcy or any cause of concern in the coming years as regards the financial health of IOC. 

Note: The Z score is calculated by putting all values of X , X , X , X , and X  in the1 2 3 4 5

aboveequation.

Indian Oil Corporation Limited is an Indian state-owned oil and gas corporation with its 
headquarters in New Delhi, India. It is the largest public corporation in India in terms of revenue. The 
present study has been undertaken to study the financial performance of Indian Oil Corporation 
Limited since 2010-11 to 2014-15. Data have been collected through annual reports of Indian Oil 
Corporation and Altman Z Score Model of corporate bankruptcy has been applied to examine the 

7
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Table 6: Shows the Calculation of Z Score 

Year X1 X2 X3 X4 X5 Z Score 

2011 0.21 0.041 0.059 0.015 2.648 3.0018 

2012 0.029 0.011 0.044 0.011 1.860 2.062 

2013 0.018 0.014 0.053 0.010 1.996 2.2181 

2014 0.002 0.018 0.059 0.009 1.874 2.1017 

2015 0.008 0.015 0.051 0.011 1.990 3.7102 

Mean 0.0534 0.0198 0.0532 0.0113 2.0736 2.7624 
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financial performance of the company.The Z score of the company in the year 2011 was 3.0018 and it 
has decreased to 2.062 in the year 2012. Moreover, the Z score becomes 3.7102 in the year 2015 which 
is maximum during the study period. The mean value of Z score is 2.7624 which show that IOC falls in 
yellow zone or healthy zone. In this backdrop, it can be concluded that there is no scope of bankruptcy 
or any cause of concern in the coming years as regards the financial health of IOC. The investors in this 
sector have their safe investments. The management has no reason to worry as regards the financial 
health of these companies is concerned.

This paper was supported by University of Beira Interior, Faculty of Social Science and 
Humanities, Business and Economics Department, Estrada do Sineiro, 6200-209, Covilhã, Portugal.
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RESUMO
o d a  a t i v i d a d e  
humana, qualquer Tque seja ela, incide 

i r reco rr ive lmente  n o  
ecossistema, quer pelo 
lado da extração de 
recursos (caso em que a 
natureza funciona como 
fonte),  quer pelo do 
lançamento de dejetos sob 
a forma de matéria ou 
energia degradada (caso 
em que atua como cesta de 
lixo). Na sustentabilidade 
ambiental,  o tipo de 
processo econômico que 
importa é aquele que 
produz bens e serviços 
l e v a n d o  e m  c o n t a  
simultaneamente todos os 
custos (ou males) que lhes 
s ã o  i n e v i t a v e l m e n t e  
associadosO presente 
trabalho trata sobre um 
produto em expansão no 
mercado e que tem como 
papel, a mudança de visão 
dos pneus como vilões do 
m e i o  a m b i e n t e .  O s  
c h a m a d o s  p n e u s  
ecológicos ou pneus verdes 
são pneus fabricados com 
maior concentração de 
sílica, composto químico 
que auxilia na aderência 
entre o pneu e a pista, 
fazendo com que o veículo 
tenha maior e melhor 
desempenho. Além disso, 
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o pneu verde possui menor 
c o n c e n t r a ç ã o  d e  
compostos químicos que 
são nocivos à saúde e 
também possuem maior 
caráter biodegradável. De 
c a r á t e r  a p l i c a d a  e  
e x p e r i m e n t a l ,  e s s a  
pesquisa realizou análise 
d o c u m e n t a l  s o b re  a  
temática ecológica, os 
pneumáticos e os pneus 
verdes, bem como, por 
meio de pesquisa com 
clientes consumidores dos 
pneus verdes, concluiu que 
os  fatores  que  mais  
influenciam na compra 
desses modelos são, do 
menos ao mais influente: 
p r e ç o ,  d u ra b i l i d a d e ,  
s u s t e n t a b i l i d a d e  e  
economia de combustível. 
Tais fatores possuem forte 
influência no momento da 
compra, haja vista que 
colaboram, em geral, para 
bom desempenho do 
veículo, maior conforto e 

menor agressão ao meio 
ambiente.  

 Pneus 
E c o l ó g i c o s ; F a t o r e s  
Inf luentes ;  Economia  
Ecológica.

 
A ny  h u m a n  a c t i v i t y,  
whatever  i t  may be,  
irreversibly affects any 
ecosystem, either from the 
extraction of resources or 
from the launching of a 
form of matter or degraded 
energy (in which case it 
acts as a garbage basket). 
I n  e n v i r o n m e n t a l  
sustainability, the kind of 
economic process that 
matters is the one that 
p ro d u c e s  go o d s  a n d  
services while taking into 
account all the costs (or 
males) that are inevitably 
associated. The present 
work study on a non-
market expanding product 
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ABSTRACT

that has as its role, a 
change of view of tires as 
environmental villains. So-
called green tires or green 
tires are tires made with 
higher concentration of 
s i l i c a ,  a  c h e m i c a l  
compound that assists in 
grip between the tire and a 
lane, making the vehicle 
perform better and better. 
In addition, the green tire 
has lower concentration of 
chemical compounds that 
are non-toxic to health and 
is also larger than the 
biodegradable character. 
Applied and experimental, 
this research carried out 
documentary analysis on 
an ecological theme, tires 
and green tires, as well as, 
through research with 
consumers of green tires, 
concluded that the factors 
that most influence in the 
purchase of these models 
are, from least to most 
i n f l u e n t i a l :  p r i c e ,  
durability, sustainability 
and fuel economy. These 
factors have a strong 
influence in the moment of 
purchase,  s ince they 
collaborate in general for 
good vehicle performance, 
greater comfort and less 
a g g r e s s i o n  t o  t h e  
environment.
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2.1.Economia Ecológica

 Ecological tires; Influencing factors; Ecological economy.

O homem, ao longo da história da humanidade, produziu e consumiu produtos feitos por matérias primas retiradas 
da natureza. Com fenômenos climáticos como o aquecimento global, a humanidade se viu diante da necessidade produzir e 
consumir esses produtos de modo que impactasse menos a natureza.Assim, surgiram os produtos ecológicos, com intenção 
de agredir em menor escala o meio ambiente. Atualmente, um dos problemas mundiais mais debatidos pelas nações são os 
problemas causados pela industrialização. Nessa questão, a destinação dos produtos consumidos pelas pessoas, na grande 
maioria dos casos, é realizada de maneira inadequada.

Partindo deste pressuposto é notória a quantidade de pneu que se encontra jogado pelas rodovias e ao redor 
delas. O pneu em si não é um produto tóxico, contudo, para sua decomposição no meio ambiente necessita de 
aproximadamente 50 (cinquenta) anos, pois não é um produto biodegradável. Além desse fato, outro aspecto negativo 
relacionado aos pneus são as queimadas realizadas em manifestações sociais e ainda, o abandono ao relento, o que pode 
causar o acúmulo de água e a proliferação de doenças como a dengue, malária, zika vírus, chikungunya e outras.

Temos visto no mercado atual de veículos, uma mudança de visão dos fabricantes e dos consumidores, que 
preocupados com meio ambiente em sanar parte desses problemas relatados, passaram a produzir e consumir produtos 
que provoquem menos impacto ao meio ambiente. As autoridades governamentais também estão lutando por essa causa, 
nota-se através das medidas que estão sendo tomadas, como sancionar leis mais severas quanto a emissão de poluentes. 
Assim a saída que se torna possível para as montadoras de veículos é buscar o aperfeiçoamento das máquinas e 
equipamentos para que os novos produtos lançados no mercado possua um menor impacto ambiental e também 
financeiro.

Além dos poluentes existem aqueles pneusconsiderados pela sociedade como o grande poluidor da natureza; 
estes são utilizados e depois descartados de forma inadequada. Portanto, imperiosa é a busca pelasexigências legislativas 
que poderiam resultarredução da emissão de poluentes,satisfazer os clientes com economia de combustível, preservar o 
meio ambiente mediante políticas de descarte deste tipo de pneu, mediante responsabilização das montadoras de 
automóveis. São citações de esforços para o desenvolvimento do pneu ecológico, popularmente conhecido como pneu 
verde. 

Nessa perspectiva surge a necessidade de elencar quais fatores levaria o consumidor a realizar a compra de um 
pneu ecológico em vez do pneu convencional, baseado nisso a pesquisa teve sua motivação e foi fundamentada no seguinte 
problema de pesquisa: Quais fatores influenciam o consumidor a optar pela compra do pneu ecológico? 

Com base no problema de pesquisa teve-se como objetivo geral realizar a mensuração de quais fatores mais 
influenciao cliente no momento da escolha de qual pneu comprar, ecológico ou convencional. Para responder o 
questionamento proposto fez-se inicialmente um estudo teórico sobre a relevância da economia ecológica, os aspectos de 
sustentabilidade que atuam no mercado consumidor e sobre a origem, vantagens e diferenciais constantes no pneu 
ecológico.

Para ganhar lastro a pesquisa utilizou-se da teoria da economia ecológica, seguido do conhecimento e estudo 
detalhado dos pneus ecológicos e ainda os aspectos de sustentabilidade que influenciam os compradores no momento da 
aquisição. Sendo de fundamental importância o conhecimento deste fato vez que a indústria é baseada no interesse dos 
consumidores e quando esta relação é feita de forma sustentável o grande beneficiário é o meio ambiente. 

Toda atividade humana, qualquer que seja ela, incide irrecorrivelmente no ecossistema, quer pelo lado da 
extração de recursos (caso em que a natureza funciona como fonte), quer pelo do lançamento de dejetos sob a forma de 
matéria ou energia degradada (caso em que atua como cesta de lixo).  O automóvel, queimando combustível retirado de 
petróleo, produz um trabalho, polui e aquece o ar, virando sucata no final de sua vida útil. A natureza, enfim, é nossa fonte 
primordial e insubstituível de vida, atuando ao mesmo tempo como derradeiro escoadouro de sujeira.

É evidente que o processo econômico – que opera dentro de um subsistema aberto envolvido pelo ecossistema 
global – tem que respeitar limites (quer os do fornecimento de recursos, quer os da absorção de dejetos, além dos da 
própria tecnologia). Daí a noção de desenvolvimento sustentável: trata-se de promover a economia (e o bem-estar dos 
humanos) sem causar estresses que o sistema ecológico não possa absorver. No último século, o impacto ambiental da 
sociedade multiplicou-se extraordinariamente e de forma nunca dantes testemunhada. (CAVALCANTI, 2004)

Na perspectiva da sustentabilidade ambiental, o tipo de processo econômico que importa é aquele que produz 
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bens e serviços levando em conta simultaneamente todos os custos (ou males) que lhes são inevitavelmente associados. 
Todavia, na compreensão econômica usual (aquela que predomina na cabeça de quase todo mundo), tem-se em vista 
apenas a geração de benefícios pelas atividades produtivas. Os custos normalmente considerados são os internos a essas 
atividades, ou seja, os que dizem respeito à sua contabilidade interna (custos ditos privados) – outros custos, como os da 
destruição de uma paisagem bela ou da extinção de uma espécie, constituem externalidades que se excluem do cálculo 
econômico. Um olhar para as evidentes interconexões do sistema econômico com o ecológico, sem isolar um do outro, 
permite perceber de que modo é possível chegar-se a um mundo (sustentável) onde a vida não se veja ameaçada de 
extinção (nem considerada como uma externalidade). Esta é a tarefa para um modelo de desenvolvimento novo, muitas 
vezes considerado utópico, que estamos chamando – por cortesia dos ecólogos, de quem se tomou emprestada a noção – 
de sustentável. É a tarefa também para uma ciência da economia de fundamentos ecológicos.

Modos de organização econômica predadores dos recursos finitos da biosfera revelam-se cada vez mais 
insustentáveis, uma vez que, no âmbito da realidade dos processos naturais, que oferece a moldura última que abriga a 
economia, só pode durar para sempre aquilo que se comporta de acordo com os princípios de funcionamento do sistema 
natural (dentre os quais desponta o da frugalidade) (BRANCO, 1999).

A economia neoclássica, versão moderna e mais estreita da teoria clássica, acredita que o livre jogo das forças de 
mercado, em situação de livre competição (o que significa perfeita informação dos agentes econômicos), será capaz de 
promover a mais eficiente alocação de recursos, a mais elevada produção, a mais justa distribuição da renda, o mais rápido 
progresso tecnológico, a mais apropriada utilização da natureza.

Quando a consciência dos problemas em tela começou a assumir maiores proporções, aí pela década de setenta, o 
panorama da realidade assumia traços muito perceptíveis a olho nu, traços esses que incluíam especialmente poluição das 
águas – havia um rio, o Cuyahoga, no estado de Ohio (EUA) que pegava fogo em 1970 devido aos resíduos de indústrias 
químicas nele lançados – e do ar. Em seguida a essa fase de óbvia degradação ecológica provocada pela vida moderna e pelo 
desenvolvimento, sucedeu-se uma preocupação com fenômenos ambientais transfronteiriços e menos visíveis, ou 
atéinvisíveis, como o buraco na camada de ozônio, a mudança climática provocada pela emissão de gases-estufa, a 
destruição da biodiversidade em recifes de coral, em florestas tropicais e outros ecossistemas, a poluição silenciosa dos 
lençóis freáticos, a escassez de água: fenômenos que não podiam ser de forma alguma enfrentados apenas nacionalmente.

Surgeo discurso universal da defesa do ambiente, enquanto, simultaneamente, praticam-sepolíticas neoliberais 
de desregulamentação, de entrega do meio ambiente ao mercado,de uso insustentável da natureza. No Brasil, ao mesmo 
tempo que aparece grandepreocupação com a Amazônia, cortam-se as verbas para a fiscalização ambiental e sepermite 
total liberdade de ação de empresas madeireiras asiáticas. A tolerância é altacom relação a projetos de grande porte que 
causam enorme impacto ecológico,desfigurando a paisagem e deslocando populações locais. Não é de admirar, assim, 
aomissão das elites diante da poluição dos lençóis freáticos, diante do estímulo dado à monocultura exportadora (a soja à 
frente), diante do uso de pesticidas e agrotóxicos em geral, diante, por fim, da promoção quase malévola dos transgênicos.
Se o país, apesar de tudo, tivesse tido nas últimas décadas uma trajetória econômica de êxito admirável, tivesse de fato se 
desenvolvido, com redução da pobreza absoluta, criação de emprego, aumento do salário, promoção do bem-estar social e 
melhoria indiscutível da qualidade de vida, poder-se-ia tratar o custo ambiental do processo como um preço razoável a ser 
pago. Entretanto, existe considerável evidência de que os padrões de vida brasileiros pioraram de 1965 a 2003, pelo menos 
quanto aos membros mais pobres da sociedade (ver TORRAS, 2003).

O sistema de contas nacionais contabiliza corretamente a depreciação do capital feito pelo homem (máquinas, 
fábricas) como um item do balanço negativo na determinação da renda nacional, mas deixa de considerar a depreciação ou 
depleção do capital natural (árvores, minerais, solo, água). O consumo de tais ativos é contado como renda, o que faz com 
que a verdadeira renda nacional seja assim sobrestimada. Dessa forma, o desempenho econômico de um país ou região, em 
determinado período, pode aparecer, por exemplo, com uma robustez medida pelos critérios econômicos usuais que é 
totalmente falsa.

A análise econômica com base em conhecimento ecológico adota a visão pré-analítica, no sentido 
schumpeteriano, tratado em Daly (1997), que identifica o sistema econômico como subsistema aberto do ecossistema. Daí, 
tem como uma de suas missões promover a modelagem dos elos ecológicos que determinam as interfaces entre sistemas 
naturais e econômicos ou produtivos. Os sistemas econômicos convencionais não são apresentados pela análise econômica 
ortodoxa dentro de um contexto biofísico do qual dependessem. São, por isso, sistemas isolados. Como parte do contexto 
biofísico, porém, os sistemas econômicos configuram-se, verdadeiramente, como sistemas abertos.

Pois a realidade da vida mostra que qualquer atividade humana se assenta em bases ecológicas, representadas por 
fluxos de energia e de materiais que alimentam todos os empreendimentos que se queiram efetuar. É nisso que consiste a 
compreensão biofísica ou termodinâmica do processo econômico. Compreensão termodinâmica, porque como qualquer 
atividade significa uma transformação de energia - é assim que os seres humanos sobrevivem, como se sabe da biologia 
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(convertendo comida, ou seja, energia química, em movimento, isto é, energia mecânica) -, compete ao capítulo da física 
que estuda o campo das transformações energéticas explicar as regras sob as quais isso acontece. E tal capítulo é 
precisamente o da termodinâmica, com suas leis duras e implacáveis (GEORGESCU-ROEGEN, 1971), às quais a economia 
tem que se submeter, pois não há alternativa (BRANCO, 1999). Encarando o processo econômico com tal ótica, a economia 
ecológica implica uma mudança fundamental na percepção dos problemas de alocação de recursos e de como eles devem 
ser tratados, do mesmo modo que uma revisão da dinâmica do crescimento econômico. A ênfase no mercado como 
mecanismo de distribuição de recursos deve ser normalmente reservada apenas para os casos em que se busca uma 
alocação eficiente de recursos preexistentes (que é o que a estática microeconômica estuda). Quando se trata da situação 
em que novos recursos estão sendo mobilizados, tema que se localiza no âmbito da macrodinâmica econômica, o caminho 
abre-se para a unificação, sobre bases biofísicas. dos sistemas ecológicos e econômicos como formas interdependentes e 
coevolutivas. Essa é a principal tarefa e o desafio central da economia ecológica.

Do mesmo modo, é preciso entender de que maneira funções e processos ecológicos não comercializados 
condicionam o funcionamento do processo de produção de bens e serviços economicamente valorados. Tudo isso vai 
conduzir à discussão do problema central tratado pela economia ecológica, qual seja, a sustentabilidade das interações 
entre sistemas econômicos (humanos) e ecológicos, o que impõe a necessidade de uma visão holística - uma visão que vá 
além das fronteiras territoriais normais das disciplinas acadêmicas. Pano de fundo dessa percepção é a consideração de que 
os princípios organizadores básicos da economia ecológica incluem a idéia de que os sistemas ecológicos e econômicos são 
sistemas vivos complexos e adaptativos, que necessitam ser estudados como sistemas integrados em coevolução para que 
possam ser adequadamente compreendidos, trabalhados edesenvolvidos. Evidentemente, a problemática econômico-
ecológica deve se sujeitar aos limites da incerteza científica, orientando-se pelo princípio da precaução, tão caro àqueles 
que reconhecem as imperfeições das empreitadas humanas.

O pneu ecológico ou pneu verde foi produzido para reduzir o consumo de combustível do carro e 
consequentemente o impacto provocado ao meio ambiente. São caracterizados pela resistência ao rolamento, maior 
segurança e durabilidade. Lacerda (2012) afirma que quando há melhoria em uma dessas três características, as outras duas 
são prejudicadas, todavia o pneu verde foi capaz de equilibrar todos os fatores, melhorando um sem prejudicar o outro. 
A utilização de veículos automotivos provocam diversos impactos ao meio ambiente como a emissão de gases e partículas 
por meio do escapamento; o combustível que é lançado na atmosfera por meio de evaporação de hidrocarboneto do 
combustível; poluição por meio de subprodutos da combustão que passam pelos anéis de segmento do motor e por vapores 
do óleo lubrificante; emissões de partículas provenientes do desgaste de pneus, freios e embreagem e outros (WILLS, 2008).
Todas essas emissões de gases são responsáveis pelas chuvas ácidas, nuvens de poluição urbana, gases de efeito estufa, 
aquecimento global, entre outros problemas ambientais. A parcela de emissões na atmosfera que ocorrem por conta de 
pneus utilizados nos veículos são ocasionadas pela combustão feita dentro do motor. A figura a seguir ilustra claramente 
que o grande impacto do pneu no meio ambiente é durante o uso. 

De acordo com Lagarinhos (2011) o desgaste do pneu é influenciado por diversos fatores, como projeto do pneu, 
composto da banda e rodagem, tecido do reforço, condições do solo, motorista e severidade do serviço prestado. A cada 
três tanques de combustível utilizados num carro, um é consumido pelos pneus, pois esse aquece e dissipa energia em 
forma de calor enquanto se movimenta (MICHELIN, 2012).

Assim, os pneus verdes se tornaram grandes aliados das montadoras, uma vez que podem ajuda-las a atingir os 
níveis de emissão traçados pelo governo, principalmente com o novo regime automotivo conhecido como INOVAR – 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores que vigora 
entre 2013 e 2017. Para auxiliar aos consumidores, o site do Instituto Nacional de Meio Ambiente, permite uma consulta 
aos níveis de emissão dos poluentes dos veículos novos brasileiros, tendo como critério de notas as chamadas estrelas 
verdes, quanto mais estrelas verdes, mais ecológico é o produto (IBAMA, 2016).

No que se refere à destinação final dos pneus, essa questão é abordada por métodos diferentes, aceitos 
legalmente para a disposição final de pneus inúteis, além de diferentes porcentagens de real cumprimento da lei. No Brasil, 
a destinação final de pneus passou a ser prevista com a aprovação da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 416/06 que responsabiliza os fabricantes e importadores de pneus a realizarem a destinação final adequada a 
100%(cem por cento) dos pneus. 

Historicamente sabe-se que antes da implantação desta resolução, 10% (dez por cento) dos pneus inúteis no país 
eram reciclados e existia somente quatro empresas cadastradas para recolher e dar destino adequado a esses materiais. 
Com a provação dessa resolução, o quantitativo de empresas que realizam o descarte aumentou para sessenta e cinco em 
2010. A grande preocupação está atrelada a proliferação de mosquitos como Aedes Aegypti e a liberação de substâncias 

2.2. Pneu Ecológico 
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tóxicas no ar em caso de queimadas, consequências do destarte inadequado (LAGARINHOS, 2011). 
Para solucionar parte dos problemas relacionados a poluição o pneu verde foi criado e no construto de 

Continental, (2016), “se toda frota do Brasil, de aproximadamente 30 milhões de veículos, usar pneus de baixa resistência, 
seriam economizados cerca de 600 milhões de litros de combustível por ano”, consequentemente haveria redução na 
combustão e poluição do meio ambiente.

Todavia a preocupação das montadoras e fabricantes não está voltada apenas para a emissão de poluentes, mas 
também a qualidade do pneumático que deve ser mantida, garantindo a segurança do veículo. Já o cliente busca um 
produto que polua menos, mantenha um preço baixo e competitivo, além de manter a segurança necessária, características 
importantes no momento da aquisição do produto.

A composição do pneu foi alterada e para Pricoli (2013) o pneu verde é “a denominação ou o adjetivo de um pneu 
fabricado com novos processos e novas matérias-primas de baixo impacto ambiental”, pois, durante o processo de 
fabricação utiliza-semateriais com menor impacto ambiental. O pneu verde proporciona menor resistência ao rolamento; 
permite maior eficiência dos motores; gera maior economia de combustível; e reduz as emissões de dióxido de carbono na 
atmosfera (PRICOLI, 2013). 

Quanto menor a resistência ao rolamento, menor será o consumo de combustível, menor será a emissão de gases 
tóxicos e, portanto, mais limpo será o ar que respiramos. Durante o uso o pneu sofre transformações, aquecimentos sob o 
efeito da carga, das acelerações e das frenagens, causando perda de energia, que se traduz na resistência ao rolamento, 
fator que influencia o consumo de combustível. Além deste poderá incorporar elementos a capacidade de absorção das 
irregularidades das pistas molhada e otimizar outros importantes parâmetros de desempenho.  

No que se refere aos avanços tecnológicos e inovações, os pneus verdes são projetados para economizar 
combustível e produzir baixo ruído, tendendo a serem lisos, para serem esculpidos, visando uma boa frenagem e melhoria 
no índice de atrito, para o equilíbrio dos desempenhos, favorecendo o desempenho. De acordo com Quaziet al. (2011), o 
desenvolvimento sustentável visa um equilíbrio entre crescimento econômico e proteção ambiental. Ainda é lenta a 
conscientização acerca dos cuidados a serem tomados em relação à capacidade de sustentação ambiental, por mais que se 
veja os esforços de todos os lados para a preservação do ambiente e para a busca de produção de produtos 
autossustentáveis. 

O conceito de pneu verde surgiu em 1983, pela fabricante de pneus Pirelli e a partir dai tomou dimensões maiores e 
foi se desenvolvendo, utilizando novas técnicas de produção e novas matérias-primas. A substância responsável pela 
diminuição da histerese e a resistência ao rolamento é a sílica. Com maior adição dessa substância aos compostos de 
borracha que possuem baixa histerese a baixas frequências (porção relacionada ao rolamento) e alta histerese a altas 
frequências (relacionada à frenagem). 

A sílica, ou dióxido de sílico, está presente na composição dos pneus há 30 anos. Seus benefícios foram descobertos 
acidentalmente; ela estava sendo utilizada para melhorar o desempenho esportivo e a dirigibilidade quando se notou que 
ela produziria uma redução na resistência ao rolamento por conta de sua menor dissipação de energia (CONTINENTAL, 
2016).

Em conjunto com a sílica, é fundamental utilizar uma ou mais borrachas que tenham o ponto de transição vítrea em 
temperaturas adequadas para que a histerese do composto seja baixa a temperaturas normais de operações. Com 
alterações na composição do pneu, foi possível reduzir a resistência do ao rolamento de 20 a 30%, enquanto outras 
características foram mantidas e até mesmo melhoradas (MICHELIN, 2009). 

Três preceitos básicos estão sendo utilizados pelas fabricantes de pneu para melhorar a arquitetura do pneu, 
reduzindo esforços, forças e distorções desnecessárias, por meio dos quais existe a perda de energia; reduzir as perdas por 
histerese em frequências que envolvam a resistência ao rolamento; e reduzir a massa do composto de borracha utilizado no 
pneumático, seja com novo design ou com materiais inovadores, isto é projetar pneus mais leves, menos espessos 
(MICHELIN, 2009). 

Estudos realizados no Brasil foram realizados com o Mille Economy e com o Polo Bluemotion e apresentados por 
Ruffo (2012). Analisou-se a distância que o carro conseguiria percorrer abastecido com um tanque de gasolina, empregando 
pneus usuais e pneus verdes. 
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Tabela 1 – Mille Economy x Polo Bluemotion

3. METODOLOGIA 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Gráfico 01 – Fatores de Infuência

Fonte: Ruffo (2012) 

Outro ponto levantado acerca do pneu verde é quanto à durabilidade. As novas matérias primas possibilitam maior 
duração do produto, o que compensa o custo mais elevado em relação a outros pneus. Como pneus verdes diminuem a 
histerese, há a diminuição também da geração do calor, fazendo com que a degradação do pneu aconteça de coisa mais 
demorada, já que o calor acelera as reações químicas que promovem o envelhecimento dos compostos da borracha.Em 
alguns casos, como afirma Roberto Giorgini, coordenador de marketing da Goodyear, o preço de certa matéria prima pode 
ser mais elevado no início de produção, mas tende a cair com o aumento das vendas (RUFFO, 2012). 

Inicialmente infere-se esta pesquisa é de natureza aplicada, vez que possui uma finalidade imediata e gerou um 
produto. No que tange ao objetivo ela foi explicativa, pois utilizou registros, explicou a causa da escolha e aprofunda o 
conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas (GIL, 2010). De abordagem qualitativa, essa 
pesquisa visa “buscar informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características de cada 
contexto em que se encontra o objeto de pesquisa, de acordo com Oliveira (2008).

Esta pesquisa utilizou procedimentos documental poisbaseia-se em materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico, que segundo Gil (2008) primários são os dados que não receberam qualquer tratamento analítico, 
como: documentos oficiais, reportagens, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc.Caracteriza-se 
também como experimental pela observação em ambiente sob o controle do pesquisador, para que pudesse considerar a 
causa-efeito das variáveis. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma loja que revende pneus localizada na cidade de Porto Velho, com a aplicação 
de questionários aos clientes que adquiriram o pneu verde, com as seguintes variáveis: 1) preço; 2) qualidade; 3) duração; 4) 
estética; 5) consumo de combustível; 6) sustentabilidade; 7) segurança e 8) resistência. 

Após a cólera os dados foram tratados e escolhidos os quatro fatores que mais influenciavam a escolha do cliente 
no momento da compra. Além disso, os participantes atribuíram notas de 01 a 05 aos itens escolhidos, totalizando 
cinquenta clientes, calculou-se uma média das notas atribuídas. Os fatores mais influentes para a aquisição de pneus verdes 
são exibidos a seguir. 

Os consumidores de pneus verdes escolheram, dentre 08 fatores, aqueles que mais influenciaram a compra do 
produto. A seguir, estão desenhados os fatores que mais foram assinalados dentro da lista.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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VEÍCULO MILLE ECONOMY POLO BLUEMOTION 
Pneu Verde Bridgestone B250 Dunlop SP10 

Consumo com pneu usual 400 km/tanque 400 km/tanque 
Consumo com pneu verde 408 km/tanque 420 km/tanque 

Resultado 2% mais econômico 5% mais econômico 
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Dentre todos os fatores a sustentabilidade, economia de combustível, durabilidade epreço foram os mais 
influentes, dentro da amostra coletada. Sendo que quarenta afirmaram ser o fator sustentabilidade, o de maior relevância 
para a escolha. A economia de combustível foi citada como fator decisivo para a compra quarenta e sete vezes, a 
durabilidade quarenta e quatro e o preço, surpreendentemente, trinta e nova vezes.

Na pesquisa, foi pedido também, que quandoescolhessem os fatores mais influentes atribuísse uma nota de um a 
cincopara cada um deles. Após a aferição de nota, as médias foram calculadas e chegou-se a uma classificação decrescente 
dos fatores que mais influenciam a compra, como demonstrado no Gráfico 02. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como visto, dentre os quatro fatores de maior incidência, o preçofoi escolhido como o 4º (quarto) mais influente 
na escolha dos pneus verdes, apresentando média 7,7 (sete vírgula sete). A durabilidade aparece na terceira posição, com 
média 8 (oito). O fator sustentabilidade aparece na segunda posição, com média 9 (nove) e o como fator de maior influência 
para a compra aparece a economia de combustível. Como já discutido anteriormente, é possível uma economia em média 
de 2 a 5% (dois a cinco por cento) no consumo de combustível. Com as altas taxas de inflação e crescente preço do 
combustível, torna-se de grande relevância e aceitabilidade este fator ter sido elencado como o mais decisivo.

Nesse trabalho, discutiu-se a crescente preocupação mundial com o meio ambiente e com a melhoria na qualidade 
de produçao e consumo de produtos do ramo dos pneumáticos, como o chamado pneu verde. Observou-se que as 
empresas no Brasil têm seus respectivos modelos de pneus e desenvolvem suas próprias tecnologias, a fim de ter um 
produto ecologicamente correto. Seja por meio da diminuiçao do peso do pneu, de um novo design na banda de rodagem, 
seja pela utilização de novas matérias primas ou pela combinaçao de todos esses fatores, visa-se o a melhoria da qualidade 
do produto verde. 

Os objetivos dessa pesquisa foram cumpridos, poisconstatou-se quais fatores, por meio da realizacao da pesquisa 
aplicada, explicativa, documental e experimental, que influenciavam a compra de pneus verdes, por parte de clientes de 
uma tradicional loja de pneus na cidade de Porto Velho – RO. Verificou-se que o fator economia de combustível é o que mais 
influencia o consumidor a comprar esse tipo de produto, haja vista que a quantidade de gasolina consumida por veiculos 
que usam pneus verdes é menor que a quantidade consumida por veículos que utilizam pneus convencionais. 

As tecnologias de fabricação desses materiais têm possibilitado a apresentaçao de muitas novidades nesse 
cenário, obtendo-se cada vez mais resultados promissores, sobretudo para o meio ambiente, como acontece no caso do uso 
de pneus mais ecológicos, como apresentou-se, aqui o pneu verde. As legislações vigentes vêm sendo aprimoradas para 
auxiliarem no desenvolvimento e melhoria dessas tecnolgias, que equilibram o impacto ambiental, a economia, 
durabilidade e preço de mercado, peculiaridades que tornam essa modalidade cada vez mais competitiva no mercado de 
pneumpaticos.

Uma possível maneira de aumentar ainda mais o uso desses modelos é aumentar a divulgação dos benefícios do 
uso, fazendo com que fabricantes, consumidores e público consumidor em geral se tornem mais conscientes do caráter 
proveitoso do produto e, sobretudo, do caráter ecológico. Outro aspecto que tem influenciado essa nova maneira de pensar 
é a economia ecológica que está tomando um lastro muito grande pela população mundial. 

Gráfico 02 – Fatoreis mais influentes para a compra o pneu verde. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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ABSTRACT 

his study is based on the Contingency Theory and has the purpose to assess the 
employment of the GUT Matrix in a microbusiness enterprise of technical 
assistance services, operating in the city of Porto Velho, state of Rondônia, in 

the Brazilian Amazon. It considers the internal and external aspects of the said 
enterprise, in order to place it in line with the GUT matrix, appointing the valid 
characteristics and proposing the required innovation, in view of the assessment made. 
The methodology adopted was that of Case Study and the usual procedures applied to 
quali-quantitative research, as recommended by Oliveira (2011).  The data collection 
involved a theoretical review, in loco visits and interview with the owner of the 
microbusiness enterprise. The SWOT Matrix was applied as an auxiliary tool in the 
process. As a result, it was observed that the enterprise presented problems that 
demanded immediate action, in order to avoid the worsening of the situation, in the 
short term. In this context, it was used the SWOT Matrix to identify the problems and 
the GUT Matrix to detect the priority scale to find an innovative solution. The 
innovation suggested to solve the most severe problems was the adoption of a reverse 
logistics’ policy, which will demand the removal of all stored goods to their original 
place, in order to have a sustainable destination for them and, in turn, generate profits 
for the enterprise from the selling of these electronic raw materials. This research may 
serve for those interested in innovation and employment of the GUT Matrix, as for 
those involved in the studied subject matter. 
 
Keywords: Innovation. Reversed Logistics. GUT Matrix. SWOT Matrix. Amazon. 
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1. INTRODUCTION 
 

The GUT Matrix is a tool used in the organizational world for prioritizing problems that must to be 
solved by the management. It analyzes the organization’s activities and characteristics, in order to classify 
its deficiencies in accordance with the gravity of their impacts, the need for an urgent resolution and their 
tendency to occur gradually or rapidly. 

The purpose of this research is to analyze the employment of the GUT Matrix in a microbusiness 
enterprise of technical assistance services, operating in the city of Porto Velho, State of Rondônia, in the 
Brazilian Amazon. It analyzes the internal and external aspects of the referred enterprise, in order to place it 
in line with the GUT Matrix, raising the valid characteristics and proposing the required innovation, in view 
of the assessment made. 

To this end, a theoretical and conceptual review was undertaken to see whether the standards adopted by 
the researched company are in line with the theoretical approach, as regarded in concepts pertaining to the 
Contingency Theory, the SWOT Matrix, the GUT Matrix, organizational innovation and reverse logistics. 

 
2. THEORETICAL AND CONCEPTUAL REVIEW 

 
This task demanded knowledge of essential theoretical aspects, in order to place in evidence a 

comparison between the standards adopted by the surveyed enterprise and the concepts obtained from 
bibliographical reviews in websites and in other information sources. The central reference is the 
Contingency Theory (CHIAVENATO, 2014), according to which the organization should be regularly 
adapted to the environment, its emerging conditions and scenarios. This theory sustains that there is a 
dependable link between the enterprise and its surrounding environment, which allows the organization to 
pursue its targets in an efficacious way, provided it is aware of this relationship and is capable of identifying 
the opportunities and threats it could bring to the enterprise. Together with the environment, the technology 
can equally influence the internal characteristics, through its impact on the organization. The theory also 
stresses that the organization’s structure and performance can be classified as dependent variables, whereas 
the environment and the technology as independent variables. The table 1 shows the theory’s framework. 

 
Table 1:  Contingency Theory 
 
 
 
 
 
Source: the authors. 
 

2.1 The SWOT Matrix 

For Queiroz (2012), the SWOT5 Matrix is a tool of strategic planning that analyzes the organizations’ 
external and internal relationships. It is composed of Strengths (strong factors), Weakness (weak factors), 
Opportunities and Threats, and provides an analysis of the aspects the enterprise could improve, thus 
facilitating the decision-making process. By using this matrix, the manager will be able to propose and 
implement strategic measures for the company to achieve its targets and objectives. 

Contingency 
Theory 

Adaptable 
organizational 
environment 

Environmental 
conditions 

Technological 
profile 
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2.2 Matriz GUT 

According to Bezerra et al. (2014), the GUT Matrix is a tool that seeks response to questions in a 
rational way, by separating and prioritizing problems that should be solved. The actions to be given priority 
in the organization must be in consonance with the Gravity, Urgency and Tendency (GUT) of the problems 
confronted by the enterprise.  In this context, the factor Gravity refers to results’ damage that could arise in 
the medium and long term; the Urgency’s main determining factor is the time pressure to solve the 
problems; and Tendency refers to the situation’s worsening potential that could evolve with time. 

The author suggests the following steps when adopting this tool: list the problems for analysis, score 
each element according to its intensity, multiply the values scored for each situation and finally prioritize the 
factor presenting higher result value. The table 1 offers a statement of the fields of analysis and classification 
of this matrix.  

 
Table 1: GUT Matriz  

GUT 
Pontos 

GxUxT 
1 2 3 4 5 

Gravity 

 
Problem 
without 
gravity.  

 
Problem 
with  low 
gravity.  

 
Severe 
Problem.
  

 
Very severe 
Problem. 

 
Extremely 
severe 
Problem.  

1x2x3x4x
5 

=120  

Urgency 
Situation 
can wait.  

Low 
urgency. 
Could wait 
a bit.  

Shoud be 
solved 
as fast as 
possible.
  

Urgent 
Situation.  

Immediate 
action.  

1x2x3x4x
5 
=120  

Tendency 

Situation 
will not 
change if 
nothing is 
done.  

Situation to 
worsen in 
the long 
term.  

Situationt
o worsen 
in the 
medium 
term.  

Situation to 
worsen in 
the short 
term.  

Situation to 
worsen 
immediatel
y   if 
nothing is 
done.  

1x2x3x4x
5 
=120   

 
Source: the authors. 
 
2.3 Innovation in the organization 

Oliveira and Cavalcanti et al. (2011) characterize innovation within a framework restricted to 
technology, in view of the research and development demanded by the creation of a new product or 
improvement of existing products and processes. They stress that innovation can add value to the enterprise, 
provided it launches innovative items that could stand out in the market and have a competitive participation 
in it, directly implying on changes within the internal organizational system. The authors also underline that 
innovation is created from the selling of new products and the opening of new distribution channels. 
Therefore, each enterprise ought to identify opportunities to innovate and to stand out from its competitors. 
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2.3.1 Reverse Logistics 

Reverse logistics is a sustainable tool conceived as a solution to reduce increasingly electronic trash, in 
view of the rise of social classes’ consumption demand and the easy access to new technologies. Nogueira 
(2011) defines reverse logistics as that in which consumption products return to their points of origin to be 
given an environmentally correct destination. Table 2 shows how this process occurs. 

 

Table 2: Reverse Logistics Process 

 
Source: Adapted from Nogueira (2011) by the authors. 

 

3. METHODOLOGY 

The methodology adopted in this research is that of case study, which, according to Nogueira (2011), 
comprises an empirical survey aimed at studying a contemporary phenomenon within the ambiance it is 
located. Therefore, it is an exploratory research that seeks to enhance the knowledge of the studied subject 
matter, in order to define the problem with precision.  This study can be classified as an action-research 
(OLIVEIRA, 2011), as it identifies priority problems within the assessed situation, thus defining an agenda 
for the resolution of the depicted results and establishing a collaborative and participatory approach between 
the researcher and the organization’s personnel in the process, which provides an interaction between theory 
and practice. It is a qualitative and quantitative survey, given the descriptive data analysis and the 
multiplication of data collected from the use of the GUT Matrix. The proceedings are steps adopted by the 
survey in order to reach the research results. In the present study, the steps adopted are displayed in table 3. 
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Table 3:  Specification of adopted procedures 

Methodological Points Specifications 

1. Theoretical Review 

 
The search focused on research topics that could serve as a 
basis for discussion of concepts and for choosing the 
theoretical approach used in the present study. The 
consultations comprised of electronic periodicals, books, 
websites and articles. 
 

2. Methodological 
Procedures  

 
An in loco visit was marked by an interview with the 
business owner. 

3. SWOT Analysis  
 
Throughout the data analysis, relevant information was 
collected to build the SWOT analysis. 

4. GUT Matrix  
The interview enabled the construction of a matrix listing 
the main problems confronted by the micro-enterprise, in 
accordance with their gravity, urgency and tendency.  

5. Result Analysis 
 
Interpretation of the data collected and its  
presentation in diagrams and data charts. 

 
 
3. CASE STUDY ABOUT GUT MATRIX IN A AMAZONIAN MICROENTERPRISE  

 

 This study was undertaken in a microenterprise, which for 20 years is being engaged in providing 
technical assistance services and selling electronic appliances in the city of Porto Velho, Capital of the State 
of Rondônia, in the Brazilian Amazon. In an interview with the enterprise owner, it was possible to collect 
information on the major confronted problems, which contributed to build the SWOT and GUT Matrices, 
considering that the local market is undergoing a “maturity phase”, thus leading the enterprise to seek 
innovative routes to give impulse to its growth in the region. In the Table 3 shows the flowchart of the 
process of technical assistance services in the enterprise.  

 

 

 

  

Source: the authors 
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Table 3: Flowchart of the process of technical assistance services in the enterprise  

 

 
Source: the authors. 
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From the understanding of the service delivery process, it was possible to compare it with the contingency 
theory. The impact of the technology in the enterprise can be seen in its well structured information system. 
However, with regard to the technicians, it was noted a lack of training on new technologies, especially for 
provinding services to modern equipments. The enterprise seeks to adapt to the conditions imposed by the 
environment, particularly in the region it is located. 

 The Contingency Theory reflects in the organization in view of the changes that take place in the 
environment it operates. In this scenario, therefore, new strategies should be adopted to achieve positive 
results for the organization.  

 The tool defined to aid the accounting under GUT was the SWOT Matrix, as it provides an analysis of 
the enterprise’s internal and external environment. Its categories (opportunities, threats, strong and weak 
factors), enable to design an outline of the needed improvements and adjustments. Table 5 shows the SWOT 
Matrix of the studied enterprise. 

Table 5: SWOT Matrix  

Internal environment External environment 

 
Strong Factors 
- Service assurance 
- Good Attendance 
- Cost-benefit ratio 

 
Opportunities 
- Planning 
- Collect and deliver repaired equipment 
- Infrastructure improvement 
- Retaining new clients 

 
Weak Factors 
- Many clients do not return to collect the 
electronic equipments. 
- Lack of capacity of technicians to deal with 
new technologies 
- Delay in the repair of LCD and LED TVs 

 
Threats 
- Lack of appropriate location for storage 
of equipments 
- Sector maturity in this field 

 
Source: the authors. 

The results derived from the adoption of the SWOT Matrix in the microenterprise served as a basis 
for building the GUT Matrix: from the weak factors and threats it was possible to list the problems found; 
and from the opportunities, the steps to solve the problems were define.  

The characteristics assessed throughout the interview, the enterprise survey   and the analysis under 
the SWOT Matrix resulted on the problems that were enlisted and analyzed conforming to their Gravity, 
Urgency and Tendency (GUT). 

Thus, numbers from 1 to 5 were assigned, being number 1 for low intensity and number 5 for high 
intensity. This scale was conceived by multiplying the factors, assigning a value to each analyzed problem. 
The GUT Matrix (Table 6) shows the problems that received higher scores.  
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Table 6: GUT Matrix  

Problems found         G 
  (Gravity) 

       U 
(Urgency) 

         T 
(Tendency) 

 
GxUxT 

 
Priori
ty 
Scale 

 
- Lack of appropriate 
location for storage 
of repaired equipments 
 
 

5 5 4 5x4x4= 
80 2nd 

 
- Lack of capacity of 
technicians to deal with 
new technologies 
 

2 4 5 2x4x5= 
40 4th 

 
- Delay in the  repair of 
LCD and LED TVs  

3 4 5 3x4x5= 
60 3rd 

 
- Many clients do not 
return to pick up the 
electronic equipments. 
  

4 4 5 4x5x5= 
100 1st 

 

- Sector maturity in this 
field 

3 2 2 3x2x2= 
12 5th 

Source: the authors. 
 
 It is noted in the analyzed matrix that the first two prioritized problems are linked to the large 
demand for electronic equipments not collected by the clients, thus reducing the storage space for the 
repaired and unrepairable equipments. As for the third and fourth identified factors, the delay in repairing 
LCD and LED TVs owed to the technicians lack of training to deal with these new technologies and the high 
prices of spare parts for their maintenance. In view of this restriction, they try to solve the problems found in 
the equipments by talking to other technicians from authorized companies that operate in the area. The fifth 
problem scored a low rate in Gravity, Urgency and Tendency, given the stability of the market in this field, 
thus leading the microenterprise to implement measures to stand out from its competitors and secure 
increased growth. This problem can be worsened in the long-term.  

For each problem detected, innovative actions are suggested for the solution of each one of them, in 
consonance with their respective priorities, having in mind that the GUT methodology assists the 
organization in its search for strategies that could lead it to find solutions, maintain and enhance its business. 
Table 7 lists the suggested solutions for innovation in the microenterprise. 
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Table 7: Suggestions for solving the problems  
Previous situation Demanded Innovation 
 
1st - Many clients do not 
return to collect the electronic 
equipments. 
 
 

 
-Creation of a term of commitment between the client and 
the enterprise. Should the client not collect the equipment 
within 180 days, it will be sold by the budgeted value or 
sent to reversed logistics. 

 
2nd - Lack of appropriate 
location for storage of 
repaired equipments  

 
-Foster the creation of a network of contacts with 
competitors, to jointly find a place for operating the 
reverse logistics process in equipments that expired the 
deadline laid down in the commitment term. 
  
-Expand the shop structure for storage of the repaired 
equipments and of those within the deadline laid down in 
the commitment term. 
 
-Purchase of an appropriate vehicle to collect and deliver 
the equipments, thus improving the ties with clients and 
attracting their fidelity. 

 
3rd – Delay in the repair of  
LCD and LEDTVs 

 
-Market survey to find reliable and low cost suppliers for 
the purchase of LCD and LED plates and screens. 

 
4th - Lack of capacity of  
technicians to deal with the 
new technologies 
 

  
-Capacity-building courses on maintenance of LCD and 
LED TVs directed to electronics technicians. 

 
5th - Sector Maturity in this 
field 
 

 
-Marketing survey to assess the viability of growth in this 
sector. 

Source: the authors. 
 
As for reverse logistics, in addition of being a sustainable innovation, it brings to the enterprise a social 

responsibility in relation to the community in which it operates. It also contributes to increase the company’s 
profitability from the selling of materials that would be otherwise discarded. In the case of the studied 
microenterprise, the use of this tool will make it stand out in a market undergoing a maturity phase, that is, 
innovating to grow, generating sustainability, social responsibility and profitability, as shown in the Table 8. 
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Table 8: Reverse Logistics as employed in the surveyed microenterprise 
  

 
Source: the authors. 
 
 
5. FINAL REMARKS 

 
The objetives pursued in the present research were achieved. It was noted that the GUT matrix is a 

guiding tool for organizations, in which it is possible to know, in advance, and within a priority order, which 
problems should be solved, thus avoiding bigger problems in the future. The matrix enabled the proposition 
of innovative improvements, being the reverse logistics one of its major tools, as it enables the businessman 
to obtain profits, restructure its storage room and operate in a sustainable way.   

This study developed an analysis regarding the adoption of theoretical concepts sustained by the 
Contingency Theory, the GUT and SWOT Matrices and the reverse logistics within a microenterprise 
operating in the field of electronic equipments’ service provision, in the city of Porto Velho, Rondônia, a 
state of the Brazilian Amazon. 
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Sehrish Mushtaq. Investigating the Effect of Portfolio Assessment on Learning Idioms in Written English at B.A Level in District 
Gujrat Pakistan 

Senyang Jiang. Student Final Grade Prediction via Artificial Neural Network Versus Linear Regression Models 

Shehu Yarkofoji. An Appraisal of Cooperative Learning Strategy in a Language Classroom 

Sheila Matoti and Patricia Ndamani. Leadership Efficacy of Secondary School Principals in the Free State Province of South 
Africa 

Shilpa Asopa. Transnational Paedophilia and Power Assymetries: Analysing the Germany-Thailand Network of Sexual 
Exploitation of Children 

Shiromi Arunatileka, Sanjeewa Liyanage and Isuru Dharmadasa. Music Therapy for the Disabled – An Asian Success Story 

Shuchi Kaparwan. Conventional versus Modern: Role of Information Technology in Improving Teaching Pedagogies 

Shuhaila Hurmuzan and Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya. Embedding Politeness Principle in Learning through Multimedia to 
Increase Students’ Performance Standard in ICT Subject 

Siti Khairunnisa Sheikh Abdul Mutalib and Siti Nur Shahira Dahari. The Transition of Registry System in the Government Sector 

Siti Khairunnisa Sheikh Abdul Mutalib, Julie Mcleod and Michael Moss. Email Record Keeping Management in the Government 
Sector: A Case Study 

Siti Nur Shahira Dahari and Rosalie Hall. Relationship of Behavioural Intentions with Academic Knowledge Transfer Behaviour 

Siti Nur Shahira Dahari and Siti Khairunnisa Sheikh Abdul Mutalib. The Role of Personality Traits in Shaping Knowledge 
Acquisition Activities 

Sobhy Hashesh. The Effect of Al Andalus Improvement Model on the Teachers Performance and their High School Students’ 
Skills Acquiring 

Sobhy Hashesh. The Effect of an Al Andalus Fused Curriculum Model on the Learning Outcomes of Elementary School Students 

Sobia Masood and Sajida Naz. Exploring Cyber Bullying Behaviors among Young Adults in Pakistan: Issues, Trends and 
Solutions 

Somaye Khajemansouri. A Spivakian Reading of Alice Walker's Meridian, Studying the Character of Lynn as a "Subaltern" 

Sonali Chakraborty. Socio Economic and Demographic Predictors of Self-Rated Health among the Elderly in India 

Sono Khan Naseerani and Irfan Ahmed Rind. Why the Students of Deprived Area Perform Better Than the Students of 
Developed Area in Sindh: A Comparative Study of Teaching Learning Approaches at Primary and Secondary Level Education at 
the Districts of Mithi and Skhikarpur 

Stella Baffoe and Kweku Esia-Donkoh. Headteachers' Instructional Supervision Practices and Teachers' Motivation 

Stephen Jay Co and Cynthia San Diego. A Phenomenological Study of the Experiences of Repeaters of the Licensure 
Examination for Teachers 

Sumekar Tanjung. Framing Analysis on Reclamation Project Plan of Benoa Bay Bali in Indonesia Online Media 
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Sunsun Carnazo. Character and Competence: The 2 C’s of Leadership Excellence of the School Principals 

Suraini Mohd Ali, Hazleena Baharun, Haliza Harun, Ramiaida Darmi, Fariza Puteh Behak, Noor Saazai Mat Saad, Norhaili 
Massari and Normazla Ahmad Mahir. Problem-Based Learning (PBL) Language Case-Crafting Model (PBL-LcCRAFT): Language-
in-Use and the 3R 

Suraini Mohd-Ali, Normazla Ahmad Mahir, Haliza Harun, Hazleena Baharun, Fariza Puteh-Behak, Noor Saazai Mat Saad, 
Norhaili Massari and Ramiaida Darmi. PBL Language Case-Design Model: The Issue on 'ill-Structuredness" 

Svetlana A. Arefeva, Olesia V. Arefeva, Tatiana A. Volkova, Vladislav Smirnov, Nadezhda V. Krasilnikova and Natalia A. 
Biryukova. Developing Cognitive Independence of Schoolchildren through their Involvement in Research Activities 

Svetlana Fedorova, Vera Toktarova, Valentina Konstantinova, Elvira Vorontsova and Elena Alekseeva. Ethnotourism as the 
Means of Civil and Patriotic Education 

Svetlana Kreneva, Yulia Shuvalova and Evgeny Tsaregorodtsev. Forecasting Social Responsibility of Universities in the 
Economic Development of the Province 

Svetlana Kreneva, Yulia Shuvalova, Evgeny Tsaregorodtsev and Aleksandra Mikhaylova. Investment Resources in Forecasting 
the Economic Development of a Province 

Svetlana L. Yakovleva, Tatyana A. Soldatkina, Ekaterina E. Fliginskikh, Galina N. Kazyro and Ksenia Y. Badyina. Verbalization of 
the Concept Wealth in the Mari and American Proverbs and Sayings: Universal and Specific Features 

Svetlana Mukhina, Olga Polozova, Maria Gavrilova, Irina Zimina, Olga Yagdarova and Valentina Bahtina. Adaptive Abilities as 
an Indicator of Students’ Health 

Sweta Dey. Knitting the Feminine Virtues in the Early Twentieth Century Bengal 

Syeda Fizzah H Rizvi and Leenah Ãskaree. Hexad Gamification User Type – Predicting Machiavellianism in Organizations 

Tamrin Kiram. The Missing Link between National Democracy with Local Democracy in Local Politics and Decentralization 
Policy in Indonesia 

Tariq Mahmood Chohan and Salman Bin Naeem. Relationship between the Use of Electronic Information Resources and 
Academic Performance 

Tatiana Barkalova, Dmitriy Bespalov and Evgeny Tsaregorodtsev. Different Approaches of Simulation Modeling in Forecasting 
Socio-Economic Systems 

Tatiana Kokotkina, Nikolay Sadovin, Evgeny Tsaregorodsev and Eugenia Vasileva. Analysis of the Scientific and Technical 
Component of the Economic Growth in the Region 

Tatiana Kolesova, Natalia A. Biryukova, Alla A. Kuragina, Elina V. Guseva, Tatiana A. Mitrofanova, Tatiana N. Belyaeva and 
Anna A. Ierusalimskaya. Assessment of Intercultural Communicative Competence of University Students by Means of ICT 

Tatiana Kolesova, Natalia A. Biryukova, Raisiya A. Kudryavceva, Andrei V. Rychkov, Tatiana A. Mitrofanova, Elina V. Guseva and 
Anna A. Ierusalimskaya. Teaching University Students a Foreign Language in E-Learning Environment 

Tatiana Mikheeva. On Changes of Public Control in the Legislation 

Tendai Joseph Chari. Electoral Violence and the Blame Game: Discursive Construction of Perpetrators and Victims of Election 
Violence in Zimbabwe 

Terziev Venelin. Research, Identification and Monitoring of the Needs of Occupational Training of Social Activities Experts 

Thamara Kothalawala and Chamila Kothalawala. Effectiveness of Visual-Special Intelligence Based Activities to Teach Passive 
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Forms 

Thomas Oseyi Ebhomienlen. Negative Attitude of Modern Youth on African Traditional Ethical Values: Its Detrimental Blow on 
Morality of the Esan Nation in Nigeria 

Tiechuan Ma. A Study on Marital View of British Female in The 19th Century — Based on Pride and Prejudice 

Tinatin Sabauri and Mariam Mardaleishvili. A Survey of Georgian Students' Career Choices 

Tinatin Sabauri. Interest Test as an Instrument in the Process of Professional Orientation 

Tolulope Kayode-Adedeji, Olusola Oyero and Stella Aririguzoh. Advocating Change in Agricultural Policies and Perception 

Tolulope Kayode-Adedeji, Olusola Oyero and Stella Aririguzoh. Diabetes and Lifestyle Modification Awareness among 
Nigerians 

Tolulope Kayode-Adedeji, Olusola Oyero and Stella Aririguzoh. Regulating the Social Media for Global Relationships 

Toluwalope Oresanya, Charity Ben-Enukora Ben-Enukora, Oladokun Omojola, Olusola Oyero and Lanre Amodu. Health 
Communication and Awareness of Aluminum-Waste Disposal Effects among Ogun State Housing Corporation Residents 

Tsupokyemla Ayem. Nagaland: Human Rights Questions and Media in Identity Building 

Uvaneswaran Selambanoor Mariappasamy and Hussian Fentaw Ayele. Financial Management Practice of Selected Business 
Organizations in Dessie Town, Ethiopia- An Empirical Analysis 

Valerij Belyanin, Alevtina Melnikova, Marina Borodina, Elena Mansurova and Irina Sergeyeva. Development and Systematic 
Solving of Training Problem Sets for Research Education of Future Teachers 

Valerij Belyanin, Inna Bozhevolina, Anatoly Yatsenko, Natalya Kurileva and Anastasia Kuznetsova. Learning through Problem 
Set Development by Future Teachers 

Vania Ivanova and Ekaterina Sotirova. Effects of Accession of the Bulgarian Banking Sector to the European Banking Union 

Venelin Terziev and Evgeniy Stoyanov. A General Principle of the Development Process of Balanced Scorecards as an 
Instrument of Control 

Venelin Terziev and Evgeniy Stoyanov. Opportunities and Solutions to Modern Improvement of Bulgarian Control 

Venelin Terziev and Evgeniy Stoyanov. Problems of Control in the Social Sphere 

Venelin Terziev and Evgeniy Stoyanov. The Effect of the Control System Creation Process 

Venelin Terziev and Marin Georgiev. Highlights of the Evolution of the “Balanced Scorecard” Idea as a Model for Managing 
Strategy Development and Control 

Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Analysis of the Environment for Military Educational System Functioning and Its Impact on 
the Preparation of Cadets for Military Professional Activities in the Republic of Bulgaria 

Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Main Features of the Offsets in Defense Trade 

Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Research, Identification and Monitoring of the Needs of Occupational Training of Social 
Activities Experts 

Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Some Aspects on Forming Preparedness of Logistics Military Officers for Management 
Activities 
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Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Strategic Framework for Social Entrepreneurship Development in Bulgaria 

Venelin Terziev and Nikolay Nichev. Streamlining Management Solutions for Economic, Effective and Efficient Spending of 
Resources for Security and Defense 

Venelin Terziev and Nilolay Nichev. Model of Methodology for Determining the Needs of Continuing Vocational Training of 
Social Work Specialists Providing Social Services 

Venelin Terziev, Veselin Madanski and Dimitar Kanev. Entry Opportunities in the Bulgarian Military - Educational System 

Venelin Terziev. Model of Methodology for Determining the Needs of Continuing Vocational Training of Social Work 
Specialists Providing Social Services 

Vera Toktarova and Svetlana Fedorova. Methodological Approaches to Design of the Adaptive System for Mathematical 
Training of Students 

Vera Toktarova, Marina Mokoseeva, Nikolai Kuzmin and Ekaterina Fliginskikh. Transformation of the Approaches to the 
Solution of the Problem of Providing Religious Rights in the Educational Process 

Vibusha Madanayake. Globalization and the Need for Policy Revision: In Context of the United States Defense Strategy 
towards South Asia 

Vikas Rao Naidu, Baldev Singh, Raya Ali Al Harrasi and Haleema Hassan Ali Al Balushi. Technology Enhanced Learning Assisted 
by Free and Open Source Software 

Viriniya Mamaeva, Albert Mamaev and Evgeny Tsaregorodtsev. The Role of Human Potential of Integrated Structures in the 
Forecasting of Socio-Economic Development of the Region 

Vitalij Ivanov, Irina Boyarintceva and Vladislav Ivanov. Soviet Militia in 1917-1991: Problems of Personal Training and 
Placement of National Staff (On the Materials of the Mari Assr) 

Wendy Setlalentoa. Investigating Pre-Service Student Teachers’ Perceptions of Their Actual Constructivist Life Sciences 
Classroom Environment 

Yabagi Mohammed. Environmental Implications of Over Population on Development in Nigeria 

Yahya Toyin Muritala. Prospects in Teaching Arabic Grammatical Structures to Non-Arab Learners in Nigeria 

Ying Sun. Generlist Teacher in Rural China 

Yuen-Kuang Cliff Liao. Effects of M-Learning on Student Academic Achievement in Taiwan: A Meta-analysis of 

Yuli Widiana. A Cross Cultural Pragmatics Study of Advice Giving Speech Act in Friendship Domain in Javanese Culture and 
American Culture 

Yuqing Zhang. Development of a New Model for Electricity Demand Forecasting 

Zahoor Ul Haq. Development of Language Skills through Activity Based Learning at Elementary Level 

Zainab Akram. Exploring Women-Other Human Others-Nature Interconnections: An Ecofeminist Critique of Juno and the 
Paycock 

Zainab Akram. Investigating the Perceptions of Teachers Regarding Their Emotional Attitude on the Preschoolers Emotional 
Development 

Zainab Akram. Investigating the Trends of Erudition of Urdu Language through M-Learning: A Case Study of University 
Students in Quetta City 
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OFFICIAL LETTER OF INVITATION 

 
               Date: 22 November 2016 
Mr. Thiago José Barbosa Dantas, 

Mr. Alex Rotta Romani, 

Prof. Flávio de São Pedro Filho, 

Ms. Irene Yoko Taguchi Sakuno, 

Dr. Maria José Aguilar Madeira Silva, 

Federal University of Rondônia, Brazil. 

 

Ref: Paper Acceptance and Invitation Letter  
Paper ID: I658 
 
Dear Mr. Thiago José Barbosa Dantas, 
Congratulations! We are delighted to inform you that your research paper (peer-reviewed) titled: “Kaizen Method Applied in Sector of Diagnosis by Image in 

One Hospital” has been accepted for presentation at the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking 

(EAR16Turkey Conference). On behalf of the Organizing Committee, we take great pleasure in inviting you to present your research paper at the conference. The 

conference will be held from 15-17, December 2016. 

Your paper will be published online under Refereed Conference Proceedings (ISBN - 978-1-943579-44-0). Kindly complete the payment and send us the 
registration form on or before the deadline. Please note that you have been allotted fifteen minutes for presentation and another five minutes for interaction/Q&A 
session with the audience. We would appreciate if you could keep your ppt ready in a pen drive. LCD projector will be available at the venue.  
Eagerly looking forward to see you in Turkey! 

 
With best regards, 
Thanking you, 
Yours faithfully, 

 
 
 
 
 
 

Dr. Elango Rengasamy, 
Conference Director,  

Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, 

(December 15-17, 2016), Istanbul, Turkey. 

www.globalbizresearch.org 

Email: turkeyconf@globalbizresearch.org   

 
Conference Organized by:  Greater Vision Conferences & Seminars Organizing, Office No. 102-30, Mezzanine Floor, Emirates NBD Building, Al Mamzar Area, 
Dubai-UAE. Dubai: +971 55 1696221, India: +91 44 26840639, Mobile: +91 8220055161/63 & M/s Jupiter Global Business Research FZE, P.O.Box:128177, 
Dubai, UAE. (Publishers of GBRJ) & J.A. Alpha Business Research & Publishers Pvt. Ltd., Chennai-India. 
Our Principal Academic Partners: SDM Institute for Management Development (SDMIMD), Site No. 1, Chamundi Hill Road, Siddarthanagar Post,  
Mysore - 570 011.  
 

Conferences in 2016: Istanbul-Turkey (December 15-17, 2016). 
 
Conferences in 2017: Hong Kong-SAR (January 20-22, 2017); Bangkok-Thailand (February 16-18, 2017); Las Vegas-USA (April 21-23, 2017); New York-USA 
(April 28-30, 2017); Jakarta-Indonesia (May 18-20, 2017); Dubai-UAE (May 27-28, 2017); Rome-Italy (July 1-3, 2017);  Zurich-Switzerland (July 7-9, 2017); 
Athens-Greece (July 12-14, 2017); Singapore (August 3-5, 2017); Kuala Lumpur-Malaysia (August 10-12, 2017); Hanoi-Vietnam (August 18-19, 2017); Dubai-
UAE (October 6-8, 2017); Arusha City-Tanzania (October 12-14, 2017); Da Nang-Vietnam (November 17-19, 2017); Tokyo-Japan (November 23-25, 2017); 
Taipei–Taiwan (December 21-23, 2017). 
 
Conference in 2018: Hong Kong–SAR (January 19-21, 2018); Bangkok–Thailand (February 16-18, 2018); Bangalore–India (April 6-8, 2018); New York-USA 
(April 13-15, 2018); Chicago-USA (April 20-22, 2018); Beijing–China (May 18-20, 2018); Milan–Italy (June 30 – July1-2, 2018); Paris–France (July 5-7, 2018); 
Geneva–Switzerland (July 9-11, 2018); Singapore (July 27-29, 2018); Kuala Lumpur–Malaysia (August 1-3, 2018); Hanoi–Vietnam (August 7-9, 2018); Da Nang–
Vietnam (August 13-15, 2018); Dubai–UAE (October 5-7, 2018); Taipei-Taiwan ROC (December 21-23, 2018). 
 
Conference in 2019: Hong Kong-SAR (January 18-20, 2019); Bangkok–Thailand (February 15-17, 2019); New York-USA (April 26-28, 2019); Las Vegas-USA 
(May 10-12, 2019); Hungary–Budapest (June 1-3, 2019); Austria–Vienna (June 7-9, 2019); Paris–France (July 5-7, 2019); Zurich-Switzerland (July 12-14, 2019); 
Singapore (August 2-4, 2019); Kuala Lumpur-Malaysia (August 9-11, 2019); Dubai–UAE (October 11-13, 2019); Taipei City-Taiwan (December 20-22, 2019). 

 

 

Fifth European Academic Research Conference on Global 
Business, Economics, Finance and Banking  

(EAR16Turkey Conference) 

15-17, December 2016 
Venue: Intercontinental hotel,  

www.globalbizresearch.org 

International Conference Organized by: 
Global Business Research Journals & 

Greater Vision Conferences & Seminars Organizing, Dubai-UAE. 

 

 

mailto:turkeyconf@globalbizresearch.org
http://www.globalbizresearch.org/


Regd. Office:  No. 3, Ganesh Nagar 1st Street, Mittanamallee, Avadi IAF, Chennai-600055, Tamil Nadu- India. 

 

 

 

OFFICIAL LETTER OF INVITATION 

 
               Date: 04 July 2016 
Prof. Flávio de São Pedro Filho, 

Mr. Sued Santos Souza Rocha, 

Ms. Irene Yoko Taguchi Sakuno, 

Mr. Eduardo Nascimento Barros, 

Federal University of Rondônia, Brazil. 

Ms. Maria José Aguilar Madeira Silva, 

University of Beira Interior, Brazil. 

Ref: Paper Acceptance and Invitation Letter  
Paper ID: I618 
 
Dear Prof. Flávio de São Pedro Filho, 
Congratulations! We are delighted to inform you that your research paper (peer-reviewed) titled: “Technology for the Analysis on Leadership and Innovation 

in a Military Organization” has been accepted for presentation at the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance 

and Banking (EAR16Turkey Conference). On behalf of the Organizing Committee, we take great pleasure in inviting you to present your research paper at the 

Conference. The Conference will be held from 15-17, December 2016. 

Your paper will be published online under Refereed Conference Proceedings (ISBN - 978-1-943579-44-0). Kindly complete the Payment and send us the 
registration form on or before the deadline. Please note that you have been allotted fifteen minutes for presentation and another five minutes for interaction/Q&A 
session with the audience. We would appreciate if you could keep your ppt ready in a pen drive. LCD projector will be available at the venue.  
Eagerly looking forward to see you in Turkey! 

 
With best regards, 
Thanking you, 
Yours faithfully, 

  

 
Ms. Sudha Balaji, 
Conference Secretary & Events Coordinator,  

Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking, 

(December 15-17, 2016), Istanbul, Turkey. 

www.globalbizresearch.org 

Email: turkeyconf@globalbizresearch.org   

 
Conference Organized by:  J.A. Alpha Business Research & Publishers Pvt. Ltd., Registered Office: No.3, Ganesh Nagar 1st Street, Avadi IAF, Chennai – 
600055. India. Phone: 00914426840639 Mob: 00918220055161/63, & M/s Jupiter Global Business Research FZE, P.O.Box:128177, Dubai, UAE. (Publishers of 
GBRJ).  
Our Principal Academic Partners: SDM Institute for Management Development (SDMIMD),  
Site No. 1, Chamundi Hill Road, Siddarthanagar Post, Mysore - 570 011.  

 

Conferences in 2016: Zurich-Switzerland (July 7-9, 2016); Kuala Lumpur-Malaysia (July 15-17, 2016); Singapore (July 21-23, 2016); Danang-Vietnam (August 
2-4, 2016); Hanoi-Vietnam (August 7-9, 2016); Hong Kong-SAR (August 11-13, 2016); Dubai-UAE (October 14-16, 2016); Istanbul-Turkey (December 15-17, 
2016). 
 
Conferences in 2017: Hong Kong-SAR (January 20-22, 2017); Bangkok-Thailand (February 16-18, 2017); Las Vegas-USA (April 21-23, 2017); New York-USA 
(April 28-30, 2017); Jakarta-Indonesia (May 18-20, 2017); Rome-Italy (July 1-3, 2017);  Zurich-Switzerland (July 7-9, 2017); Athens-Greece (July 12-14, 2017); 
Singapore (August 3-5, 2017); Kuala Lumpur-Malaysia (August 10-12, 2017); Dubai-UAE (October 6-8, 2017); Arusha City-Tanzania (October 12-14, 2017); 
Tokyo-Japan (November 23-25, 2017); Taipei–Taiwan (December 21-23, 2017). 
 
Conference in 2018: Hong Kong–SAR (January 19-21, 2018); Bangkok–Thailand (February 16-18, 2018); Bangalore–India (April 6-8, 2018); New York-USA 
(April 13-15, 2018); Beijing–China (May 18-20, 2018); Milan–Italy (June 30 – July1-2, 2018); Paris–France (July 5-7, 2018); Geneva–Switzerland (July 9-11, 
2018); Singapore (July 27-29, 2018); Kuala Lumpur–Malaysia (August 1-3, 2018); Hanoi–Vietnam (August 7-9, 2018); Da Nang–Vietnam (August 13 -15, 2018); 
Dubai–UAE (October 5-7, 2018); Taipei-Taiwan ROC (December 21-23, 2018). 
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(EAR16Turkey Conference) 

15-17, December 2016 
Venue: Intercontinental hotel,  

www.globalbizresearch.org 

International Conference Organized by: 
Global Business Research Journals & 

J.A. Alpha Business Research & Publishers Pvt. Ltd., Chennai, Tamil Nadu-India. 
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SSOOCCIIOOIINNTT  22001177  
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1100tthh,,  1111tthh  aanndd  1122tthh  ooff  JJuullyy  22001177--  DDUUBBAAII,,  UUAAEE  

LLLeeetttttteeerrr   ooofff   AAAcccccceeeppptttaaannnccceee   aaannnddd      IIInnnvvviiitttaaatttiiiooonnn   
 

4 February, 2017 

Dear Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho, 

We are pleased to inform you that, due to the blinded peer reviews of SOCIOINT 2017 Scientific Committee, your 
contribution 

Number:  36 

Title: “Management Strategy for Sustainability through the Green Marketing Tool” 
was accepted to SOCIOINT 2017- 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES that will be held in DUBAI, UAE on the 10th, 11th and 12th of July 2017. 

Co-authored: Azenath Alves da Silva, Flávio de São Pedro Filho, Maria José Aguilar Madeira, Nelson Cerqueira and 
João Artur Avelino Leão. 

Contribution Type: Virtual presentation 

has been accepted to SOCIOINT 2017 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIAL SCIENCES AND 
HUMANITIES that will be held in DUBAI, UAE on the 10th, 11th and 12th of July, 2017. 

The Scientific Committee takes great pleasure in inviting you to take an active part in this conference. 

Please note that this acceptance letter does not constitute a commitment on SOCIOINT 2017 Organizing 
Committee part with regard to financial support of your attendance at this Conference and all fees and expenses 
must be met by you and/or your organization. 

We hope to see you in DUBAI, UAE.  

Kind Regards, 

  

 

Prof. Dr. Ferit Uslu 
Chair of SOCIOINT 2017 
Organizing Committee 
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É Pós-Doutor em Gestão e Economia pela Universidade da Beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal, com o
Projeto de Pesquisa concluído e avaliado como EXCELENTE, intitulado "Estratégia de gestão para inovação e
sustentabilidade", sob supervisão da Dra. Maria José Aguilar Madeira, do Departamento de Gestão e Economia
da UBI. É Doutor em Administração (2010), pela Universidade de São Paulo (USP), conforme Apostila de
revalidação de título. Doutor em Gestão de Empresas (2009), laureado Magna cum Laude pela Universidad
Autónoma de Asunción (UAA). Possui as seguintes premiações: Prêmio Prof. Guaracy Vieira, pela Orientação da
melhor Dissertação de Mestrado SOBER/2017; Prêmio Trabalho Vencedor ALTEC 2014; Mérito Acadêmico ALTEC
2014; FIA 2015 - Primeiro Lugar na Categoria Profissional; Honra ao Mérito do Reitor da UNIR pelos 10 Anos de
Serviços Prestados. Na UAA obteve Orientação Científica da Catedrática Mónica Escher (In memoriam), Doutora
pela Universität Erlangen - Nürnberg, Germany, e orientação Metodológica de Ramón Fogel, PhD Kansas State
University (USA). É Mestre em Engenharia de Produção (2004). pela Universidade Federal de Santa Catarina;
possui especialização em Planejamento pela UFBA e em Engenharia de Produção pela UFSC. É Bacharel em
Administração (1982) pela EAUFBA, instituição criada por Cooperação Técnica e Científica com os Estados Unidos
da América na UFBA; na EAUFBA teve a oportunidade de ser aluno do Dr. Jorge Hage Sobrinho, Ex-Ministro-
Chefe da Controladoria-Geral da União da República Federativa do Brasil; é Bacharel em C. Contábeis (1986)
pela Fundação Visconde de Cairu. Possui Curso de Aperfeiçoamento para Executivos pela FEA/USP e Fundação
Dom Cabral (MG). Estudou no tradicional Colégio Estadual da Bahia, criado em 1837 pelo Ato Imperial 33,
estabelecimento de ensino por onde também passaram significativas personalidades da história do Brasil. Como
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Identificação
 

Endereço



Endereço Profissional Universidade Federal de Rondônia, Departamento do Curso de Administração. 
 Campus José Ribeiro Filho

 BR
 76800000 - Porto Velho, RO - Brasil

 Telefone: (69) 32282543
 URL da Homepage: www.unir.br

2007 - 2009 Doutorado em Gestão de Empresas. 
 Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguai. 

 Título: Gestão Sustentável de Empresa Familiar., Ano de obtenção: 2009. 
 Orientador: Mónica Escher, Dra. Erlangen e Ramón Fogel, PhD Kansas State. 

 Palavras-chave: Ecodesenvolvimento; Ecoturismo; Gestão de Negócios; Turismo;
Etnodesenvolvimento; Empresas Familiares. 

 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
 Setores de atividade: Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; Educação;

Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais.
2001 - 2003 Mestrado em Engenharia de Produção (Conceito CAPES 5). 

 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 
 Título: ECOTURISTIMO DA BAHIA: UM ESTUDO DE CASO NA BRASILÉIA.,Ano de

Obtenção: 2004.
 

Orientador: Rolf Hermann Erdmann.
 Palavras-chave: Planejamento; Turismo; Produtos Ecoturisticos; Impactos do Ecoturismo;

Paradoxo da Brasileia; Planejamento do Ecoturismo. 
 Grande área: Engenharias

 Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração. 
 Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Gestão de

Negócios. 
 Setores de atividade: Produtos e Serviços Voltados Para A Defesa e Proteção do Meio

Ambiente, Incluindo O Desenvolvimento Sustentado; Educação Superior.
2000 - 2002 Especialização em Engenharia de Produção. (Carga Horária: 360h). 

 Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.
1985 - 1986 Especialização em Planejamento. (Carga Horária: 650h). 

 Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.
1989 - 1989 Aperfeiçoamento em Prog. Form. Aperf. Gerencial/Módulo III. 

 Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA, Brasil. Ano de finalização: 1989.
1989 - 1989 Aperfeiçoamento em Progr. Form. Aperf. Gerencial/Módulo II. 

 Faculdade de Economia e Administração da USP, FEA, Brasil. Ano de finalização: 1989.
1988 - 1988 Aperfeiçoamento em Gerencial Temas A e B. 

 Fundação Dom Cabral da PUCMG, PUCMG, Brasil. Ano de finalização: 1988.
1988 - 1988 Aperfeiçoamento em MÓDULO I: DECISÃO E PLANEJAMENTO. 

 PROCENGE CONSULTORES S.A., PROFAG, Brasil. Ano de finalização: 1988.
1988 - 1988 Aperfeiçoamento em PROC. TÉC. DE RES.DE PROBL. E T. DECISÃO. 

 PROCENGE CONSULTORES S.A., PROFAG, Brasil. Ano de finalização: 1988.
1983 - 1986 Graduação em Ciências Contabéis. 

 Fundação Visconde de Cairu, FVC, Brasil.
1976 - 1982 Graduação em Administração. 

 Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.
1979 interrompida Graduação interrompida em 1979 em Pedagogia. 

 Faculdade de Educação da Bahia, FEBA, Brasil. 
 Ano de interrupção: 1979

2016 - 2017 Pós-Doutorado. 
 Pós-Doutorado em Gestão e Economia pela Universidade da Beira Interior, UBI/DGE,

Portugal. 
 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

2013 - 2013 Visita institucional. (Carga horária: 24h). 
 Tsinghua University, TSINGHUA, China.

2013 - 2013 Visita institucional. (Carga horária: 5h). 
 China University of Mining and Technology, CUMTB, China.

2012 - 2012 Visita institucional. (Carga horária: 2h). 
 Norwegian Business School, BI, Noruega.

 

 

Formação acadêmica/titulação
 

 

Pós-doutorado
 

 

Formação Complementar
 

http://www.unir.br/
http://lattes.cnpq.br/5844575134227070


2012 - 2012 Visita institucional. (Carga horária: 20h). 
 Fundacion Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, U.JORGE TADEO, Colômbia.

2012 - 2012 Visita institucional. (Carga horária: 2h). 
 Universidad del Rosario, UROSARIO, Colômbia.

2011 - 2011 Visita institucional e realização de workshop. (Carga horária: 8h). 
 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, ASE, Romênia.

2011 - 2011 Visita institucional. (Carga horária: 24h). 
 Harvard - John F. Kennedy School of Government, KSG, Estados Unidos.

2011 - 2011 Visita institucional. (Carga horária: 20h). 
 Indian Institute of Technology, IIT, Índia.

2011 - 2011 Visita Institucional. (Carga horária: 2h). 
 University of London, UL, Inglaterra.

2011 - 2011 Visita institucional. (Carga horária: 8h). 
 Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos.

2011 - 2011 Visita Institucional. (Carga horária: 2h). 
 University of Oxford, OX, Inglaterra.

2010 - 2010 Visita Institucional. (Carga horária: 4h). 
 Universidad de la Amazonia Peruana, UNAP, Peru.

2010 - 2010 Visita Institucional. (Carga horária: 2h). 
 Grand Valley State University, GVU, Estados Unidos.

2009 - 2009 CURSO LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. (Carga horária: 26h). 
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SEDUC/ REN, Brasil.

2007 - 2007 Extensão universitária em Desenvolvimento Amazônico: Educ, Ciência e Tecnol. (Carga
horária: 15h). 

 Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.
1989 - 1989 Visita Intitucional. (Carga horária: 40h). 

 Universidad de Habana, UH, Cuba.

Vínculo institucional
2016 - 2017 Vínculo: Estágio Pós-Doutoral, Enquadramento Funcional: Estágio Pós-Doutoral, Carga

horária: 40
Outras informações Conforme projeto aprovado e relatórios gerados e avaliados no grau de excelente,

encaminhado a PROPESQ/UNIR.

Vínculo institucional
2016 - 2016 Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Vínculo institucional
2014 - Atual Vínculo: , Enquadramento Funcional:

 

Atuação Profissional
 

Universidade da Beira Interior, UBI, Portugal.
 

 

Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias da UFPR, PECCA, Brasil.
 

 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superio, CAPES, Brasil.
 

 

Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.



Vínculo institucional
2016 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto IV, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações http://www.servidor.unir.br/boletim_arquivos/797_bs_71_de_12_08_2014.pdf Através da

Portaria nº 389/2014/PRAD/UNIR de 11 de agosto de 2014. O PRÓ-REITOR DE
ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, considerando a 1042/GR, de
23.11.2012, art. 2º inciso 'd', considerando a instrução constante no Processo
23118.000887/2014-28, fls. 01 a 148; considerando as disposições da Lei n° 12.772/2012,
alterada pela Lei n° 12.863/2013, Portaria n° 554/MEC/2013 e Resolução nº
116/CONSAD/2013; considerando, ainda, a manifestação favorável constante no Parecer
244/CPPD/UNIR de 31/06/2014 e Minuta de Portaria da CRD/DRH/UNIR; RESOLVE: Art. 1º
- Conceder ao servidor docente FLAVIO DE SÃO PEDRO FILHO, matrícula SIAPE nº
1427242, Progressão Funcional do Nível 2 para Nível 3 da Classe C, com denominação
Professor Adjunto 603, referente ao interstício de 15.03.2012 a 14.03.2014, com efeito
academico a partir de 15.03.2014 e financeiro a partir de 26.03.2014. Art. 2º ? Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º ? Revogam-se as disposições
em contrário.

Vínculo institucional
2016 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto Nível 4 da Classe

C, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Portaria nº 455/2016/PRAD/UNIR. Porto Velho-RO, 30 de maio de 2016. A PRÓ-REITORA

DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no uso de
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, considerando a Portaria nº 629/GR, de
29.06.2015, art. 2º inciso 'f'; considerando a instrução constante no Processo
23118.000654/2016-97, fls. 01 a 172; considerando as disposições da Lei nº 12.772/2012,
alterada pela Lei nº 12.863/2013, Portaria 554/MEC/2013 e Resolução nº
116/CONSAD/2013; considerando, ainda, a manifestação favorável constante no Despacho
nº 1396/2016/DRH/UNIR de 17/05/2016; RESOLVE: Art. 1º - Conceder ao servidor
docente FLAVIO DE SÃO PEDRO FILHO, matrícula SIAPE nº 1467242, Progressão
Funcional por Avaliação de Desempenho do Nível 3 da Classe C, para Nível 4 da Classe C,
com denominação Professor Adjunto, referente ao interstício de 15.03.2014 a 14.03.2016,
com efeito acadêmico e financeiro a partir de 15.03.2016. Art. 2º ? Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação. Art. 3º ? Revogam-se as disposições em contrário.

Vínculo institucional
2014 - Atual Vínculo: Conselheiro do CONUCSA, Enquadramento Funcional: Conselheiro do CONUCSA,

Carga horária: 0
Vínculo institucional
2014 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Vice-Coordenador do PPGMAD, Carga

horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2013 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Conselheiro do CONUCSA, Carga

horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2013 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor da Disciplina Inovação e

Sustentab, Carga horária: 4
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Pesquisador II, Enquadramento Funcional: Pesquisador II, Carga horária: 30
Outras informações Lecionando no Curso de Pós-Graduação "lato senso" em Gestão Pública, e Curso de Pós-

Graduação "lato senso" Gestão Municipal, ambos em nível de Especialização à Distância,
as Disciplinas Políticas Públicas e Planejamento Estratégico Governamental,
respectivamente. Programa Pos-Graduacao a distancia CAPES - UNIR - Polo Porto Velho -
RO conforme consta na plataforma moodle http://www.moodleuab.unir.br/my/

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Políticas

Públicas, Carga horária: 40
Outras informações Ensino na disciplina Políticas Públicas no Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública a, no

Pólo Porto Velho no programa CAPES/UAB/UNIR.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Discipl Planej Estratég

Govern, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino na disciplina Planejamento Estratégico Governamental no Curso de Pós-Graduação

Gestão Municipal, no Pólo Porto Velho no programa CAPES/UAB/UNIR.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disc Met do Est e Pesq e

Adm, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino na disciplina Metodologia do Estudo e Pesquisa em Administração no Pólo Porto

Velho, programa UAB/UNIR.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Seminário

Integrador, Carga horária: 40
Outras informações

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensino na disciplina Seminário Integrador no Curso de Graduação em Administração
Pública, no Pólo Porto Velho no programa UAB/UNIR.

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disc Administr da

Produção I, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão Ensino na disciplina Administração da Produção I no Curso de

Graduação em Administração no NUCSA/UNIR, Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho RO.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Adm Pública,

Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão na Disciplina Administração Pública, no Curso de Graduação

em Administração do NUCSA/UNIR, Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto II, Carga horária:

40
Outras informações 530_bs_52_de_03_07_2012 - publicaçao - progressao Adjunto I para Adjunto II Através

da Portaria nº 234/2012/PRAD de 27 de junho de 2012. A PRÓ-REITORA DE
ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, no uso de suas
atribuições legais, e considerando a Portaria n° 124/GR, Inciso II, item 2.3, do dia 30 de
março de 2005 e considerando o que consta no processo 23118.001299/2012-40.
RESOLVE: Conceder ao servidor docente FLÁVIO DE SÃO PEDRO FILHO, SIAPE 1467242,
de acordo com a Resolução n° 031/CONSAD/2005, alterada pela Resolução n°
072/CONSAD/2008, o Ato Decisório n° 070/CONSAD/2008 com nova redação dada pelo
Ato Decisório n° 075/CONSAD/2009, Progressão Funcional Horizontal por Avaliação de
Desempenho da Classe de Professor Adjunto I/DE, para Professor Adjunto II/DE, referente
ao interstício de 15.03.2010 a 14/03/2012, com efeito acadêmico a contar de 15/03/2012
e financeiro a partir de 14.05.2012. Revogam-se as disposições em contrário Publique-se e
cumpra-se

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40,

Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Atuando no Departamento de Administração do NUCSA, Campus José Ribeiro Filho em

Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia.
Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor da Disciplina Gestão

Socioambiental, Carga horária: 4, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor Permanente do PPGMAD, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Credenciado em conformidade a Resolução PPGMAD-002/2011, de 03/06/2011. Designado

para ministrar a disciplina Gestão Socioambiental.
Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I / DE, Carga horária:

4, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações PPGMAD - Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração, lecionando a

disciplina Gestão Socioambiental.
Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária:

40
Outras informações Lecionando a Disciplina Gestão da Qualidade e Produtividade no Curso de Graduação em

Administração, NUCSA.
Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto I, Carga horária:

40
Outras informações Lecionando a Disciplina Introdução à Administração no primeiro semestre do Curso de

Graduação em Ciências Contábeis, com Carga Horária de 80 h/a. Lecionando a Disciplina
Planejamento e Controle Empresarial no sexto semestre do Curso de Graduação em
Ciências Contábeis, com Carga Horária de 80 h/a.

Vínculo institucional
2006 - Atual Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docente e Conselheiro

Departamental, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações O Conselheiro Departamental tem como função cumprir e fazer cumprir o Regimento Geral

da Fundacão Universidade Federal de Rondônia, na conformidade do estabelecido no seu
Artigo 41, da Seção IV - Das Competências do Conselho de Departamento - CONDEP.

Vínculo institucional
2015 - 2016 Vínculo: , Enquadramento Funcional: Coordenador da Linha de Pesquisa Estratégia,, Carga

horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações PORTARIA Nº 014/NUCSA/UNIR/2015 Porto Velho, 12 de agosto de 2015 O Diretor em

exercício do Núcleo de Ciências Sociais Aplicada, (NUCSA) da Fundação Universidade
Federal de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e considerando ao Memo nº
33/PPGMAD/NUCSA/UNIR, de 05 de agosto de 2015, do Programa de Pós-Graduação
Mestrado em Administração - PPGMAD, RESOLVE: I. Designar o Prof. Dr. Flávio de São

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedro Filho, SIAPE nº 1467242, como Coordenador da linha de pesquisa Estratégia,
Gestão e Tecnologia em Organizações, no período de 04 de junho de 2015 a 31 de julho
de 2016. II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua expedição.

Vínculo institucional
2015 - 2016 Vínculo: , Enquadramento Funcional: Membro da Comissão -Elabor Curso de Doutorado,

Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Conforme decisão do Colegiado do PPGMAD, e Ordem de Serviço expedida pelo

Coordenador do PPGMAD.
Vínculo institucional
2014 - 2014 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Chefe do Departamento de

Administração, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2011 - 2011 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Gestão da

Qualidade, Carga horária: 40
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão na Disciplina Gestão da Qualidade e Produtividade no Curso

de Graduação em Administração UNIR/NUCSA - Campus José Ribeiro Filho, Porto
Velho/RO.

Vínculo institucional
2011 - 2011 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Administração

de Venda, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão na Disciplina Administração de Vendas no Curso de

Graduação em Administração no NUCSA/UNIR, Campus José Ribeiro Filho, Porto
Velho/RO.

Vínculo institucional
2011 - 2011 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Introd à

Administração, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino na disciplina Introdução à Administração no Curso de Graduação em Ciências

Contábeis do NUCSA/UNIR - Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO.
Vínculo institucional
2011 - 2011 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disc Prog e Contr

Empresarial, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino na disciplina Programação e Controle Empresarial no Curso de Graduação em

Ciências Contábeis, no NUCSA/UNIR, Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Chefe do Departamento Acadêmico

de Administra, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência em Metodologia da

Pesquisa Científi, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão nas Disciplinas Metodologia da Pesquisa Científica.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Simulação

Estratégica, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, pesquisa e extensão na disciplina Simulação Estratégica.
Vínculo institucional
2010 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Docência na Disciplina Administração

Pública, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Ensino, Pesquisa e Extensão na disciplina Administração Pública.
Vínculo institucional
2006 - 2010 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Aprovado em Concurso Público de provas e títulos, e empossado através da Portaria

643/GR de 16/08/2006, publicada no Diário Oficial da União número 158 de 17 de agosto
de 2006, Seção 2, para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior, Classe
Assistente Nível I, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na área de
Administração, Campo de Conhecimento Administração Geral. Vem atuando na Docência -
Leciona as seguintes disciplinas no Curso de Graduação em Administração: Introdução à
Teoria Organizacional; Teoria Geral da Administração; Organização, Sistemas e Métodos;
Administração de Sistemas Auto Sustentáveis; Simulação de Estratégia Empresarial;
Projeto de Pesquisa I e outras. No Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis: Processos
de Planejamento, Execução e Controle Empresarial; Atividades de Tenologia em Gestão.
Na Área de Pesquisa: Doutor em Gestão de Empresas na Universidad Autónoma de
Asunción, pelo Protocolo Mercosul. É Segundo Vice-Presidente da ADUNIR SEÇÃO
SINDICAL DO ANDES. Apresentou à FACIMED o Proposta de criação da Linha de Pesquisa
"Therbligs e a Saúde Coletiva do Trabalhador", antes da posse na UNIR; como assumiu a
IFES com dedicação exclusiva, foi proposto a diretoria daquela institução a abertura de
Convênio para atuação conjunta (está aguardo esta providência). Atualmente é titular do
cargo de Professor Adjunto I / DE. É co-autor do Projeto Político Pedagógico do Curso de
Graduação em Engenharia de Produção Agroindustrial, aprovado para inicio no segundo
semestre 2010 no Campus de Cacoal - Rondônia. Autor do Projeto CEITEC - Centro de
Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia, aprovado em dois três graus dos
Conselhos da UNIR e se encontra em fase conclusiva do Regimento Interno para seguir ao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



registro oficial. Executou a Oficina de Marketing Visual Aplicado ao Trânsito, trazendo
extraordinário benefício para a municipalidade em Cacoal, Estado de Rondônia.

Vínculo institucional
2009 - 2009 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Docência no Curso de Graduação em Administração, nas seguintes disciplinas: Logística

Empresarial - CH 80 h/a . Organização e Métodos - CH 80 h/a. Gestão da Qualidade e
Produtividade - CH 40 h/a. Administração Pública - CH 40 h/a.

Vínculo institucional
2008 - 2008 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Docência no Curso de Graduação em Administração, ministrando neste semestre as

seguintes disciplinas: Introdução à Teoria Organizacional, no 1o. Período do Curso,
obtendo avaliação 93, numa escala de 0 a 100 pontos. Simulação de Estratégia
Empresarial, no 7o. Período do Curso, obtendo avaliação 98, em uma escala de 0 a 10
pontos. Administração de Sistemas Auto Sustentáveis, no 7o. Período do Curso, obtendo
uma avaliação 97, numa escala de 0 a 100 pontos.

Vínculo institucional
2008 - 2008 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Docência no Curso de Graduação em Administração, nas seguintes disciplinas:

Organização e Métodos - CH 80 h/a. Administração da Produção II - CH 80 h/a.
Administração da Informática na Empresa - CH 80 h/a.

Vínculo institucional
2006 - 2008 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Através da Portaria 20/PRAGEP/UNIR, de 15/01/2009, obteve Progressão Funcional

Horizontal por mérito, de Professor Assistente I / DE para Professor Assistente II / DE,
referente ao insterstício de 22/08/2006 a 22/08/2008, com efeito acadêmico a partir de
22/08/2008 e efeito financeiro a partir de 27/08/2008. Publicado no Boletim de Serviço 05,
de 27/01/2009.

Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Docência nas seguintes Disciplinas nos Curso de Graduação em Administração, com as

avaliações em escala de 0 a 100 pontos: Organização e Métodos, no 3o. Período, com
avaliação 82. Administração de Sistemas Auto Sustentáveis, com avaliação 87.

Vínculo institucional
2007 - 2007 Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária:

40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações Docência nos Cursos de Graduação em Ciências Contábeis e Graduação em Administração,

lecionando as disciplinas a seguir indicadas, com uma avaliação na escala de 0 a 100
pontos que indica: Proceso de Planejamento, Execução e Controle Empresarial, no 6o.
Periodo do Curso de C. Contábeis, com avaliação 90. Teoria geral da Administração I, no
2o. Período do Curso de Graduação em Administração, com uma avaliação 93.
Organização Sistemas e Métodos, no 7o. Período do Curso de Graduação em
Administração, com uma avaliação 58 discutível, porquanto esta não é a média do docente
na Instituição, como se comprova no acervo do mesmo.

Atividades
03/2010 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Departamento de Administração do NUCSA, .

Linhas de pesquisa 
 Inclusão do povo indígena Paiter Suruí ao etnodesenvolvimento por meio do ecoturismo na

Região de Cacoal, Estado de Rondônia, a partir do enfoque da Gestão Sustentável da
Empresa Familiar.

 Avaliação dos enfoques de aprendizagem e de variáveis congnitivas e contextuais
interferentes no rendimento de universitários do ensino superior do Amazonas e de
Rondônia

 Gestão da Inovação e Tecnologia
 Gestão da Tecnologia e Desenvolvimento Sistêmico

 02/2008 - Atual Ensino, Bacharelado em Administração, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Administração de Informática na Empresa
 Administração de Sistemas Auto Sustentáveis

 Introdução à Teoria das Organizações
 Simulação de Estratégia Empresarial

 05/2007 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho Agenda 21 - Cacoal, .
Cargo ou função

 Conselheiro Suplente por designação da Diretoria do Campus de Cacoal..
08/2006 - Atual Conselhos, Comissões e Consultoria, Departamento de Administração e Ciências Contábeis

do Campus de Cacoal, .
Cargo ou função

 Conselheiro do DACC.

 

 

 

 

 

 

 



07/2007 - 12/2007 Ensino, Ciências Contábeis, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Processo de Planejamento, Execução e Controle Empresarial
 07/2007 - 12/2007 Ensino, Bacharelado em Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Teoria Geral da Administração I

 Organização, Sistemas e Métodos
 02/2007 - 07/2007 Ensino, Bacharelado em Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Teoria Geral da Administração II

 Administração de Sistemas Auto Sustentáveis
 Organização Sistemas e Métodos

 08/2006 - 12/2006 Ensino, Bacharelado em Administração, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais
 Administração de Sistemas Auto-Sustentáves

 Organização, Sistemas e Métodos
 

Vínculo institucional
2012 - 2014 Vínculo: Membro da Academia, Enquadramento Funcional: Membro, Carga horária: 0
Outras informações Name: PEDRO FILHO, FLAVIO DE SAO Affiliation: UNIVERSIDADE FEDERAL DE

RONDONIA UNIR Membership: 2012 Membership ID: 108165 Profile:
http://www.eiasm.org/frontoffice/login.asp?item=ASSOC Site: http://www.eiba-online.org

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Associate Regional Director, Carga

horária: 0
Outras informações In according letter received from Nisar Butt, MBA, DBA in Marketing Candidate

President/Chief Executive Officer International Institute of Marketing Professionals
www.theiimp.org http://www.theiimp.org/global-alliances-committee/

Vínculo institucional
2008 - 2012 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Integrante do Projeto de Pesquisa, Carga

horária: 0
Outras informações Objetivos alcançados: Conforme consta também na Plataforma Lattes do Coordenador da

Pesquisa na UNIR, o Prof. Antonio Carlos Maciel ( Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700150J0#LinhaPesquisa ),
esta investigação foi sobre a avaliação dos enfoques de aprendizagem e variáveis
interferentes no rendimento ou aproveitamento acadêmico, contribuindo com informações
relevantes para a gestão do processo pedagógico na educação formal em todas as esferas
(Barca & Col, 1997; Mascarenhas, 2004; Mascarenhas & Col, 2007). Este trabalho de
pesquisa científica caracterizou o perfil de enfoques de aprendizagem adotados pelos
estudantes, se superficial (motivos e estratégias de reprodução/memorização) ou se
profundo (motivos e estratégias de compreensão/ aprofundamento da aprendizagem);
evidenciou também as variáveis interferentes como o estilo atribucional diante do
rendimento acadêmico (interno ou externo), o perfil de hábitos de estudos (regulares ou
irregulares) e de motivação acadêmica (prêmios ou auto-desenvolvimento), relações
família-universidade, o fenômeno bullying e relações com o rendimento acadêmico dos
sujeitos que integrarão a amostra. Os dados foram coletados por meio de instrumentos
próprios (Barca & Porto, 2005; Mascarenhas, 2006), sendo analisados estatisticamente
com apoio do programa SPSS versão 15.0, considerando a análise das propriedades
psicométricas dos instrumentos de coleta de dados junto à amostra estudada a ser
constituída aleatoriamente por n=2.500 sujeitos de ambos os sexos, matriculados nos
diversos cursos ofertados pela UFAM no Amazonas e pela UNIR em Rondônia, que
participaram voluntariamente da investigação, após serem informados dos objetivos do
estudo. Projeto concluído e certificado pela UFAM.

Vínculo institucional
2011 - 2012 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisador II, Carga horária: 0
Outras informações UAB - Convenio 237 - Código 3328473 - PROFESSOR PESQUISADOR II - FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - RO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PNAP UNIR OF
1 - 01/05/2012 a 31/03/2016 - Porto Velho - RO - Lecionando no Curso de Graduação em
Administração Pública à Distância as disciplinas Metodologia de Estudo e Pesquisa em

European International Business Academy, EIBA, Romênia.
 

 

International Institute of Marketing Professionals, IIMP,ORG, Canadá.
 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, U A B, Brasil.
 



Administração, e Seminário Integrador. Cada disciplina possui respectiva carga horária de
acordo com o programa aprovado.

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Pesquisador colaborador, Enquadramento Funcional: Colaborador, Carga horária:

0
Outras informações Confirmado por e-mail recebido de Adm. Leonardo Fernandes / Chefe do Setor de

Desenvolvimento Profissional e Institucional do Conselho Regional de Administração da
Bahia (CRA-BA) Tel.: (71) 3311-2563 www.twitter.com/cra_ba www.youtube.com/crabahia
www.facebook.com/cra.ba.adm A atividade vem sendo com a participação à distância,
com troca de mensagens eletrônicas, repasse de textos e produtos diversos de pesquisa e
de estudo elaborados.

Vínculo institucional
2011 - Atual Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Conselheiro Científico Internacional,

Carga horária: 0
Outras informações The Association of Scientists in Turkey http://www.en.bilinder.org/

http://www.en.bilinder.org/?&Syf=1&Id=101552

Vínculo institucional
2009 - 2009 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: PROFESSOR VISITANTE SEM VÍNCULO,

Carga horária: 0
Outras informações Como professor visitante sem vínculo, colaborou com a Universidad Autónoma de

Asunción, no Curso de Doctorado en Gestión de Empresas, ministrando um módulo da
Disciplina Seminário Temático I, com uma carga horária de 30 h/a, do dia 20/07/09 a
24/07/09.

Vínculo institucional
2004 - 2006 Vínculo: Professor Consultor, Enquadramento Funcional: Professor Consultor, Carga

horária: 8
Outras informações Lecionando disciplinas no eixo das Ciências Sociais Aplicadas em convênios estabelecidos

com o IMP - INSTITUCIONAL MATOGROSSENSE DE PÓS-GRADUAÇÃO e com o ICE -
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO.

Atividades
04/2005 - 04/2005 Ensino, MBA em Gestão e Consultoria Organizacional, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Finanças Corporativas e Adm. de Investimentos

 03/2005 - 03/2005 Ensino, MBA em Agronegócios, Nível: Especialização
Disciplinas ministradas

 Contabilidade e Finanças em Agronegócios
 

Vínculo institucional
2005 - 2006 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 8
Outras informações Lecionando em nível de Especialização, em parceria com o INPG - Instituto Nacional de

Pós-Graduação e ICE - Instituto Cuiabano de Educação. Lecionou disciplinas do Curso MBA
em Agronegócios (Turma Nova Mutum e Mirassol D'Oeste); MBA em Gestão e Consultoria
Organizacional (Turmas em Cuiabá, Colíder e Canarana).

Atividades
04/2005 - 03/2006 Ensino, MBA em Gestão e Consultoria, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Controladoria Empresarial - Turma Colíder (MT)

 Análise da Conjuntura Econômica e Mercado de Capitais - turma Cuiabá (MT)
 Finanças Corporativas e Administração de Investimentos - Turma Cuiabá (MT)
 03/2005 - 03/2005 Ensino, MBA em Agronegócios, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Análise da Conjuntura econômica - Turma Mirassol D'Oeste (MT)

 Análise da Conjuntura Econômica - Turma Nova Mutum (MT)
 Contabilidade e Finanças em Agronegócios - Turma Mirassol D'Oeste (MT)

 Contabilidade e Finanças em Agronegócios - Turma Canarana (MT)
 Contabilidade e Finanças em Agronegócios - Turma Nova Mutum (MT)

 

 

CRA/ BA - Núcleo de Estudo de Administração de Empesas Familiares, CRA/BA, Brasil.
 

 

The Association of Scientists in Turkey, BILINDER, Turquia.
 

 

Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguai.
 

 

Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG, Brasil.
 

 

Institucional MT de Pós-Graduação, IMP, Brasil.
 

 



Vínculo institucional
2002 - 2002 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador, Carga horária: 30
Outras informações Implantação do Curso de Bacharelado em Administração da FACDESCO.
Vínculo institucional
2002 - 2002 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 30
Outras informações Cargo inicial de Professor, sendo promovido a Coordenador do Curso de Administração.

Lecionou no Curso de Bacharelado em Administração e no Curso de Bacharelado em
Turismo.

Atividades
3/2002 - 8/2002 Direção e administração, Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso de Administração.

Cargo ou função
 Coordenador de Curso.

3/2002 - 7/2002 Ensino, Curso de Turismo, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Gestão da Qualidade e Produtividade
 Teoria Geral da Administração

 3/2002 - 7/2002 Ensino, Bacharelado Em Turismo, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Curso de Turismo
 

Vínculo institucional
1987 - 1990 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Administrador Sênior, Carga horária: 40
Outras informações Direção Superior. Assessoria. Gerência de órgão da infraestrutura organizacional.

Resolução de problemas administrativos e tomada de decisão de alta complexidade na
Regional de Salvador.

Vínculo institucional
1985 - 1987 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Administrador Pleno, Carga horária: 40
Outras informações Gerência Regional de Orçamento e Acompanhamento. Direção de Órgão de Infraestrutura

da Empresa. Resolução de problemas gerenciais de alta complexidade ; assessoramento
da Superintendência na Bahia em assuntos relacionados a planos e orçamentos.

Vínculo institucional
1983 - 1985 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Administrador Júnior, Carga horária: 40
Outras informações Assessoria à Direção Superior. Resolução de problemas administrativos de média

complexidade na área de Planejamento e Controle da Regional Salvador.
Vínculo institucional
1982 - 1985 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Técnico de Contabilidade, Carga horária: 40
Outras informações Ajuste de Contas RFFSA/PETROBRAS. Lançamentos contábeis.
Atividades
11/1987 - 3/1990 Serviços técnicos especializados , Departamento de Planejamento, *Subunidade de

Orçamento e Acompanhamento da SR-7.
Serviço realizado

 Gerência Regional da Subunidade de Orçamento e Acompanhamento.
3/1985 - 11/1987 Serviços técnicos especializados , Departamento de Planejamento, Subunidade de

Orçamento e Acompanhamento da Sr7.
Serviço realizado

 Assessoria Superior.

Vínculo institucional
2004 - 2005 Vínculo: Professor Substituto, Enquadramento Funcional: Assistente I Mestre, Carga

horária: 40
Outras informações Docência na Graduação e Pós-Graduação na FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO,

ECONOMIA E CIÊNCIAS CONTÁBEIS. Docência na graduação no Instituto de Ciências
Exatas e da terra (ICET)/ Departamento de Ciências da Computação (DCC).

Atividades
09/2004 - 09/2005 Ensino, Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Administração de Sistemas de Informação

 Administração Rural
 Organização Sistemas e Métodos

 05/2005 - 05/2005 Ensino, Aperfeiçoamento em Gestão Pública, Nível: Aperfeiçoamento
Disciplinas ministradas

 Gestão Pública por Resultados
 Logística no Serviço Público

 Administração e Gestão de Políticas Públicas
 

Vínculo institucional

Associação Pero Vaz de Caminha, APVC, Brasil.
 

 

 

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, RFFSA, Brasil.
 

 

 

 

 

Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Brasil.
 

 

Faculdade Integrada da Bahia, FIB, Brasil.
 



1999 - 2001 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 30
Outras informações Docência Superior; Seleção e contratação de professores; cumprimentos de normas do

MEC para IES. Construção de quadros e rotinas de professores; assessoria à Diretoria.
Atividades
9/1999 - 3/2001 Direção e administração, Coordenação de Curso, Coordenação Adjunta.

Cargo ou função
 Professor e Coordenador Assistente.

9/1999 - 3/2001 Ensino, Bacharelado Em Ciências Contábeis, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Introdução à Administração
 9/1999 - 3/2001 Ensino, Bacharelado Em Ciências Contábeis, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Teoria Geral de Sistemas

 9/1999 - 3/2001 Ensino, Bacharelado Em Turismo, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Introdução à Administração.
 

Vínculo institucional
1980 - 1981 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Estágio Curricular, Carga horária: 20
Outras informações Em parceria do BNDES, CNPQ e PRONOR, desenvolvendo projeto orientado pela DINAMIT

NOBEL CORPORATION. Atividades na área de Organização, Sistemas e Métodos aplicada a
produção industrial.

Atividades
11/1980 - 02/1981 Estágios , Diretoria de Produção, .

Estágio realizado
 Organização, Sistemas, Métodos e Processos..

Vínculo institucional
1981 - 1982 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Estagiário de nível superior, Carga horária: 20
Outras informações Acompanhamento do Desempenho no Quadro Padrão (tecnologia induzida).
Atividades
3/1981 - 4/1982 Estágios , Departamento de Sistemas e Métodos da Presidência, Departamento de

Sistemas e Métodos da Presidência.
Estágio realizado

 Racionalização, padronização, rotinas e procediementos administrativos.

Vínculo institucional
1980 - 1982 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Nível Médio, Carga horária: 20
Outras informações Lecionando os Cursos Técnicos de Nível Médio de Administração ( as disicplinas

Administração e Controle I e Administração e Controle II, Economia) e de Contabilidades
(as disciplinas Contabilidade Pública e Técnica Orçamentária, Fundamentos de Economia);
lecionou ainda nas quinta e oitava série do Curso Fundamental a disciplina Técnicas
Comerciais.

Atividades
5/1980 - 6/1982 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Curso Técnico de Administração e Curso Técnico de Contabilidade

 Fundamentos de Economia
 5/1980 - 6/1982 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Curso Técnico de Administração

 Organização e Técnica Comercial.
 5/1980 - 6/1982 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Curso Técnicos de Administração e Curso Técnico de Contabilidade

 Administração e Controle II
 3/1980 - 6/1982 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Curso Técnico de Administração

 Administração e Controle I
 

Vínculo institucional
1981 - 1982 Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Estagiário de Nível Superior, Carga horária: 20
Outras informações Modernização do sistema COELBA de atendimento ao público.
Atividades
8/1981 - 3/1982 Estágios , Diretoria Administrativa, Assessoria da Diretoria.

 

PRONOR Produtos Orgânicos S.A., PRONOR, Brasil.
 

 

Banco do Estado da Bahia, BANEB, Brasil.
 

 

Centro de Educação Guiomar Muniz Pereira, CEGMP, Brasil.
 

 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, Brasil.
 

 



Estágio realizado
 Estágio de Nível Superior.

Vínculo institucional
1978 - 1981 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Nível Médio, Carga horária: 20
Outras informações Lecionando os Cursos Técnicos de Nível Médio de Administração ( as disicplinas

Administração e Controle I e Administração e Controle II, Economia) e de Contabilidades
(as disciplinas Contabilidade Pública e Técnica Orçamentária, Fundamentos de Economia)

Atividades
8/1978 - 12/1981 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Administração e Controle I

 Administração e Controle II
 Contabilidade Pública e Técnica Orçamentaria

 Curso Técnico de Contabilidade
 Curso Técnico em Administração
 Economia

 Introdução à Administração
 

Vínculo institucional
2004 - 2006 Vínculo: Professor Consultor, Enquadramento Funcional: Professor Consultor, Carga

horária: 8
Outras informações Docência nos Cursos de Pós-Graduação na área das Ciências Sociais Aplicadas.
Atividades
08/2004 - 08/2004 Ensino, Especialização em Gestão Pública, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Finanças Públicas

 

Vínculo institucional
1985 - 1985 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Universitário, Carga horária: 20
Outras informações Docência Superior no Curso de Graduação em Economia, lecionando ma disciplina

Introdução à Administração.
Atividades
8/1985 - 12/1985 Ensino, Bacharelado Em Ciências Econômicas, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Graduação em Ciências Econômicas

 Introdução à Administração.
 

Vínculo institucional
2004 - 2005 Vínculo: Professor Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Mestre Assistente I,

Carga horária: 8
Outras informações Docência nos Cursos de Bacharelado em Secretariado Executivo Bilingüe, bem como nos

Cursos Seqüenciais de Gestão da Segurança Pública.
Vínculo institucional
2004 - 2005 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Mestre Assistente I, Carga

horária: 8
Outras informações Lecionando as disciplinas: Administração de Recursos Humanos, no Curso de Bacharelado

em Secretariado Executivo Bilingüe. Teoria Geral da Administração e Gestão de Processos
no Curso Tecnologia da Informação. Consultoria Organizacional, no Curso Sequencial de
Gestão da Segurança Pública, módulo em Cuiabá. Ciência Pública, no Curso Sequencial de
Gestão da Segurança Pública, módulo em Nova Xavantina.

Atividades
08/2004 - 12/2005 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Ciências Politicas

 Teoria Geral da Administração
 Consultoria Organizacional

 03/2005 - 06/2005 Ensino, Secretariado Executivo, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

 Administração de Recursos Humanos
 09/2004 - 12/2004 Ensino, Gestão em Sistemas de Informações, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Tecnologia em Gestão de Processos

 

Vínculo institucional

Escola Angelina Assis, EAA, Brasil.
 

 

Faculdade Afirmativo, FA, Brasil.
 

 

Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, FACEBA, Brasil.
 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE CUIABÁ - FIC, FCA / FIC, Brasil.
 

 

 

Faculdade de Informática de Cuiabá, FIC, Brasil.
 



2004 - 2005 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor Mestre, Carga horária: 8
Outras informações Lecionando no Curso Seqüencial de Gestão de Sistema de Informação.
Atividades
08/2004 - 12/2005 Ensino,

Disciplinas ministradas
 Tecnologia em Gestão de Processos

 

Vínculo institucional
2006 - 2006 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 40
Outras informações Lecionando no Curso de Graduação em Àdministração as seguintes disciplinas: Orgaização

Sistemas e Métodos; Análise de Investimentos; Sistemas de Informações Gerenciais.
Atividades
01/2006 - 07/2006 Ensino, Bacharelado em Administração, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
 Análise de Investimentos

 Organização Sistemas e Métodos
 Sistemas de Informações Gerenciais

 

Vínculo institucional
2005 - 2006 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Professor para pós-graduação, Carga

horária: 8
Outras informações Lecionando nos seguintes cursos: Especialização em Contabilidade Gerancial; MBA em

Gestão e Consultoria Organizacional em convênio com o IMP - Instituto Matogrossense de
Pós Graduação e o INPG - Instituo Nacional de Pós Graduação.

Atividades
04/2006 - 04/2006 Ensino, Especialização em Contabilidade Gerencial, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Planejamento Tributário

 12/2005 - 12/2005 Ensino, MBA em Gestão e Consultoria Organizacional, Nível: Especialização
Disciplinas ministradas

 Finanças corporativas e Administração de Investimentos
 08/2005 - 08/2005 Ensino, Especialização em Contabilidade Gerencial, Nível: Especialização

Disciplinas ministradas
 Auditoria Operacional e de Gestão

 

Vínculo institucional
1977 - 1981 Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Técnico em Contabilidade, Carga horária: 40
Outras informações Modernização Administrativa e Elaboração de Relatórios. Acompanhamento e avaliação

financeira - contábil de orgãos descentralizados.
Atividades
2/1977 - 2/1981 Serviços técnicos especializados , Assessoria de Planejamento, Assessoria de

Planejamento.
Serviço realizado

 Técnico em Contabilidade.

Vínculo institucional
1981 - 1981 Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estágio Curricular, Carga horária: 20
Outras informações Modernização Administrativa e avaliação da qualidade e produtividade atuando no

Gabinete do Superintendente Regional da receita federal na Bahia, na época sob
orientação do Superintendente Militino Rodrigues.

Atividades
3/1981 - 12/1981 Estágios , Superintendência da Receita Federal, Assessoria.

Estágio realizado
 Modernização Administrativa e Qualidade..

Vínculo institucional
2012 - Atual Vínculo: Coordenador GEITEC/UNIR/CNPq, Enquadramento Funcional: Docente e

Pesquisador, Carga horária: 10

1. Inclusão do povo indígena Paiter Suruí ao etnodesenvolvimento por meio do ecoturismo na
Região de Cacoal, Estado de Rondônia, a partir do enfoque da Gestão Sustentável da

 

Faculdades Integradas de Cacoal, UNESC, Brasil.
 

 

Instituto Cuiabano de Educação, ICE, Brasil.
 

 

Sec. Trab. Bem Estar Social da Ba., SETRABES, Brasil.
 

 

Superintendência da Receita Federal na Bahia, SRRF-BA, Brasil.
 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.
 

 
 

Linhas de pesquisa
 



Empresa Familiar.
Objetivo: Objetivo Geral: Indagar acerca da inclusão do povo indígena Paiter Suruí ao
etnodesenvolvimento regionalizado por meio do ecoturismo na Região de Cacoal, Estado
de Rondônia a partir do enfoque da Objetivos Específicos: 1) Diagnosticar a realidade
sociocultural indígena Paiter Suruí, para a sua integração por meio da atividade
ecoturística. 2) Estabelecer idealizadores estratégicos para subsidiar a gestão do
ecoturismo indígena, respeitando a sua endogenia. 3) Construir um cenário de Empresa
Familiar Indígena, para a atividade ecoturística, com o gerenciamento pelas lideranças
Paiter Suruí.. 

 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
 Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Turismo. 

 Setores de atividade: Atividades profissionais, científicas e técnicas; Educação; Outras
atividades de serviços. 

 Palavras-chave: Culltura e Turismo; Ecoturismo; Empresas Familiares; Meio Ambiente;
Educação; Etnodesenvolvimento.

2. Avaliação dos enfoques de aprendizagem e de variáveis congnitivas e contextuais
interferentes no rendimento de universitários do ensino superior do Amazonas e de
Rondônia
Objetivo: Conforme lançamento na Plataforma Lattes do Coordenador da Pesquisa na
UNIR, o Prof. Antonio Carlos Maciel ( Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700150J0#LinhaPesquisa ),
consta: A investigação sobre a avaliação dos enfoques de aprendizagem e variáveis
interferentes no rendimento ou aproveitamento acadêmico contribui com informações
relevantes para a gestão do processo pedagógico na educação formal em todas as esferas
(Barca & Col, 1997, Mascarenhas, 2004, Mascarenhas & Col, 2007). Este trabalho de
pesquisa científica, ao caracterizar o perfil de enfoques de aprendizagem adotados pelos
estudantes, se superficial (motivos e estratégias de reprodução/memorização) ou se
profundo (motivos e estratégias de compreensão/ aprofundamento da aprendizagem),
evidenciará também variáveis interferentes como o estilo atribucional diante do
rendimento acadêmico (interno ou externo), o perfil de hábitos de estudos (regulares ou
irregulares) e de motivação acadêmica (prêmios ou auto-desenvolvimento), relações
família-universidade, o fenômeno bullying e relações com o rendimento acadêmico dos
sujeitos que integrarão a amostra. Os dados coletados por meio de instrumentos próprios
(Barca & Porto, 2005, Mascarenhas, 2006) serão analisados estatisticamente com apoio do
programa SPSS versão 15.0, considerando a análise das propriedades psicométricas dos
instrumentos de coleta de dados junto à amostra estudada a ser constituída
aleatoriamente por n=2.500 sujeitos de ambos os sexos, matriculados nos diversos cursos
ofertados pela UFAM no Amazonas e pela UNIR em Rondônia, que participarão
voluntariamente da investigação, após serem informados dos objetivos do estudo. De
acordo com a literatura clássica nos domínios da psicologia e psicologia escolar (Barca,
1992, 1993; Bloom, Hastings & Madaus,1973; Coll & Marchesi, 2004; Edwards,1972;
González-Pienda, Cabanch, Núnez Pérez & Valle Arias, 2002; Jesus,2004; Mouly, 1993;
Sawrey & Telford, 1976) é possível afirmar. 

 Grande área: Ciências Humanas
 Setores de atividade: Educação; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Outras

atividades de serviços. 
 Palavras-chave: Educação; Pesquisa; Políticas Públicas; Complexidade.

3. Gestão da Inovação e Tecnologia
Objetivo: Pesquisa Aplicada no eixo da gestão da inovação e tecnologia; modernização
gerencial e organizacional;desenvolvimento de talentos inovadores; atividades de extensão
e eventos; produção e publicação de artigos. LINK:
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=75406026ENZ8GP. 

 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
 Setores de atividade: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas. 

 Palavras-chave: Administração; Gestão; Inovação; Tecnologia; Pesquisa.
4. Gestão da Tecnologia e Desenvolvimento Sistêmico

Objetivo: Pesquisa de métodos, processos e modernização; pesquisa para o
desenvolvimento sistêmico em Tecnologia da Informação interdisciplinar na Amazônia
Ocidental; estudo voltados para a P&D na Amazônia Ocidental; modelos tecnológicos para
Micro e Pequenas Empresas no Estado de Rondônia; produção e publicação de artigos.. 

 Grande área: Ciências Sociais Aplicadas
 Setores de atividade: Atividades dos serviços de tecnologia da informação; Outras

atividades profissionais, científicas e técnicas. 
 Palavras-chave: Administração; Complexidade; Decisão; Desenvolvimento Regional;

Gestão da Qualidade; Informação.

2017 - 2017 Inovação em Negócio com foco em plataforma se serviço
 Descrição: Objetivo Geral Estudar a inovação do negócio em face da decisão entre compra

ou aluguel de imobilizados no supermercado pesquisado. 1.2.2. Objetivos Específicos

 

Projetos de pesquisa
 



Efetuar o levantamento da estrutura do imobilizado instalado no negócio de modo a
interpretar a lógica entre aquisição por compra ou aluguel; Caracterizar os principais
desafios enfrentados pelos proprietários na decisão entre investir no imobilizado ou alugar
as máquinas e equipamentos necessários; Propor a inovação no negócio que atenda aos
requisitos funcionais na qualidade da rotina do supermercado.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Ana Paula Faustino dos Santos -
Integrante.

  
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1

2017 - 2017 Inovação de negócio com foco na redução de custos
 Descrição: Investigar quais as estratégias de gestão e inovações foram implantadas pela

Operadora de Plano de Saúde Suplementar de Rondônia que puderam contribuir para a
redução de seus custos com fins a melhoria do custo-benefício e alcançar o crescimento
sustentável e de qualidade da empresa. Contudo, para conseguir os resultados requeridos,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica que ajudou no suporte conceitual e proporcionou a
sustentação teórica no que tange a Teoria da Contingência e, documental com os registros
contábeis e financeiros desenvolvidos nos exercícios de 2016 e 2017, com análise estudo
de caso. Utilizou-se também a aplicação de questionário/entrevista semiestruturados que
foram aplicados aos principais atores que estão diretamente envolvidos na gestão de
negócios. Estes instrumentos proporcionaram a aquisição dos dados requeridos de onde se
constatou a inserção de novas modalidades de trabalhos como: Capitation (per capita) que
inovou o modelo de gestão, Kaisen que proporcionou a melhoria gradual e contínua na
qualidade dos serviços através da melhoria e comprometimento de seus funcionários, Jus
In Time que ofereceu nova possibilidade na aquisição de materiais e medicamentos, Home
Care que apresentou nova modalidade de assistência a saúde domiciliar ? Internação
Domiciliar e, outros programas educativos de prevenção de doenças, hábitos alimentares,
serviços diagnósticos e reabilitação, os quais contribuem para que Operadora de Saúde
resgatasse sua credibilidade no mercado rondoniense. Frente às mudanças realizadas nos
serviços prestados pela Operadora chegou-se a conclusão que a mesma atingiu um
importante patamar na redução de gastos e melhorou a qualidade de seus serviços.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Francisco Antonio do
Nascimento Sousa - Integrante.

  
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1

2017 - 2017 Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas
 Descrição: Neste trabalho, planejou-se desenhar estratégia de abordagem a um conceito

de desenvolvimento sustentável para uma oficina, utilizando procedimentos de logística
reversa. A apresentação da Teoria surge como facilitadora do processo de mudança para
os envolvidos. Esta pesquisa tem por objetivo geral estudar a inovação organizacional em
uma estrutura de logística reversa tendo como base a Teoria U. Possui como objetivos
específicos: efetuar levantamento sobre o gerenciamento de resíduos em uma organização
porto-velhense (1), analisar disposição encontrada defronte preceitos normativos (2),
apontar as melhorias que se recomendam em face da abordagem proposta pela Teoria U
(3). Foi utilizado o Método de Estudo de Caso com os procedimentos comuns a uma
pesquisa de natureza qualitativa. Os resultados encontrados demonstram a possibilidade
de utilização da Teoria U em busca da inovação organizacional em estrutura de oficina
mecânica. Levantou-se a identificação e classificação dos principais resíduos gerados pela
organização. Foi detectada a falta de procedimentos de logística reversa no trato dos
resíduos da organização. O confronto entre o cenário encontrado e a estrutura legal e
normativa imposta a organizações neste setor, proporciona o estabelecimento da posição
da organização em relação aos requisitos requeridos pela legislação municipal e federal
que trata do desenvolvimento sustentável, e das práticas técnicas em oficinas mecânicas
impostas por stakeholders. O estabelecimento dos resultados supracitados, em fronte aos
levantamentos teóricos que embasam este trabalho, proporcionaram a criação de
propostas de melhoria utilizando a teoria U de forma aplicada, tendo como foco a adoção
de práticas da sustentabilidade, trazendo a logística reversa pós-consumo como
oportunidade de desenvolvimento organizacional, através da inovação.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Danilo Lima Monteiro -
Integrante.

  
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1

2017 - 2017 Gestão microempresrial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade
 



Descrição: trata da gestão microempresarial com suporte nos conceitos de inovação e
sustentabilidade no setor de panificação no município de Porto Velho, Rondônia localizado
na Amazônia Ocidental Brasileira. Pretende-se responder a seguinte problemática: Como
se caracterizam as práticas dos conceitos de inovação e sustentabilidade no âmbito de
microempresas no munícipio Portovelhense? O trabalho tem como objetivo geral estudar
as práticas da inovação e da sustentabilidade em microempresas portovelhenses. E traz
como objetivos específicos efetuar o confronto entre os principais conceitos levantados e a
prática gerencial nos estabelecimentos pesquisados (1); caracterizar a tendência em face
da realidade organizacional, social, econômica, ambiental dos estabelecimentos
pesquisados (2); propor ajustes requeridos nas práticas identificadas, na via de melhor
operacionalizar os conceitos de inovação e sustentabilidade (3). É alicerçado na Teoria U
de Claus Otto Schamer onde reúne conteúdos sobre o processo profundo de inovação e
mudança, além de abordagem sobre a sustentabilidade. A metodologia de análise utilizada
para responder ao problema foi levantamento bibliográficos, coletas de dados e
preparação, é de natureza aplicada com abordagem de problema, foi realiza aplicação de
formulário de consulta com base na escala Likert. Com resultados da análise foi possível
atender os objetivos geral e específicos, realizar o confronto entre a teoria verificando a
percepção dos respondentes em relação aos conceitos de inovação e sustentabilidade (1).
Caracterizar as tendências das microempresas nas iniciativas públicas, na disposição de
normas, socioambiental (2). A proposição de melhoria foi baseada nos pontos de inflexão
da teoria U e orientações do Sebrae (2016).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Ernanda Faustino dos Santos -
Integrante.

  
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1

2016 - 2017 INTENÇÃO COMPORTAMENTAL PRÓ-INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PORTO-VELHENSES

 Descrição: A pesquisa se buscará responder ao seguinte questionamento: Que dimensões
fundamentam a intenção comportamental pró-inovação em MPE? Para tanto, a pesquisa
terá como objetivo geral analisar a intenção comportamental Pró-Inovação em Micro e
Pequenas Empresas Porto-velhenses. Como objetivos específicos: levantar os idealizadores
para a determinação da Intenção Comportamental Pró-Inovação em MPEs; caracterizar as
perspectivas para a Intenção Comportamental Pró-Inovação dos indivíduos em MPEs; e
propor modelagem de fatores conducentes à Intenção Comportamental Pró-Inovação em
MPEs.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (8) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Mayana Vera Sousa -
Integrante.

 2016 - 2017 Gestão da Inovação Social e a Competividade nas Organizações
 Descrição: Esta pesquisa envolve idealizadores capazes de dar suporte a gestão da

inovação e tecnologia, considerando a estratégia de competitividade organizacional. A
base doutrinária é a Teoria do Comportamento Planejado e a Teoria Comportamental da
Administração, e o foco instrumental é a Teoria U, de forma a subsidiar os conceitos de
inovação social e competitividade. A pergunta a ser respondida é: como a gestão da
inovação social poderá contribuir para a promoção da competitividade das organizações
Amazônicas? Para tanto, propõe como objetivo geral estudar a relação da gestão da
inovação social com a competitividade organizacional; e como objetivos específicos se
propõe levantar as variáveis intervenientes no âmbito da gestão social que sejam válidas
para a inovação organizacional (1); destacar os elementos prevalentes na identificação dos
talentos inovadores oriundos do cenário pesquisado (2), efetuar análise da estratégia
válida para o desenvolvimento de talentos inovadores nas estruturas organizacionais (3).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sâmia Laíse Manthey Benevides
- Integrante.

 2016 - 2017 Perfil de Liderança Prevalente na Gestão de Inovação na Organização Militar
 Descrição: Esta pesquisa aborda sobre Inovação Organizacional, com foco no perfil de

liderança estratégica, e tem como locus de investigação numa estrutura militar da
Segurança Pública do Estado de Rondônia. O objetivo geral é identificar o perfil de
liderança prevalente através da Gestão de Inovação na Corporação Bombeiro Militar. Para
obter resultados admite-se como objetivos específicos descrever o processo de designação
utilizado na estrutura militar para exercício da função de liderança (1); levantar os
elementos de prevalência, no perfil de liderança em face da inovação organizacional,
contida na expectativa dos envolvidos, no processo pesquisado( 2); efetuar a análise
crítica entre os elementos prevalentes identificados, em face da expectativa de inovação
na estrutura militar estudada (3). Aplica-se o método de análise de conteúdo e os



procedimentos afins, com suporte de levantamento webliográficos, apanhados em livros,
artigos publicados, documentação dos órgãos de segurança pública, formulários e
entrevistas. Como resultado apresenta-se os elementos que possuem prevalência para
definição do perfil de liderança da organização estudada. Utiliza-se da teoria dos traços
neste estudo, em contraponto, com a teoria da dominação e também realiza-se um
comparativo com a New Public Management Theory, evidenciando a liderança
colaborativa. Por meio desta análise, apresentar-se um quadro comparativo com o
desenho teórico, e o levantamento no órgão de segurança pública do Estado de Rondônia.
A expectativa deste estudo é oferecer subsídios a pesquisadores sobre a prevalência dos
elementos do perfil de liderança dos gestores, de um órgão de segurança pública no
Estado de Rondônia, face a poucas referências encontradas, a respeito da abrangência do
tema estudado. Palavras-Chaves: Liderança - Segurança Pública -Prevalência.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sued Santos ROCHA de Souza -
Integrante.

 2016 - 2017 Projeto de Pesquisa de Pós-Doutoramento na UBI: ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

 Descrição: O crescimento econômico sob a dinâmica expansionista pressiona a demanda,
intensifica o uso de recursos naturais e tecnológicos, enquanto se exige estudos relativos
estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade. Em ambientes frágeis como a
Amazônia, a operação da Rodovia Interoceânica que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico,
bem como a instalação das Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira (UHE de Santo Antônio e
UHE de Jirau) tendem a agravar os impactos, o que justifica trabalhos como este
proposto. Esta pesquisa será elaborada pelo método do estudo de caso e procedimentos
compatíveis. Seguirá por uma abordagem positivista centrada na criatividade, no
tratamento de variáveis e no enriquecimento da função de pesquisa. Tem apoio nos
conceitos de inovação e sustentabilidade em Figueiredo (2012) e na Teoria de
Desenvolvimento Econômico de Schumpeter. O aporte é o curso de pós-doutorado na UBI,
e o objetivo geral é estudar a complexidade para a estratégia de gestão para inovação e
sustentabilidade. E como objetivos específicos caracterizar os requisitos principais para a
gestão estratégica com foco na inovação e sustentabilidade em ambientes frágeis (1),
propor os indutores prevalentes de inovação e sustentabilidade válidos para a
competitividade organizacional no cenário pesquisado (2), e analisar os efeitos
organizacionais previsíveis em face dos indutores reconhecidos (3). Como resultado,
espera-se gerar conhecimento centrado na inovação e sustentabilidade, com publicação de
artigo em periódicos qualificados. Este trabalho é do interesse entre os interessados em
temas relacionados com a competividade em ambientes frágeis como a Amazônia.
Palavras-chaves: Administração. Estratégia. Gestão. Inovação. Sustentabilidade.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (4) /

Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (1) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Maria José Aguilar Madeira Silva
- Integrante.

 2016 - 2016 GESTÃO DA INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS: ESTUDO DE CASO EM
RONDÔNIA, BRASIL

 Descrição: A pesquisa apresenta um estudo de caso do Estado de Rondônia, fomentado
pelos acontecimentos dos últimos anos, aplicando um tratamento teórico-empírico por
meio de uma metodologia de análise de documento, da gestão da inovação para
prevenção de riscos naturais, tendo como objetivo principal estudar o modelo de gestão
da inovação ideal para o enfrentamento preventivo de riscos naturais no Estado de
Rondônia. A proposta é que seja realizado analise de problemas e ameaças, admitindo-se
assim como objetivos específicos ? a caracterização dos principais riscos naturais
incidentes no Estado de Rondônia com ênfase no fenômeno de Terras Caídas nas margens
do Rio Madeira (i); uma análise sobre a relação dos impactos dos riscos naturais com o
desenvolvimento urbano no Estado de Rondônia (ii); e uma proposição de indicativos de
gestão fundamentais para o enfrentamento preventivo de riscos naturais no Estado de
Rondônia. Para tanto observar-se-á os levantamentos existentes nos últimos anos com
referência e inferir-se-á aplicação de um sistema de gestão com o uso de novas
tecnologias e a propõem-se evitar grandes problemáticas encontrada pelo Governo nos
últimos desastres naturais ocorrido no Estado de Rondônia. Por meio de análise de
relatórios e documentos públicos avaliarse-á a relação da interferência humana frente aos
riscos naturais e por meio esperase apresentar um modelo prático que possa ser aplicado
para gestão pública na preservação do meio ambiente em um desenvolvimento
sustentável perante a sociedade rondoniense. PALAVRA CHAVE: Estratégia, Fenômenos
naturais, Gestão, Inovação, Sustentabilidade.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sued Santos ROCHA de Souza -
Integrante.



2015 - 2016 Inovação organizacional com foco na auditoria governamental como instrument de
modernização de políticas públicasA

 Descrição: A pesquisa tem como objetivo geral estudar as fases de uma auditoria
operacional em um organismo de contas da Região Norte para alavancar modernização as
políticas públicas regionais. Os objetivos específicos do trabalho são: levantar as principais
etapas ou ciclos de uma auditoria operacional com foco no aperfeiçoamento de políticas
públicas na Região Norte (1); elaborar uma análise crítica dos aspectos relevantes para o
êxito de uma auditoria operacional em face dos procedimentos adotados no organismo de
contas pesquisado (2); e propor medidas procedimentais para inovação nas práticas de
auditoria operacional visando a modernização das políticas públicas regionais (3).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Francisco Júnior Ferreira da
Silva - Integrante.

 2015 - 2016 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A
GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA

 Descrição: O Projeto tem como objetivo geral delineado foi analisar teorias empregadas na
gestão organizacional pelo viés da Gestão Escolar Democrática, com foco no
aperfeiçoamento da gestão de organizações escolares públicas na Amazônia. Quanto aos
objetivos específicos, buscou-se (1) identificar os parâmetros conceituais que definem as
principais características do modelo de Gestão Escolar Democrática; (2) analisar aspectos
organizacionais do modelo de Gestão Escolar Democrática, segundo a perspectiva de
escolas públicas situadas na Amazônia; (3) apontar elementos para inovação
organizacional em face da Gestão Escolar Democrática, focalizando a perspectiva de
escolas públicas na Amazônia.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Alexandre Leonardo Simões
PIACENTINI - Integrante.

 2014 - 2016 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAIS EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A
GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA

 Descrição: O projeto teve como objetivo geral delineado foi analisar teorias de gestão
organizacional pelo viés da gestão escolar democrática, com foco no aperfeiçoamento da
gestão de organizações escolares públicas na Amazônia. Quanto aos objetivos específicos,
buscou-se (1) identificar os parâmetros conceituais que definem as principais
características do modelo de gestão escolar democrática; (2) analisar aspectos
organizacionais do modelo de gestão escolar democrática, segundo a perspectiva de
escolas públicas situadas na Amazônia; (3) apontar elementos de convergência entre
teorias organizacionais e a gestão escolar democrática, focalizando a perspectiva de
escolas públicas na Amazônia.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Alexandre Leonardo Simões
PIACENTINI - Integrante.

 2014 - 2016 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL COM FOCO NA TEORIA U: ESTUDO DE CASO EM UM
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RURAL

 Descrição: O projeto traz como objetivos específicos descrever o atual gerenciamento da
instituição quanto aos aspectos relevantes à UTE (1); investigar as possibilidades para a
inovação da gestão com base na Teoria U em face da construção de um modelo de APL
(2) e, propor o desenho de APL com os respectivos procedimentos a serem adotados para
os resultados futuros.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (1) .

 
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Natália Talita Araújo Nascimento
- Integrante.

 2014 - 2016 Gestão estratégica com foco no grau de inovação
 Descrição: Este projeto se volta para o universo das Micro e Pequenas Empresas varejistas

da cidade de Porto Velho, na vertente que interfere no desempenho pró-inovação. Traz
como contribuição três vertentes principais: Identificar as principais parâmetros
conceituais de inovação, gestão estratégica e competitividade, aplicáveis as empresas
varejistas de Porto Velho (1), Construir o grau de desenvolvimento inovador das empresa
varejistas portovelhenses com base na gestão estratégica, de inovação e
competitividade(2); Analisar o grau de maturidade inovadora do comércio varejista de
Porto Velho em face dos atributos considerados nesta pesquisa(3).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Alex Rotta Romani - Integrante.



2014 - Atual Gestão da Inovação Social e Sustentabilidade na Amazônia Ocidental
 Descrição: Objetiva-se realizar um estudo teórico e conceitual sobre os elementos válidos

para a gestão da inovação social, visando destacar idealizadores capazes de dar suporte a
esta gestão bem como, construir metodologias que possibilitem a intervenção nos grupos
ou organizações de modo a otimizar a gestão social. Com esta pesquisa os resultados
esperados são identificar elementos significativos que possibilitem uma gestão inovadora,
intervir em grupos e instituições promovendo uma gestão social capaz de inovar.
Identificar e combater o medo ou a dificuldade em de gerir de forma inovadora. Interessa
a grupos, organizações e gestores bem como a pesquisadores nas áreas de administração
e psicologia. A pergunta de pesquisa a ser respondida é: Como a gestão da inovação social
influencia no desenvolvimento local integrado na Amazônia Ocidental?. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Izabel Cristina da Silva -
Integrante / Gleimíria Batista da Costa - Integrante / Sâmia Laíse Manthey Benevides -
Integrante / : Natália Talita Araujo Nascimento - Integrante.

 2014 - Atual PROCAD - ESTUDO DA COMPETITIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES EM REGIÕES EM
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

 Descrição: Esta é uma proposta de cooperação em ensino e pesquisa de quatro Programas
de Pós-Graduação em Administração - Fundação Getulio Vargas - São Paulo (FGV-EAESP),
Universidade da Amazônia (UNAMA), Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e
Universidade Estadual do Ceará. Os objetivos desta cooperação estão divididos entre os
relacionados à formação de pessoas e qualificação de recursos humanos para as regiões
dos Programas associados à proposta - Norte e Nordeste do Brasil - e os relacionados à
competitividade das organizações destes locais. Em grandes linhas, os objetivos da
proposta são: ampliar a formação de pessoas em nível de pós-graduação nas regiões
Norte e Nordeste do país e contribuir para a fixação na região deste pessoal qualificado;
integrar os grupos de pesquisa dos Programas de Pós-graduação que compõem a rede; a
partir da qualificação de pessoal em nível de pós-graduação, melhorar a qualidade do
ensino nos diferentes níveis de formação; gerar conhecimento sobre a competitividade das
organizações locais e com isso ajudar a melhorar o desempenho destas organizações;
disseminar conhecimento sobre a competitividade das organizações locais e práticas
gerenciais ajustadas às necessidades das organizações locais. Para isso propõe-se o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino que estimulem a formação pós-
graduada e a consolidação de grupos de pesquisa que tenham a participação de docentes
e discentes das quatro instituições e também o desenvolvimento de uma agenda de
pesquisa e disseminação de conhecimento para a próxima década. Os estudos que serão
desenvolvimento tratarão de temática pertinente à especialidade dos docentes envolvidos
nesta proposta e relevantes para os Programas Associados e também para o
desenvolvimento das organizações locais.. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (4) /

Mestrado profissional: (2) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Integrante / Gleimíria Batista da Costa -
Integrante / Carlos André da Silva Muller - Coordenador / Osmar Siena - Integrante /
Jonas Cardoso - Integrante.

 2013 - 2015 Avaliação da Sustentabilidade em Unidades de Conservação na Amazônia Ocidental com
foco na Teoria U

 Descrição: O Projeto buscou desenvolver um método para avaliação da sustentabilidade
de unidade de conservação de uso sustentável por meio de indicadores. Os objetivos
específicos são Identificar possíveis elementos e característica de método para avaliação
da sustentabilidade em Reserva Extrativista (1); Propor método para avaliação da
sustentabilidade em Reserva Extrativista (2); Testar método para avaliação da
sustentabilidade em Reserva Extrativista (3); Descrever método para avaliação da
sustentabilidade em Reserva Extrativista (4).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Jeoval Batista da Silva -
Integrante.

 2013 - 2015 PROCESSO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM UMA CENTRAL ELÉTRICA
 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

 Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / CLÉBIO BILLIANY DE MATTOS -
Integrante.

 2013 - 2015 Inovação Científica para o Desenvolvimento Institucional: Estudo de Caso Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre ? IFAC

 Descrição: O projeto teve como bjetivo geral é demonstrar a contribuição que o Plano de
Desenvolvimento Institucional pode trazer para uma instituição de ensino, de forma a



contribuir com o sucesso e minimizar os riscos de fracasso. Como resultado se comprova
que é possível alavancar o desenvolvimento institucional mediante a inovação cientifica
obtida em consenso comunitário, apoiado no planejamento estratégico, mediante controle
sistemático (1); A inovação científica em consenso com a participação democrática da
sociedade como ferramentas de apoio ao planejamento estratégico não representam
métodos eficientes de se alavancar o desenvolvimento institucional, sendo que, sua
aplicabilidade torna inadequada e dificultosa (2).. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / João Artur Avelino Leão -
Integrante.

 2013 - Atual Projeto de Pesquisa em gestão da Inovação e tecnologia
 Descrição: O problema de pesquisa a ser resolvido é: como caracterizar o cenário na

inovação e tecnologia empresarial no Estado de Rondônia? O Projeto tem como objetivo
geral caracterizar o cenário na inovação e tecnologia em empresas no Estado de Rondônia.
E como objetivos específicos: Estudar a política setorial da ICT com foco no
desenvolvimento da Amazônia; desenvolver estudos de métodos e processos para a
modernização gerencial; estudar e caracterizar o apoio técnico e científico no eixo das CSA
que são válidos para ICT; estudar os indutores de ICT junto a empresas interessadas;
investigar técnicas fundamentais para soluções inovadoras em métodos e processos
produtivos na via de P&D.O lastro do projeto será a aplicação da Lei Geral da Inovação,
esperando contar com suporte do MCTI.. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Estela Pitwak Rossoni -
Integrante / Fabrício Moraes de Almeida - Integrante / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / Izabel Cristina da Silva - Integrante.

 2010 - Atual GEITEC - Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tenologia
 Descrição: Objetivos do GEITEC ? Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e

Tecnologia, na Linha de Pesquisa em Gestão da Tecnologia para o Desenvolvimento
Integrado, e Linha de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia. 3.1. Estudar a
política setorial de inovação e tecnologia no Estado de Rondônia. 3.2 Estudar os
programas institucionais de Desenvolvimento Regionalizado na Amazônia Ocidental. 3.3
Efetuar pesquisa em inovação para o Desenvolvimento na Amazônia Ocidental Brasileira.
3.4 Desenvolver estudos voltados para métodos e processos e modernização gerencial. 3.5
Elaborar pesquisas em apoio técnico e científico no eixo das Ciências Sociais Aplicadas à
Administração. 3.7 Estudar a os indutores de inovação industrial sustentável na Amazônia
Ocidental. 3.8 Elaborar estudos, investigação técnica e científica fundamentais para
soluções inovadoras em métodos e processos produtivos na Amazônia Ocidental. 3.9
Estudar a melhoria contínua na gestão empresarial. 3.10 Potencializar pesquisa mediante
estudo de vetores e multiplicadores para a Inovação Tecnológica. 3.12 Desenvolver
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de interesse da sociedade no âmbito da Amazônia
Ocidental. 3.13 Estudar modelos de inovação nas micro e pequenas empresas no Estado
de Rondônia.. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (2) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Estela Pitwak Rossoni -
Integrante / Leandro Juliatti Venturoso - Integrante / Fabrício Moraes de Almeida -
Integrante / Rodrigo Batista - Integrante / Noemy Witt Ferreira - Integrante / Vasti da
Conceição Lima - Integrante / Marcos Cesar dos Santos - Integrante.

  
Número de produções C, T & A: 21 / Número de orientações: 4

2009 - 2012 Avaliação dos enfoques de aprendizagem e de variáveis cognitivas contextuais
interferentes no rendimento de universitários do ensino superior do Amazonas e de
Rondônia

 Descrição: Atuação da Fundação Universidade Federal de Rondônia com a Universidade
Federal do Amazonas/Instituto de Educação Agricultura e Ambiente - IEAA. 

 Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (3) /

Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (3) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Integrante / Antonio Carlos Maciel - Integrante
/ Suely A. do N. Mascarenhas - Coordenador.

 2007 - 2009 Inclusão do povo indígena Paiter Suruí ao etnodesenvolvimento por meio do ecoturismo na
Região de Cacoal, Estado de Rondônia, a partir do enfoque da Gestão Sustentável da
Empresa Familiar

 Descrição: Pesquisa sob Orientação Científica da Catedrática Mónica Escher, Doutora pela
Universität Erlangen - Nürnberg, Germany, e orientação Metodológica de Ramón Fogel,
PhD Kansas State University (USA)). Volta-se para o etnodesenvolvimento e inclusão por



intermédio dos conceitos de Empresa Familiar. Concluído. Publicado pela International
Journal of Culture & Tourism Research, http://www.kasct.co.kr/eng/con10.htm. 

 Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador.

 Financiador(es): Universidad Autonoma de Asuncion - Cooperação.
 Número de produções C, T & A: 8

2017 - 2017 Receptivo do Dr. Benxiang Zeng, Pesquisador Senior da Charles Darwin University,
Austrália

 Descrição: Dr. Zeng é um pesquisador multidisciplinar. Desde 1989, tem conduzido
pesquisa e / ou gestão de pesquisa em política social e econômica focada em economia
industrial, gestão de turismo, participação comunitária, gestão de recursos naturais e
gestão ambiental. Ele tem um forte foco de pesquisa e interesse em impactos sócio-
culturais e econômicos de indústrias como o turismo e serviços em comunidades locais,
incluindo comunidades indígenas remotas na Austrá- lia. Antes de ocupar o cargo atual,
trabalhou para a Academia Chinesa de Ciência, o Comitê Nacional Chinês para o Homem
eo Programa da Biosfera sob a UNESCO eo Departamento de Recursos Naturais, Meio
Ambiente, Artes e Esporte do Território do Norte. Ele tem sido em parceria com
pesquisadores na China, Taiwan e outras regiões asiáticas. Ele tem um bom conhecimento
dos países asiáticos. Desde 1989, Dr. Zeng liderou, coordenou e participou em uma série
de projetos de pesquisa. Ele também tem uma vasta experiência em gerenciamento de
projetos de pesquisa. Ele supervisiona estudantes de pós-graduação estudando economia
do turismo, desenvolvimento econômico regional e sustentabilidade. Dr. Zeng publicou
trabalhos acadêmicos em revistas acadêmicas de alta qualidade, incluindo revistas de
prestígio, tais como Gestão de Turismo. Na sua visita ao Brasil e ao NUCSA/GEITEC ele
pode oferecer significativas atividades presenciais, como por exemplo efetuou uma
exposição Oral em Niterói, de trabalho realizado com co-autoria com Membros do GEITEC
conforme ppt anexo aqui. Realizou uma palestra a convite da OAB/Ro, Comissão de
Cidades.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Delson Fernando Barcelos -
Integrante / Jonas Cardoso - Integrante / Miguel Nenevé - Integrante / Marcelo Vergotti -
Integrante.

 2016 - 2016 Atividade de Extensão ?Oficina de Estratégia para Receptivo e Hospitalidade com o Foco
na Inovação?

 Descrição: Atividade de Extensão de alto impacto, da iniciativa do GEITEC ? Grupo de
Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia da Universidade Federal de Rondônia.
Objetiva capacitação de gerentes e supervisores de hotéis, Restaurantes, Agências de
Viagens e Bares de Porto Velho e de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia, de
modo a melhorar o desempenho das funções, aprimoramento de conhecimento referentes
a infraestrutura turística oferecida pela cidade, seus atrativos, seus patrimônios históricos
e natural, e condução de orientações estratégicas inovadoras da forma de se fazer um
receptivo e hospitalidade em, turismo. O suporte é o contido no escopo básico elaborado
pela FECOMÉRCIO/RO.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Irene Yoko Taguchi Sakuno -
Integrante / Marcos Cesar dos Santos - Integrante / Mayana Vera Sousa - Integrante /
Sâmia Laíse Manthey Benevides - Integrante.

 2016 - 2016 OFICINA DE ESTRATÉGIA PARA A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO
 Descrição: Atividade de Extensão no eixo da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e EDUCAÇÃO

objetivando capacitar gerentes, líderes e funcionários do Departamento de Gestão de
Pessoas da Eletrobras Distribuição Rondônia para o desenvolvimento de estratégias para
um atendimento de excelência ao público interno da organização, de modo a melhorar o
índice de satisfação dos funcionários em relação ao serviço prestado pelo departamento. A
oficina pretende trazer recursos que visam renovar a atmosfera social do departamento
capacitando os funcionários para o trabalho em equipe e cooperativo, aprimorando nos
indivíduos a capacidade de receber, ouvir e orientar os funcionários que procuram o
Departamento de Gestão de Pessoas.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sâmia Laíse Manthey Benevides
- Integrante.

 

Projetos de extensão
 



2016 - 2016 OFICINA GEITEC PARA CAPACITAÇÃO EM COMPRAS VERDES NO MUNICÍPIO DE VILHENA
 Descrição: A OFICINA GEITEC PARA CAPACITAÇÃO EM COMPRAS VERDES NO MUNICÍPIO

DE VILHENA é uma proposta de Atividade de Extensão de alto impacto, da iniciativa do
GEITEC ? Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia do NUCSA da
Universidade Federal de Rondônia. Objetiva capacitar gestores públicos a incorporar
princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades, enquanto promove a
economia de recursos naturais por meio da licitação sustentável. Envolve a geração de
conhecimento sobre políticas públicas para compras verdes, otimizando e promovendo
atitudes favoráveis para um planeta sustentável por meio da sensibilização e capacitação
dos gestores públicos. O suporte é o contido no escopo básico elaborado pela Prefeitura
Municipal de Vilhena.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (2) Doutorado: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / Mayana Vera Sousa - Integrante / Sâmia Laíse Manthey Benevides -
Integrante / Valeria Arenhardt - Integrante.

 2014 - 2014 Projeto de Extensão Universitária Função Produção na Industrialização de Sucos de Frutas
Amazônicas

 Descrição: na Linha de Trabalho e produção, objetivando a caracterização sobre a função
produção, com foco na industrialização de sucos de fruta amazônicas na municipalidade de
Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, Brasil. Tem amparo na Teoria da
Contingência explicando a relação entre as condições do ambiente e as técnicas
administrativas apropriadas.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (3) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / NatáliaTalita Araújo Nascimento - Integrante / Sara dos Santos Medrado -
Integrante / Zehedina Feitoza de Luna - Integrante.

 2014 - 2014 Projeto de Extensão Universitária "Inovação no atendimento ao público em organizações
governamentais de saúde na Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil"

 Descrição: Envolve a Linha de Extensão Comunicação, Educação, Tecnologia e Produção,
objetivando a caracterização sobre inovação no atendimento ao público. Aborda premissas
na relação entre ambiente e indivíduo, tendo como foco a Teoria Contingencial da
Administração.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / NatáliaTalita Araújo Nascimento - Integrante / Maria Rafaella Roysal
Fontenelle - Integrante / Sara dos Santos Medrado - Integrante / Francisco Antonio do
Nascimento Sousa - Integrante / Alex Rotta Romani - Integrante / Sérgio Rodrigues Galvão
- Integrante.

 2014 - 2014 Projeto de Extensão Universitária A Gestão da tecnologia no agronegócio: um estudo de
caso na produção de abacaxi em Porto Velho.

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (6) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / NatáliaTalita Araújo Nascimento - Integrante / Jéssica Bulhosa Brants -
Integrante / Sara dos Santos Medrado - Integrante / Francisco Antonio do Nascimento
Sousa - Integrante / Fredy Togni - Integrante / Alex Rotta Romani - Integrante.

 2014 - 2014 Projeto de Extensão Universitária Palestra sobre Sistema de Produção em uma Ind de
Refrigerantes

 Descrição: 3.1 Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento e a capacidade intelectual de
acadêmicos de Administração sobre a gestão da produção em um parque fabril. 3.2
Objetivos específicos: 3.2.1 ? Promover capacitação em gestão da produção. 3.2.2 ?
Educar com conceitos sobre gerenciamento da produção. 3.2.2 ? Responder às indagações
de acadêmicos do Curso de Administração sobre problemas e soluções na área de
Administração da Produção em uma processadora e distribuidora de refrigerantes. 4.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (35) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Denise Andrade - Integrante /
Gleimíria Batista da Costa - Integrante / NatáliaTalita Araújo Nascimento - Integrante /
Raimundo Diógenes do Nascimento - Integrante / Ana Krause - Integrante.

 2014 - 2014 A empresa e as estruturas organizacionais
 Descrição: Atividade de curso de extensão universitária, envolvendo aprendizagem dos

aspectos fundamentais e gerais da administração, bem como características da estrutura



organizacional, em forma de palestra, no curso técnico em aprendizagem industrial, na
Escola SENAI Marechal Rondon, cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil. A
tarefa aborda as premissas da Teoria Geral da Administração e Teoria Organizacional. O
estudo demonstra a pesquisa, análise e resultados obtidos por meio do desenvolvimento e
aplicação dos conhecimentos obtidos no curso de graduação, evidenciando o compromisso
da universidade com a comunidade.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (1) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Gleimíria Batista Costa -
Integrante / Gelson da Silva Veda - Integrante / Vitor Hugo dos Santos Garcia - Integrante
/ Rayanne Cristina Oliveira da Silva Araújo - Integrante.

 2013 - 2013 Projeto de Extensão Universitária "Planejamento e Controle da Produção focalizando a
fabricação de bombons regionais em Rondônia, Brasil"

 Descrição: Na linha de extensão Cultura, Trabalho e Produção, de modo a caracterizar a
produção de bombons regionais em uma microempresa situada em Porto Velho. Tem foco
na Teoria de Sistemas e envolveu o acompanhamento de processos e métodos mediante o
PCP. Artigo internacional foi gerado e publicado pelo Periódico Review of Rsearch - Qualis
CAPES B3, e um capítulo de livro com ISBN foi publicado pela Jornada CEDSA.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (3) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / Alex Oliveira Ferreira - Integrante / Gil Edgar Fernandes Vargas - Integrante /
Uilian Brasil - Integrante.

 2013 - 2013 Projetos, Medidas e Ergonomia do Trabalho nos processos de Extração de Peixes no Baixo
Madeira em Rondônia

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (5) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / José Delcias Moura dos Santos - Integrante / Sara dos Santos Medrado -
Integrante / Fredy Togni - Integrante / Natália Talita Araújo Nascimento - Integrante /
Francisco Antonio Nascimento Sousa - Integrante.

 2012 - 2013 Gestão Socioambiental com a Comunidade do Distrito de Cujubim Grande
 Descrição: Atividade de Extensão, em Meio Ambiente e trabalho, objetivando a Gestão

Socioambiental com a Comunidade do Distrito de Cujubim Grande, situado a
aproximadamente 35 Km de Porto Velho. Apelou-se para a Teoria do Ecodesenvolvimento.
A Teoria do Comportamento Planejado ingressa pela interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade. Envolveu construção de meios orientados quanto à produção, gestão
e comercialização de artesanatos; educação dos atores sociais envolvidos para a relação
sustentável, de modo a conservar a natureza com os babaçuais abundantemente
preservados no entorno. RESULTADOS: Capacitação de 30 indivíduos locais com métodos
e processos de gestão, criatividade para novos produtos e negócios; curso de educação
ambiental e treinamento ministrados pela Orientanda Izabel Cristina da Silva; relatórios
foram elaborados; textos foram preparados em conformidade com as Normas ABNT e
APA; confecção de Posteres mediante Templates das chamadas de eventos; preparo de 6
resumos expandidos; submissão de manuscritos em eventos qualificados, quando foram
aprovados por comitês técnico-científicos e depois publicados; exposição de Resumos
expandidos e Poster no evento do CEDSA com ISBN em Porto Velho (RO), no evento do
GEIREI / UFLA em Lavras (MG), no Brasil (2); idem no INTED 2013 com ISBN em
Valência, Espanha (1); na COA 2013 em Grand Rapids, Michigan, USA (1); idem no
ICHBES 2013 com ISBN em Londres, Reino Unido (1); Carta de Aceite para apresentação
oral e poster no SDSP 2013 em Pequim, China. Fotoimagem disponibilizada no link
http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=4990349114061&set=a.4990348034034.1073741830.1159606039&type=3&theater. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (1) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Irene Yoko Taguchi Sakuno -
Integrante / Marcos Cesar dos Santos - Integrante / Luciana Santos DE SÃO PEDRO -
Integrante / Izabel Cristina da Silva - Integrante.

 2012 - 2012 Gestão Agroindustrial Comunitária no Assentamento Joana D ` Arc
 Descrição: Projeto de Extensão de Gestão Agroindustrial Comunitária no Assentamento

Joana D`Arc, situado a aproximadamente 130 Km de Porto Velho, em Meio Ambiente e
Trabalho, foi efetuada Visita Técnica pelo Prof. Dr. Flavio de São Pedro Filho com o Prof.
Ms. Marcos Cesar Santos, com apoio do Gabinete da Reitoria. Providências: Observação "
in loco" , entrevistas, analise da potencialidade, anotação sobre o estagio atual da
produção de farinha de mandioca, das instalações da casa de farinha e demais aspectos.
Contatos mantidos com EMATER-RO, que por seu dirigente que se mostrou interessado



em apoiar este projeto junto a comunidade beneficiaria, e com a Santo Antonio Energia
que de imediato ofertou um trator para demover o sapé para preparo da terra a fim de
plantio de mandioca (matéria prima); contato mantido para informes sobre inscrição de
Emenda Parlamentar para doação de calcário se caso viesse a ser necessário para possível
regulação de solo; a EMATER-RO indicou ainda um técnico para orientar a Associação
Comunitária sobre procedimentos autorizativos de construção da Casa de Farinha. O
projeto foi ABORTADO pelas seguintes razoes: Constatou-se que a Associação dos
Assentados não respondeu positivamente as suas próprias potencialidades; existe
controvérsia quanto ao uso do solo em área de preservação ambiental; questão territorial
ou fundiária indefinida; não ficou clara a real perspectiva dos assentados pois se
mostraram reticentes da sua permanência no lugar; entrevistas apontaram conflito grupal;
possibilidade da associação interessada vir a se dissolver com a transferência dos
residentes para uma outra área por conta da Barragem das Usinas Hidroelétricas de
Santos Antonio instaladas na imediação da comunidade.. 

 Situação: Desativado; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante.

 2012 - 2012 Oficina de Marketing Visual Aplicado ao Transito de Porto Velho
 Descrição: Atividade de Extensão de Marketing Visual aplicado ao trânsito de Porto Velho,

interdisciplinar, em Meio Ambiente e Comunicação, objetivando qualidade cênica e
embelezamento urbano com educação ambiental. Entra em confluência com a atividade de
Comunicação Visual no momento em que envolve questões relativas a comunicadores
sociais. A imagem representa um real quando é capaz de fazer interpretar um concreto;
não pode envolver controvérsia, necessita de objetividade, clareza e precisão, assumindo
nestas condições a representação matemática da idéia, como se formulam na Engenharia
de Tráfego, Engenharia Civil, na Arquitetura, Reengenharia da Administração, Organização
& Métodos, Métodos e Processos, dentre outras áreas lógicas. A oficina reuniu diretores,
gerentes, consultores e demais gestores das secretarias municipais da Prefeitura de Porto
Velho para desenvolver as habilidades constantes do Tópico 5 - Conteúdo Programático do
Projeto de Extensão a saber: Premissas básicas para o marketing visual no trânsito.
Relações humanas para o marketing no trânsito. Definições do objeto. Atividades
principais do marketing visual no trânsito. Cinco proposições de marketing no trânsito.
Objetivos e metas do marketing no trânsito. Outras tarefas de Marketing Visual no
Transito. RESULTADO: Capacitação de 30 gestores oriundos das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Porto Velho, da Policia Militar, da Policia Rodoviária Federal, do DETRAN-RO
e outros organismos interessados. Certificados a todos os participantes. Fotoimagem
disponível no site http://www.facebook.com/media/set/?
set=a.3378423336924.2138469.1159606039&type=3. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Theóphilo Alves de Souza Filho -
Integrante / Marcos Cesar dos Santos - Integrante.

 2012 - 2012 Gestao da Producao de Artesanato Tipico da Amazonia.
 Descrição: Atividade de extensão em Meio Ambiente e trabalho, envolvendo a capacitação

de artesões com relação a gestão da produção e processos produtivos de artesanatos
elaborados com sobra de madeira das serrarias porto-velhenses e a sua comercialização
ao visitante. A ação interdisciplinar ainda envolveu o levantamento e caracterização do
artesanato elaborado com sobras das madeireiras situadas em Porto Velho, trabalhadas
com decorativos sustentáveis dos resíduos da Floresta Amazônica, com adicionais lúdicos
de biojoias em formato artístico . Esta tarefa em equipe foi realizada para avaliação na
Disciplina Administração da Produção I, do Curso de Graduação em Administração.
RESULTADO: Foi elaborado resumo expandido e um Poster que foi selecionado pelo
Comitê e apresentado na VII Jornada CEDSA, com ISBN, em Porto Velho.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (0) / Doutorado: (0) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Aleksey Maximo da Silva Vieira -
Integrante / Alexandre de Oliveira Cantanhêde - Integrante.

 2012 - 2012 Oficina de Estrategia de Comunicação e Venda em Porto Velho
 Descrição: Atividade de Extensão em Estratégia de Comunicação e Venda, interdisciplinar,

com a FECOMÉRCIO/RO, apoiada pela Teoria Comportamental da Administração e pela
Teoria do Comportamento Planejado (TCP) de Ajzen (1991). Baseia-se em medida
comportamental humana de natureza intrínseca. Busca tomar os pressupostos válidos e
melhorar por meio de análise crítica para exercitar ao que serve. Evitará aquilo que não
serve na área específica de estratégia de comunicação e venda. E o modelo aqui
apresentado é funcionalmente sociotécnico. Abordagens da oficina: Analisar o entorno da
atividade de estratégia, de comunicação e de venda. Oferecer conhecimento como



ferramenta de trabalho na área de venda. Capacitar atores sociais do comércio. Melhorar o
desempenho qualitativo dos profissionais lojistas. Capacitar o comerciário com foco nos
resultados. Contribuir para o sucesso na atividade comercial. Resultado: Capacitação de 30
multiplicadores oriundos dos Estabelecimentos do Comercio do Município de Porto Velho,
com certificado expedido pela FECOMERCIO-RO. Acervo em fotoimagem encontra
disponibilizado no site http://www.facebook.com/flavio.filho.16/photos_albums. 

 Situação: Concluído; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Theóphilo Alves de Souza Filho -
Integrante / Marcos Cesar dos Santos - Integrante.

 2012 - 2012 Gestão Agroindustrial Familiar no Distrito União Bandeirante
 Descrição: Atividade de extensão em Gestao Agroindustrial Familiar com a Comunidade no

Distrito de União Bandeirante, situado a aproximadamente 170 Km de Porto Velho.
Realizou-se visita observacional com o Prof. Dr. Flavio de Sao Pedro Filho, a orientanda
Izabel Bristina da Silva e o lider comunitario; efetuou-se um Dia de Campo com os
interessados para análise do entorno da gestão agrícola intensiva; construção de
perspectivas para melhorar o desempenho produtivo de banana, mandioca e milho, dentre
outros; avaliou-se o desperdicio por falta de logistica de transporte; efetuou-se indicativos
para futura producao de farelo com a sobra da safra de milho, e reaproveitamentos dos
troncos e folhas de bananeiras hoje descartadas, e transformar em luxuoso papel reciclado
para lojas de grife, e artesanato de fina qualidade como bolsas e cestas utilitárias.
Considerou-se a possibilidade de um Projeto qualificado, porem foi ABORTADO pelo
seguinte: constatação de problema fundiário e de propriedade da terra; conflito ambiental
revelado. Acervo em fotoimagem encontra disponibilizado no site
http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=4989068602049&set=a.4989067402019.1073741827.1159606039&type=3&theater. 

 Situação: Desativado; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Izabel Cristina da Silva -
Integrante.

 2012 - Atual Gestão de Residuos com a Comunidade de Vila Princesa
 Descrição: Gestão de Resíduos junto à comunidade de Vila Princesa, em Porto Velho. A

iniciativa decorre da participação do coordenador deste projeto na Conferencia sobre
Resíduos Sólidos ocorrida na Filadélfia (USA). Este projeto interdisciplinar, em Meio
Ambiente e Trabalho, vem a ser o mais complexo a ser elaborado. Exige medidas efetivas
de conformidade em face da sua gravidade, o que demandará maior tempo e meios
múltiplos. Ocorreram visitas técnicas do Prof. Dr. Flavio de São Pedro Filho com a
orientanda Izabel Cristina da Silva. Foi inicialmente identificada a potencialidade para a
produção de artesanato com os derivados das sobras plasticas dos resíduos coletados e
lançados naquele lixão. A vila se caracteriza como um aglomerado de humanos expostos a
absoluta degradação social, econômica e ambiental, onde convivem mulheres, crianças e
adolescentes em estado deplorável, e à margem da assistência que deveriam receber dos
organismos governamentais. Foi identificada ainda a possibilidade de produção de sabão
ecológico, restando elaborar o projeto para capacitar os atores sociais para a gestão de
resíduos coletados. Esta tarefa encontra-se em fase embrionaria em face às limitações e
escassez dos meios necessários. Suporte passa a ser concedido naquela comunidade, a
exemplo de um projeto elaborado para atender chamada governamental, efetuou-se a
submissão via sistema, e este se encontrando no aguardo de decisão.. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / Izabel Cristina da Silva - Integrante / Rouberval Castelo Oliveira - Integrante.

 2012 - Atual Gestao Socioambiental com os atores sociais da Feira do Cai N' Agua
 Descrição: Atividade de extensão, em Meio Ambiente, trabalho, tecnologia e produção.

Realizou-se visita técnica para levantar informações e dados que permitam, por meio da
Analise SWOT a ser elaborada, a interpretação da realidade com relação às operações na
Feira do Cai N ' Água, tradicional ajuntamento comercial semi-estruturado da produção
agrícola situada em Porto Velho. Foi identificada a possibilidade da aplicação da Teoria do
Comportamento Planejado junto aos feirantes, a fim de reunir os meios principais para
Gestão da Agroindústria envolvendo: geração de atitude favorável; aproveitamento das
sobras da feira para produção doméstica de doces de vários tipos, artesanatos
multivariados, abudo orgânico e outros a serem ofertados ao mercado. Considerada a
possível complementação de renda, geração de emprego e progresso comunitário. A
perspectiva atual envolve ainda a capacitação em gestão da produção e comercialização
em escala, bem como a educação ambiental com foco na sustentabilidade socioambiental
e econômica. Atividade interdisciplinar, em fase preliminar de estudo para construção do



projeto com a Associação dos Feirantes e a Secretaria Municipal de Agricultura que
capitania aquela Feira Livre. Tarefa em fase embrionaria.. 

 Situação: Em andamento; Natureza: Extensão. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (0) /

Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Marcos Cesar dos Santos -
Integrante / Izabel Cristina da Silva - Integrante / Rouberval Castelo Oliveira - Integrante.

 

2015 - 2015 Atividade Técnica de Consultoria para discussão, análise e elaboração de Projeto de
Nivelamento Educacional de baixo impacto financeiro visando o equilíbrio do desempenho
escolar de alunos do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

 Descrição: Atividade Técnica de Consultoria para discussão, análise e elaboração de
Projeto de Nivelamento Educacional de baixo impacto financeiro visando o equilíbrio do
desempenho escolar de alunos do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará. Atividade
de Extensão no eixo da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e EDUCAÇÃO objetivando a construção
de Projeto de Nivelamento Educacional visando o equilíbrio do nível escolar dos alunos de
1º e 2º ano do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará (IEERA)
que possuam baixo rendimento escolar. A Escola Rural oferece atualmente o Curso
Técnico em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio e atua em regime de semi-internato.
A estrutura da entidade que tem como adjacência as cidades de Cacoal, Pimenta Bueno e
Rolim de Moura, atende a 120 alunos de diversas localidades do Estado de Rondônia e
capacita profissional e academicamente os discentes que ali residem. Este projeto ingressa
na via de elaboração de estratégias em face da melhoria do ensino, atuando na área fim
desta instituição educacional. 

 Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado profissional: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / NASCIMENTO, NATÁLIA TALITA
ARAÚJO - Integrante / Ítalo de Paula Casemiro - Integrante / Sara dos Santos Medrado -
Integrante / Lucilene Gonçalves - Integrante / Eliane Cristina Faria - Integrante / Wagner
Pereira da Silva - Integrante / Rafaela Piquiá Soares - Integrante.

 2008 - 2008 Atores que procuram influenciar as organizações a partir do desenvolvimento de melhores
práticas de gestão com foco na sustentabilidade.

 Descrição: Ações de estratégia na Região da Amazônia Ocidental, com aplicação de
técnicas de DLIS - Desenvolvimento Local Integrado Sustentável. Como resultado foi
oferecido documento no formato de Relatório entregue a Câmaras Municipais, para que
sirva como suporte nas discussões parlamentares de interesse das municipalidades. A
Câmara Municipal de Cacoal encaminhou a UNIR / Campus de Cacoal um ofício de
agradecimento pelo apoio oferecido pelo grupo de extensão.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado profissional: (1) . 

  
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Anderson Loose - Integrante /
Claiton Marcelo Gomes Farias - Integrante / Thiago Mouser Vieira - Integrante / Wancley
Lima Vieira - Integrante.

 

2010 - 2010 Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Produção
 Descrição: Objetivando atender ao REUNE do Governo Federal, foi constituída uma equipe

de docentes para construir o PPP do Curso que foi depois aprovado e se encontra em
funcionamento no Campus da UNIR em Cacoal.. 

 Situação: Concluído; Natureza: Outra. 
 Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (4) /

Mestrado profissional: (4) / Doutorado: (1) . 
  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Integrante / Antonio Siviero - Coordenador /
Estela Pitwak Rossoni - Integrante / Diogo Gonzaga Torres Neto - Integrante / Lúcia
Setsuko Ohara Yamada - Integrante.

 Financiador(es): Universidade Federal de Rondônia - Outra.

2013 - Atual Periódico: International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)
2013 - 2015 Periódico: International Journal of Creative Research Thoughts
2012 - Atual Periódico: Arts and Education

 

Projetos de desenvolvimento
 

 

Outros Projetos
 

 

Membro de corpo editorial
 



2012 - Atual Periódico: Commerce & Management
2012 - Atual Periódico: Science and Technology
2012 - 2015 Periódico: ONLINE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL
2011 - Atual Periódico: International Recognition Research Journal
2011 - 2015 Periódico: Indian Streams Research Journal
2011 - Atual Periódico: The Association of Scientists Turkish
2011 - 2015 Periódico: Review Of Research Journal
2010 - Atual Periódico: Editora da Universidade Federal de Rondônia

2013 - Atual Agência de fomento: (PROCEA) Comitê Assessor de Extensão da Pró-Reitoria de Cultura,
Extensão

2013 - Atual Agência de fomento: International Community of Spatial Planning and Sustainable
Development SPS

2012 - 2014 Agência de fomento: (NDE) Núcleo Docente Estruturante
2012 - Atual Agência de fomento: Ministério da Integração Nacional

2010 - Atual Periódico: REVISTA REDES / UNISC
2010 - Atual Periódico: Rama : Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
2010 - Atual Periódico: Revista CESUMAR
2010 - Atual Periódico: OBERCOM RESEARCH AND KNOWLEDGE IN COMUNICATION
2011 - Atual Periódico: Revista de Administração da UFSM
2012 - Atual Periódico: NATIONAL MONTHLY REFEREED JOURNAL OF RESEARCH - MUMBAI - IND
2011 - Atual Periódico: Behavioral and Brain Sciences (Print)
2012 - Atual Periódico: Commerce & Management
2012 - Atual Periódico: Arts and Education
2012 - Atual Periódico: Science and Technology
2011 - Atual Periódico: Emerald Emerging Markets Case Studies Editorial Office
2012 - Atual Periódico: International Journal of Public Policy (IJPP)
2013 - Atual Periódico: International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology
2013 - Atual Periódico: Online International Interdisciplinary Research Journal

1. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Gestão da
Inovação. 

 2. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Pesquisa
Aplicada. 

 3. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Docência
Superior. 

 4. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Assessoria e
Direção Superior. 

 5. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Elaboração de
Projetos Programas e Estruturas de Sistemas Administrativos. 

 6. Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Capacitação de
Gestores Públicos e Desenvolvimento Gerencial. 

 

Inglês Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.
Espanhol Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Francês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve

Razoavelmente.
Italiano Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.
Português Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

2017 Prêmio Prof. Guaracy Vieira, pela Orientação da melhor Dissertação de Mestrado em
Administração, 55º. Congresso SOBER 2017., Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia e Rural (SOBER).

2017 Pós-Doutor em Gestão e Economia, Universidade da Beira Interior (UBI), Covilhã,
Portugal..

2016

 

Membro de comitê de assessoramento
 

 

Revisor de periódico
 

 

Áreas de atuação
 

 

Idiomas
 

 

Prêmios e títulos
 



Certificado de Honra ao Mérito pelos 10 Anos de Docência, Universidade Federal de
Rondônia.

2015 Paraninfo da Turma de Bacharéis em Administração 2014-2, Fundação Universidade
Federal de Rondônia..

2015 Prêmio FIA 2015 RIO DE JANEIRO / Primeiro Lugar Categoria Profissional, Conselho
Regional de Administração do Rio de Janeiro.

2014 Prêmio do Mérito Acadêmico ALTEC 2014, Associación Latino-Iberoamericana de Gestión
Tecnológica.

2014 Prêmio Melhor Trabalho da ALTEC 2014, Associación Latino-Iberoamericana de Gestión
Tecnológica.

2014 Acreditación Científica, Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica - ALTEC
VENEZUELA 2014.

2013 Moção de Parabenização: Top 5% de perfis mais visitados no mundo em 2012 no Site
Científico @LinkedIn, @LinkedIn.

2010 DOUTOR EM ADMINISTRACÃO CONFORME APOSTILA RE RECONHECIMENTO EXPEDIDA,
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

2010 Moção de Aplauso por Agenda Técnica Científica Internacional -
http://200.140.146.21:8180/portal/noticias-1/agenda-tecnica-cientifica-internacional-e-o-
brasil-a-contribuir-no-cenario-mundial, Camara Municipal de Cacoal / Vereador Antonio
Masioli.

2009 DOCTOR EN GESTIÓN DE EMPRESAS, Laureado Magna Cum Laudea., UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN - ACORDO DO MERCOSUL.

2009 Professor Homenageado da Universidade Federal de Rondônia em Cacoal, Curso de
Graduação em Administração/ Formandos de 2009..

2007 Homenageado do Dr. Amado E. Cino Candia, Clube de Golfe Tiro Corto em Asunción -
República del Paraguay..
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13. PEDRO FILHO, Flávio de São ; MULLER, C. A. S. ; SILVA NETO, J. M. ; SOUZA, M. P. ; SIENA, Osmar . Participação da

Reunião de Colegiado PPGMAD 30-06-16. 2016.
14. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COSTA, G. B. . Participação da Reunião do CONUCSA de 30/03/2015. 2015.
15. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer no Processo 23118.001240/2015-02 - Projeto de Extensão - NOVO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL: NOVIDADES E ASPECTOS CONTROVERTIDOS.. 2015.
16. COSTA, G. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação na Reunião do CONUCSA de 16/07/2015 Conforme

convocatório a Pauta.. 2015.
17. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2015. 2015.
18. PEDRO FILHO, Flávio de São . Reunião do Conselho a se realizar no dia 31/04/15. 2015.
19. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação como Conselheiro do NUCSA na reunião dia 10/02/15. 2015.
20. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação como Conselheiro do NUCSA na reunião reunião do Conselho no dia

17/11/15. 2015.
21. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação no CONUCSA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015. 2015.
22. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação do CONUCSA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2015. 2015.
23. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação doo CONUCSA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2015. 2015.
24. SÃO PEDRO FILHO, FLÁVIO DE. Parecer - Relatoria Processo 23118.001187/2011-16 - Alteração de Regime de Trabalho.

2014.
25. Flávio de São Pedro Filho. Parecer no processo PROEX 2014 - Fortalecimento da Bacia Leiteira na Zona da Mata

Rondoniense. 2014.
26. Flávio de São Pedro Filho. Parecer no processo PROEX 2014 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA PROTEÇÃO DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO JI- PARANÁ: ferramentas para implementação da gestão participativa dos recursos hídricos. 2014.
27. PEDRO FILHO, Flávio de São ; MULLER, Carlos André da Silva ; SANTOS, Marcos Cesar dos . Compor a Banca

Examinadora para Avaliação de Monografia. 2014.
28. CIOFFI, L. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação do Projeto de Implantação e Manutenção do Núcleo de Extensão

(Vale do Jamari e Madeira Mamoré).. 2014.
29. PEDRO FILHO, Flávio de São ; MALTY, Carlos Augusto . Participação da Reunião de Conselho Departamental de 19-12-

2014. 2014.
30. PEDRO FILHO, Flávio de São . Participação da Reunião de Conselho Departamental de 10-12-2014. 2014.
31. PEDRO FILHO, Flávio de São . MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / ETAPA NACIONAL / DELEGADO TITULAR

ELEITO REPRESENTANDO AS IES DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA A PNDR - POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.. 2013.

32. Flavio de Sao Pedro Filho . Parecer no Projeto de Extensão Educação socioambiental voltada à gestão das Terras
indígenas. 2013.

33. Flavio de Sao Pedro Filho . Parecer no Projeto de Recuperação de áreas degradadas tendo os sistemas agroflorestais
como alternativa de desenvolvimento sustentável no meio rural.. 2013.

34. SILVA NETO, J. M. ; SIENA, Osmar ; SOUZA, M. P. ; SOUZA FILHO, Theóphilo Alves de ; PEDRO FILHO, Flávio de São ;
MULLER, Carlos André da Silva . APCN DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO UNIR-2014. 2013.

35. PEDRO FILHO, Flávio de São . MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / ETAPA ESTADUAL E REGIONAL - DELEGADO
TITULAR ELEITO REPRESENTANDO AS IES DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA A PNDR - POLÍTICA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.. 2012.

1. SIVIERO, A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; ROSSONI, Estela Pitwak ; SILVA, G. L. F. ; TORRES NETO, Diogo Gonzaga ;
YAMADA, Lúcia Setsuko Ohara ; TETE, M. F. . Projeto Político-Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção
Agroindustrial Sustentável. 2009.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação 448-1663-2-RV DO. 2016.
2. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação RDR 1051-4036-1- RV DOC. 2016.
3. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação Revista RARA 1431-5077-1-RV.DOCX. 2016.
4. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação do artigo - Revista GEPROS - código 1594-5131-1-RV -. 2016.
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5. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação Periódico RARA - do artigo código 1412-4998-1-RV. 2016.
6. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliaçao 1artigo código 6_estrategia practica social 277-1013-1-RV. 2016.
7. SIENA, O. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliador do II ENePA. 2016.
8. PEDRO FILHO, Flávio de São . Análise e Parecer - Processo nº 23118.001043/2015-85 - Projeto de Extensão ?SESI

Atleta do Futuro: Direito, Cidadania e Esporte?. 2015.
9. PEDRO FILHO, Flávio de São . Análise e Parecer Colegiado PPGMAD - Processo: 23118.004426/2014-24 - II Seminário

da LP Sustentabilidade na Amazônia ? GOVERNANÇA PARA SUSTENTABILIDADE. 2015.
10. PEDRO FILHO, Flávio de São . Review report for the Cogent Economics and Finance Journal - article 'Profit maximisation

and sustainability ? ?Jevons? Paradox under the ?microscope'. 2014.
11. PEDRO FILHO, Flávio de São . Review report for the EUROMED 2014 - Abstract 57_03 Impact of bounded rationality and

information asymmetry on brand choice, satisfaction, and customer switching behavior in financial services. 2014.
12. PEDRO FILHO, Flávio de São . Mudança de categoria 40 horas para DE - Processo nº 23118.000388/2014-31. 2014.
13. PEDRO FILHO, Flávio de São . Mudança de Categoria 40 horas para DE - Processo 23118.001187/2011-16. 2014.
14. PEDRO FILHO, Flávio de São . Reunião NDE - Núcleo Docnete Estruturante. 2014.
15. PEDRO FILHO, Flávio de São . EURAM 2014 - Review of submission 10131. 2014.
16. PEDRO FILHO, Flávio de São . EURAM 2014 - Review of submission 10733. 2014.
17. PEDRO FILHO, Flávio de São . EURAM 2014 - Review of submission 10866. 2014.
18. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer no Processo: 23118.001949/2014-19 - Projeto ?Elementos inibidores de uso de

ferramentas disponíveis na Administração Pública para tomada de decisão?. 2014.
19. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer no Processo: 23118.001941/2014-52 - Projeto Mudança na rota da Castanha-da-

Amazônia no Arco Norte da Amazônia: organizando sustentavelmente as comunidades tradicionais baseadas no
macromarketing?.. 2014.

20. PEDRO FILHO, Flávio de São . Evaluation of manuscript code 2014_BJESBS_12783 for the British Journal of Education,
Society & Behavioural Science. 2014.

21. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer no Processo 23118.001846/2014-59 - interessada Profa. Ms. Neima Quele
Almeida da Silva. 2014.

22. XAVIER, D. F. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Análise e Parecer - Proc 23118.000212/2012-17, referente à proposta
de Mestrado MINTER na àrea de Direito. 2014.

23. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COSTA, G. B. . Análise e Parecer - Proc 23118.001846/2012-59, referente ao Projeto de
Curso de Extensão - Tópicos de Pesquisa Operacional. 2014.

24. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COSTA, G. B. . Análise e Parecer - Proc 23118.002616/2012-15, referente ao Proj de
Extensão Patrulha Eleitoral. 2014.

25. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ANDRADE, D. . Análise e Parecer - Proc 23118.000388/2014-31, referente solicitação de
alteração de regime de trabalho. 2014.

26. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ANDRADE, D. . Análise e Parecer - Proc 23118.001941/2014-52, referente ao Proj de
Pesq Mudança da Rota da Castanha-da-Amazônia. 2014.

27. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ANDRADE, D. . Análise e Parecer - Proc 23118.002166/2014-52, referente a alteração de
regime de trabalho Dra. Rosália Maria Passos da Silva. 2014.

28. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA NETO, J. M. . Parecer no Processo 23118.004164/2014-06 - Revalidação de
Diploma de Mestrado em Administração. 2014.

29. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ARIF, Z. U. . EUROMED 2013 - Review on manuscript 58-5 requested by the 6th Annual
EuroMed Conference, Estoril, Lisbon. 2013.

30. PEDRO FILHO, Flávio de São . Refereeing Report IJARGE 57287. 2013.
31. PEDRO FILHO, Flávio de São . AOM 2013 ? SUBMISSION 11937 Concluded. 2013.
32. PEDRO FILHO, Flávio de São . AOM 2013 ? SUBMISSION 15313 Concluded. 2013.
33. PEDRO FILHO, Flávio de São . AOM 2013 ? SUBMISSION 16475 Concluded. 2013.
34. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SOUZA, W. P. ; ANDRADE, D. . PROCESSO 23118.000512/2013-87 - Progressão Funcional

da docente Sandra Garcia do Espirito Santos Aguiar. 2013.
35. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SOUZA, W. P. ; ANDRADE, D. . PROCESSO 23118.000529/2013-34 - Progressão Funcional

da docente Sandra Garcia do Espirito Santos Aguiar. 2013.
36. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer na obra intitulada ' Gigantes pela própria natureza: histórias de empreendedores

mato-grossenses'. 2013.
37. PEDRO FILHO, Flávio de São . Arbitragem no artigo intitulado REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DAS MESORREGIÕES DO

BRASIL ENTRE 1985 A 2010. 2013.
38. PEDRO FILHO, Flávio de São . Internationalisation of European Higher Education: PROCESSO 131/GR, 16/01/2012.

2012.
39. PEDRO FILHO, Flávio de São . EURAM ? European Academy of Management. 2012.
40. PEDRO FILHO, Flávio de São . EURAM ? European Academy of Management. 2012.
41. PEDRO FILHO, Flávio de São ; Janew, Claus . Dynamic Existence. In: How Consciousness Creates Reality. 2012.
42. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer em avaliação - artigo código 2346-8171-1-RV.DOCX - Revistas Científicas

Cesumar. 2012.
43. PEDRO FILHO, Flávio de São . Review to the article code em-2012-46399.pdf - International Journal of Public Policy

(IJPP). 2012.
44. PEDRO FILHO, Flávio de São . SCIENTIFIC REFEREED ARTICLE 297 - Harvard University, Cambridge, USA / 5th China

Goes Global Conference.. 2011.
45. PEDRO FILHO, Flávio de São . SCIENTIFIC REFEREED ARTICLE 366 - Harvard University, Cambridge, USA / 5th China

Goes Global Conference.. 2011.
46. PEDRO FILHO, Flávio de São . Avaliação do artigo Código 2035-7354-2-RV.DOC / Revista REA - UFSM - ISSN 1983-4659.

2011.
47. PEDRO FILHO, Flávio de São . Revisão artigo código 11688-43395-1-RV.PDF - Revista Horizonte Científico - ISSN 1808-

3064. 2011.
48.
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Yurtsever, Gulcimen ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Workplace Emotional Abuse Join us for the 2012 Conference on
Workplace Emotional Abuse. 2011.

49. PEDRO FILHO, Flávio de São . SCIENTIFIC REFEREED ARTICLE - Indian Institute of Technology Kharagpur. 2011.
50. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer código 1351-3799-RV como revisor do Periódico RAMA, ISSN 1981-9951

(Impressa) e ISSN 2176-9168 (on line). 2010.
51. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer código 1827-5608-2-RV como revisor do Periódico RAMA, ISSN 1981-9951

(Impressa) e ISSN 2176-9168 (on line). 2010.
52. PEDRO FILHO, Flávio de São . Parecer em matéria científica submetida ao periódico OBERCOM.. 2010.
53. PEDRO FILHO, Flávio de São . JURADO CALIFICADOR - Universidad de la Amazonia Peruana. Curso de Gestión de

Proceso de Innovación. 2010.
54. PEDRO FILHO, Flávio de São ; MACHUCA, G. . Metodologias para Inovação. 2010.
55. SIVIERO, A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA, G. L. F. ; ROSSONI, Estela Pitwak ; TORRES NETO, Diogo Gonzaga ;

YAMADA, Lúcia Setsuko Ohara . Projeto Político-Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção. 2009.
56. PEDRO FILHO, Flávio de São ; TORRES NETO, Diogo Gonzaga ; DA SILVA, Luciana Moura . Presidencia da Comissão de

Revisão de Notas. 2009.
57. TETE, M. F. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; TORRES NETO, Diogo Gonzaga . Processo 23118.001180/2008-91 -

Comissão de Avaliação. 2009.
58. PEDRO FILHO, Flávio de São . CEITEC - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIEMENTO EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E

TECNOLOGIA. 2008.
59. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SIVIERO, A. ; TETE, M. F. ; SILVA, G. L. F. ; ROSSONI, Estela Pitwak . Análíse e decisão

sobre Processos de Aproveitamento de Estudos para 2008/1. 2008.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COSTA, G. B. ; FERNANDES, J. C. ; SILVA, Q. I. ; QUINDERE, F. F. ; BRITO, F. F. . Visita
Técnica ao Distrito de Nova Mutum - Projeto de Extensão em Gestão da Inovação Social. 2015.

2. SOUZA, M. P. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Comissão de Avaliação de Convalidação de Diploma de Rosana Barcelos.
2015.

3. PEDRO FILHO, Flávio de São . Atividade de turismo empresarialk - visita técnica a Frisia Batato e a Parque Histórico de
Carambei. 2015.

4. MERSKY, R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Visit to The Cherry Island Landfill / Delaware Solid Waste Authority in
Wilmington, Delaware, USA. 2014.

5. MERSKY, R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Visit to the Wilmington Organic Recycling Center. 2014.
6. MERSKY, R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Chair of the Session A2 - Agricultural Wastes and Biological Utilization on

the ICSW 2014. 2014.
7. PEDRO FILHO, Flávio de São . Reviewer to the paper 10733 for the EURAM Annual Conference. 2014.
8. PEDRO FILHO, Flávio de São . Reviewer to the paper 10131 for the EURAM Annual Conference. 2014.
9. PEDRO FILHO, Flávio de São . Reviewer to the paper 10866 for the EURAM Annual Conference. 2014.
10. DALAZEN, J. R. ; SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; ORTIZ, P. G. ; MILANI, M. A. ; PARAGUASSU-CHAVES, C.

A. . JORNADA TECNOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR. 2014.
11. PEDRO FILHO, Flávio de São . REFEREE to the Academy of Management 2013 Annual Meeting - SUBMISSION CODE

15313. 2013.
12. PEDRO FILHO, Flávio de São . REFEREE to the Academy of Management 2013 Annual Meeting - SUBMISSION CODE

11937. 2013.
13. PEDRO FILHO, Flávio de São . REFEREE to the Academy of Management 2013 Annual Meeting - SUBMISSION CODE

16763. 2013.
14. PEDRO FILHO, Flávio de São . REFEREE to the Academy of Management 2013 Annual Meeting - SUBMISSION CODE

15949. 2013.
15. PEDRO FILHO, Flávio de São . REFEREE to the Academy of Management 2013 Annual Meeting - SUBMISSION CODE

16475. 2013.
16. PEDRO FILHO, Flávio de São . IAM 2013 - Arbitragem no artigo Código 315 2013. 2013.
17. PEDRO FILHO, Flávio de São . IAM 2013 - Arbitragem no artigo Código 408 2013. 2013.
18. PEDRO FILHO, Flávio de São . IAM 2013 - Arbitragem no artigo Código 491 2013. 2013.
19. PEDRO FILHO, Flávio de São . IAM 2013 - Arbitragem no artigo Código 492 2013. 2013.
20. SOUZA, M. P. ; COSTA, G. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; OLIVEIRA, O. F. ; SILVA, I. C. ; SILVA, J. B. ; BRAGA,

ILUSKA LOBO . Participação na 1ª Feira de Produtos Agroecológicos e Potencialidades no Distrito da Vila Nova do Teotônio.
2013.

21. PEDRO FILHO, Flávio de São ; NENEVÉ, Miguel . REFEREE to the Academy of Management 2012 Annual Meeting -
SUBMISSION CODE 12727. 2012.

22. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COUTINHO, Isabela Esteves Cury ; NENEVÉ, Miguel . REFEREE to the Academy of
Management 2012 Annual Meeting - SUBMISSION CODE 12315. 2012.

23. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COUTINHO, Isabela Esteves Cury . REFEREE to the Academy of Management 2012
Annual Meeting - SUBMISSION CODE 11778. 2012.

24. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ERDMANN, Rolf Hermann . REFEREE to the Academy of Management 2012 Annual
Meeting - SUBMISSION CODE 13134. 2012.

25. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ERDMANN, Rolf Hermann . REFEREE to the Academy of Management 2012 Annual
Meeting - SUBMISSION CODE 14468. 2012.

26. PEDRO FILHO, Flávio de São ; COUTINHO, Isabela Esteves Cury ; NENEVÉ, Miguel . REFEREE to the Academy of
Management 2012 Annual Meeting - SUBMISSION CODE 13698. 2012.

27. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SAKUNO, I. Y. T. . EXPERTISE INVITED to the China Goes Global Conference / Harvard
Kennedy School. 2011.

28.
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PEDRO FILHO, Flávio de São ; SAKUNO, I. Y. T. . CHAIR TO THE DIAMOND JUBILEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFRASTRUCTURE FINANCE ICFIF- 2011. 2011.

29. PEDRO FILHO, Flávio de São . Membro del Jurado Calificador en el " I Curso de Gestión de Procesos de Innovación
2010"na UNAP, Iquitos. 2010.

30.  SIVIERO, A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; ROSSONI, Estela Pitwak ; SILVA, G. L. F. ; TETE, M. F. ; YAMADA, Lúcia
Setsuko Ohara ; TORRES NETO, Diogo Gonzaga . Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção
Agroindustrial. 2009.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São ; BURITI, L. ; CARDOSO, J. . Grupo de Pesquisa e Gestão da Inovação e Tecnologia da Unir
recebe representantes do Porto Público de Porto Velho. 2017. 

2. PEDRO FILHO, Flávio de São . Pesquisadores do GEITEC publicam capítulo em livro sobre desenvolvimento e economia.
2017. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 

3. NASCIMENTO, :. N. T. A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SOUSA, E. P. . Trabalhos Premiados 2017 TRABALHOS
PREMIADOS ? SOBER- 2017. 2017. 

4. PEDRO FILHO, Flávio de São . Investigador da UBI apresenta na China modelo de gestão para cidade inteligente. 2016.
(Programa de rádio ou TV/Comentário). 

5. PEDRO FILHO, Flávio de São ; FROTA, A. ; COELHO, R. ; SOUSA, M. V. . Conetur capacita trabalhadores do setor
hoteleiro de Porto Velho. 2016. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 

6. PEDRO FILHO, Flávio de São . DOCENTES DA UNIR IRÃO À CHINA APRESENTAR TRABALHO CIENTÍFICO NA
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 2013 EM ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 2013.
(Programa de rádio ou TV/Comentário). 

7. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . EDUCADORA AMBIENTAL EXPÕE TRABALHO DE DIVULGAÇÃO DO BABAÇU
DA AMAZÔNIA NO BRASIL E NO EXTERIOR. 2013. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 

8. PEDRO FILHO, Flávio de São . PORTO VELHO: OFICINA DE MARKETING VISUAL APLICADO AO TRÂNSITO ACONTECE
NO SÁBADO. 2012. 

9. PEDRO FILHO, Flávio de São . 已 推荐 到 财经 博客, 点击 查看 更多 精彩 内容 哈佛大学 中国 走向 全球化 论坛. 2011.

10. PEDRO FILHO, Flávio de São . Professor da Unir faz palestra sobre imigração e ecoturismo nos EUA. 2010. 

1. de São Pedro Filho, Flávio . ORCID. 2015. (Site).
2. de São Pedro Filho, Flávio . researcherId. 2015. (Site).
3. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ROMANI, A. R. ; DE ALMEIDA, FABRÍCIO MORAES ; DE MELO, JOÃO ELÓI ; SAKUNO, I.

Y. T. . GEITEC http://www.geitec.unir.br/. 2013; Tema: Pesquisa, ensino, extensão. (Site).
4. PEDRO FILHO, Flávio de São . Flávio de São Pedro FILHO - site http://unir.academia.edu/Fl%C3%A1vioFilho. 2012;

Tema: Ciência e tecnologia. (Blog).
5. PEDRO FILHO, Flávio de São . International Institute of Marketing Professionals - http://www.theiimp.org/global-

alliances-committee/. 2012; Tema: Ciência e tecnologia. (Site).
6. PEDRO FILHO, Flávio de São . Academia.edu - Flávio de São PEDRO FILHO

https://unir.academia.edu/Fl%C3%A1vioFilho. 2012; Tema: Ciência, tecnologia, educação, inovação. (Site).
7. PEDRO FILHO, Flávio de São . Site Scientific Network: http://br.linkedin.com/pub/dr-pedro-filho/31/863/486. 2011;

Tema: Scientífic network. (Site).
8. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ÁVILA, Daiane dos Santos ; ROSSONI, Estela Pitwak ; VENTUROSO, Leandro Juliatti ;

LIMA, Vasti da Conceição . Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho - site http://www.administradores.com.br/flavio1954. 2010;
Tema: Publicações em suporte acadêmico com foco na Ciência da Administração. (Rede social).

9. PEDRO FILHO, Flávio de São ; CORDEIRO JÚNIOR, Francisco ; DUMER, Ivaneida ; PATIL-DAKE, Jayashree ; FERREIRA,
N. W. ; PEI-SHAN, Kao ; Estela Pitwak Rossoni . Flávio Filho - site http://www.facebook.com/profile.php?id=1159606039.
2010; Tema: Relacionamento social. (Rede social).

1. PEDRO FILHO, Flávio de São ; MALTY, Carlos Augusto ; SOUZA FILHO, Theóphilo Alves de . Comissão para elaboração
de Ato de Homenagem ao Patrono dos Administradores, o Adm. Belmiro Siqueira.. 2015. (Semiários e Palestras).

2. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SANTOS, Marcos Cesar dos . Oficina de Marketing Visual Aplicado ao Trânsito em Porto
Velho- SEMTRAM - Coordenador. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

3. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SANTOS, Marcos Cesar dos . Oficina de Estratégia de Comunicação e Venda em Porto
Velho - Coordenador. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

4. PEDRO FILHO, Flávio de São . Oficina de Estratégia de Comunicação e Venda - SITRACOM Cacoal. 2011. (Curso de curta
duração ministrado/Extensão).

5. PEDRO FILHO, Flávio de São . Conferência intitulada "Globazilación y estrategia Competitiva para Negocios
Empresariales". 2010. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

6. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SIVIERO, A. . Oficina de Marketing Visual Aplicado ao Trânsito - SEMTRAM Cacoal. 2010.
(Curso de curta duração ministrado/Extensão).

7. PEDRO FILHO, Flávio de São . Curso de Metodología para la Inovación. 2010. (Curso de curta duração
ministrado/Outra).

8. PEDRO FILHO, Flávio de São ; DUMER, Ivaneida ; DUMER, I. . Oficina de Sustentabilidade. 2008. (Curso de curta
duração ministrado/Extensão).

9. PEDRO FILHO, Flávio de São ; DUMER, I. ; DUMER, Ivaneida . OFICINA DE EMPREENDEDORISMO - turno Matutino.
2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
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10. PEDRO FILHO, Flávio de São ; DUMER, I. ; DUMER, Ivaneida . OFICINA DE EMPREENDEDORISMO - Turno Vespertino.
2008. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

11. PEDRO FILHO, Flávio de São . ABORDAGEM SOBRE O ETNODESENVOLVIMENTO E AS CORRENTES MENTAIS. 2008.
(Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Produção Acadêmica).

12. PEDRO FILHO, Flávio de São . A Hégira Latina e a quebradeira global.. 2008. (Desenvolvimento de material didático ou
instrucional - Produção Acadêmica).

13. PEDRO FILHO, Flávio de São . ETNODESENVOLVIMENTO COM O ECOTURISMO INDÍGENA EM RONDÔNIA: UMA
PROPOSTA DE EMPRESA TRIBAL.. 2008. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Produção Acadêmica).

14. PEDRO FILHO, Flávio de São . COMO GERAR TALENTOS MULTIPLICADORES INDÍGENAS ATRAVÉS DE OFICINA DE
SUSTENTABILIDADE.. 2008. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Produção Acadêmica).

15. PEDRO FILHO, Flávio de São . Lei do Ecoturismo da Atividade em Zona Rupestre do Estado da Bahia. 2002. (Apoio
Institucional).

16. PEDRO FILHO, Flávio de São . Workshop de Estágio Profissionalizante. 2000. (Semiários e Palestras).
17. PEDRO FILHO, Flávio de São . I Seminário de Administração da FIB. 2000. (Semiários e Palestras).
18. PEDRO FILHO, Flávio de São . O Contador e a Contabilidade no Século XXI. 2000. (Semiários e Palestras).
19. PEDRO FILHO, Flávio de São . Curso de Especialização e Custos. 2000. (Projeto de Pós-Graduação).
20. PEDRO FILHO, Flávio de São . Projeto de Inovação da FIB. 2000. (Projeto de Inovação).

1. SILVA, F. J. F. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; MELO, J. V. . Poster GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA PRODUTIVIDADE
EM ANÁLISE DE PROCESSOS. 2015. Programação Visual.

2. PEDRO FILHO, Flávio de São ; DA SILVA, JEOVAL BATISTA ; OLIVEIRA, C. M. . Metodologia para Inovação em Apoio à
Decisão com Foco no Orçamento Municipal (Modalidade Banner). 2015. Programação Visual.

3. ALMEIDA, E. M. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SOUSA, M. V. ; ALMEIDA, V. F. R. . A biodiversidade amazônica
dimensionada em áreas protegidas, áreas de influência ecológica e áreas estratégicas. 2015. Programação Visual.

4. SICSU, T. R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . APLICABILIDADE DO MÉTODO MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM)
EM UMA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2015. Programação Visual.

5. SICSU, T. R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . GESTÃO DE DEMANDA NA PRODUÇÃO COM SABORES AMAZÔNICOS.
2015. Programação Visual.

6. DA SILVA, Adriano Camiloto ; BRASIL, U. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster Estudo do arranjo produtivo local dos
fitoterápicos em Porto Velho. 2014. Programação Visual.

7. MONTEIRO, D. L. ; SANTOS, J. S. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster Um Estudo De Caso Sobre A Funcionalidade
De Um Relatório De Sustentabilidade. 2014. Programação Visual.

8. MEDRADO, S. S. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster Sistema Agroindustrial Familiar em Candeias do Jamari. 2014.
Programação Visual.

9. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster A Bananicultura como Caso de Sucesso. 2014. Programação Visual.
10. MONTEIRO, D. L. ; SANTOS, J. S. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster Relatório de Sustentabilidade e sua

Aplicação no Agronegócio. 2014. Programação Visual.
11. PIACENTINI, A. L. S. ; SILVA, F. P. ; PIACENTINI, M. T. S. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster A PRÁTICA

GERENCIAL EM AGRICULTURA FAMILIAR: ESTUDO EM PROPRIEDADES RURAIS LEITEIRAS DE CHUPINGUAIA. 2014.
Programação Visual.

12. ROMANI, A. R. ; BATISTA, C. G. ; PIACENTINI, A. L. S. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; MENEZES, F. A. ; MARTINS, N.
R. ; NORONHA, P. D. A. ; LIMA, S. N. . Poster LEVANTAMENTO DE PRÁTICAS DE PROCESSAMENTO DE CÔCO E LEITE NA
AGRICULTURA FAMILIAR EM ROLIM DE MOURA. 2014. Programação Visual.

13. LIMA, J. D. C. ; SILVA, H. V. ; LOPES, L. O. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster GESTÃO DE PROJETOS NA
EXPLORAÇÃO DA MADEIRA: UM ESTUDO DE CASO NO DISTRITO DE TRIUNFO, ESTADO DE RONDÔNIA. 2014.
Programação Visual.

14. MIRANDA, M. R. P. F. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA, J. B. ; COSTA, G. B. ; SILVA NETO, J. M. . Poster
AGRICULTURA FAMILIAR, CONHECIMENTO E COMPETITIVIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA. 2014. Programação Visual.

15. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SAKUNO, I. Y. T. ; PATIL-DAKE, Jayashree ; DE SÃO PEDRO, Luciana
Santos . Poster exposto na INTED - Valencia - Spain - Learning on handicraft of babassu palms as affirmative action against
barriers on ethnic communities. 2013. WebArt.

16. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA, J. B. ; ALMEIDA, Fabricio M. de ; OLIVEIRA, O. F. . PLANEJAMENTO
ESPACIAL INCLUSIVO: UMA EXPERIÊNCIA NO ENTORNO DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA. 2013.
Programação Visual.

17. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . A Arte do babaçu. 2013. Fotografia.
18. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; OLIVEIRA, O. F. . 30ª Semana de Geografia. 2013. Programação Visual.
19. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SAKUNO, I. Y. T. ; DE SÃO PEDRO, Luciana Santos ; BRITO, E. B. . Poster

exposto em Grand Rapids, Michigan - USA - Initiative from ethnic communities on Cujubim Grande District for production of
babassu handicraft in Rondônia State (Brazil)'. 2013. Gravura.

20. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA, I. C. . Poster exposto na VII Jornada CEDSA - A gestão da produção artesanal de
babaçu por organizações comunitárias tradicionais do entorno de Porto Velho. 2012. Ilustração.

21. PEDRO FILHO, Flávio de São ; VIEIRA, A. M. S. ; CANTANHEDE, A. O. ; SILVA, F. A. P. ; MOREIRA, T. S. . Poster
exposto na VII Jornada Científica CEDSA - Organização sustentável com foco na produção de artesanato típico da Amazônia.
2012. Ilustração.

22. SILVA, I. C. ; DE SÃO PEDRO, Luciana Santos ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Poster exposto em Lavras - Estado de
Minas Gerais - Arranjo produtivo com foco no artesanal de babaçu das comunidades tradicionais do entorno de Porto Velho.
2012. Outra.
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1. UNIR ; PEDRO FILHO, Flávio de São . Miss e Mister UNIR 2007.. 2007 (Produção cultural para a promoção social, beleza
e estética dos acadêmicos na UNIR/Campus Cacoal.).

1. PEDRO FILHO, Flávio de São; WATANABE, C. Y. V.; BORRERO, M. A. V.. Participação em banca de Mayana Vera Sousa.
Fatores intervenientes para intenção comportamental pró-inovação em MPEs de TI. 2017. Dissertação (Mestrado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

2. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, JOSÉ MOREIRA DA; FEITOSA, F. B.. Participação em banca de SÂMIA LAISE
MANTHEY BENEVIDES. Gestão da Inovação Social como Fator de Competitividade: Estudo de Caso em uma Distribuidora do
Setor Elétrico. 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

3. COSTA, G. B.; SOUZA, M. P.; SILVA NETO, J. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Bruan Livia
Timbo de Araújo. Política pública de controle de gastos com serviços essenciais. 2017. Dissertação (Mestrado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

4. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; NENEVE, M.; COSTA, G. B.. Participação em banca de Sued Santos
Rocha de Souza. Perfil de liderança prevalente na gestão da inovação em organização militar. 2017. Dissertação (Mestrado
em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

5. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; BORRERO, M. A. V.. Participação em banca de Alex Rotta Romani.
Gestão estratégica com foco no grau de desempenho inovativo. 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

6. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; BORRERO, M. A. V.; SILVA, P. A.. Participação em banca de Natália
Talita Araújo Nascimento. Inovação organizacional com foco na Teoria U: Estudo de caso em um instituto de educação
rural. 2016. Dissertação (Mestrado em Profisisonal em Administração Pública (PROFIAP)) - Fundação Universidade Federal
de Rondônia.

7. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Alexandre Leonardo
Simões Piacentini. INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A GESTÃO DE
ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

8. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; BORRERO, M. A. V.. Participação em banca de Clébio Billiany de
Mattos. PROCESSO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM UNIDADES PRODUTORAS DE UMA EMPRESA HIDROELÉTRICA. 2015.
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

9. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Jeoval Batista da Silva.
Avaliação da Sustentabilidade em Unidades de Conservação na Amazônia Ocidental com foco na Teoria U. 2015. Dissertação
(Mestrado em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

10. SANTOS, M.; FUJINO, A.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Daniela Maciel Pinto. Serviço de
Informação especializado como elemento de mediação. 2015. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Ciência da
Informação) - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

11. PEDRO FILHO, Flávio de São; COSTA, G. B.; LEITE, U. T.. Participação em banca de João Artur Avelino Leão. Inovação
Científica para o Desenvolvimento Institucional: Estudo de Caso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre
? IFAC. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

12. PEDRO FILHO, Flávio de São; COSTA, G. B.; LEIT, U. T.. Participação em banca de Willians de Paula Pereira. Perfil de
Incubadora Tecnológica em face aos Arranjos Produtivos Locais na Municipalidade de Porto Velho, Capital do Estado de
Rondônia, Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São; AHMAD, N.; NASIR, M.. Participação em banca de Faraz Ahmad. Human Development in
Uttar Pradesh: A Study of the Urban Poor in Aligarh City. 2015. Tese (Doutorado em Ph.D in Economy) - Aligarh Muslim
University.

2. SHAMIM, M.; KHAN, J. A.; PEDRO FILHO, Flávio de São; NASIR, M.; KHAN, M.. Participação em banca de Jahangir
Chauhan. Impact of Derivatives on Indian Capital Maketing: A Case Study of NSE. 2015. Tese (Doutorado em PhD in
Commerce) - Aligarh Muslim University.

3. MUSAVI, A.; KHAN, M. A.; SHAH, Z.; PEDRO FILHO, Flávio de São; QURESHI, N. Z.. Participação em banca de Malik
Yasir Ahmad. Banca Examinadora da tese de Ph.D. intitulada Poverty and Sustainable Agricultural Development in India: An
Economic Analysis. 2014. Tese (Doutorado em Ph.D in Economy) - Aligarh Muslim University.

4. PEDRO FILHO, Flávio de São; SHEEREEN, Z.; QURESHI, N. Z.. Participação em banca de Tamanna Khan. Globalization
and its impact on indian higher education. 2014. Tese (Doutorado em Ph.D in Economy) - Aligarh Muslim University.

5. HASSEN, S.; PEDRO FILHO, Flávio de São; AHMAD, N.; NASIR, M.. Participação em banca de Reshma Kirmani. Fiscal
Consolidation at Centre and State Level in the Post FRBMA Period. 2014. Tese (Doutorado em Ph.D in Economy) - Aligarh
Muslim University.

6. WAHAB, A.; KHAN, D. M. A.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Tosib Alan. PhD Thesis:
Descentralization and participatory planning for poverty reduction in rural areas: a case study of Uttar Pradesh. 2012. Tese
(Doutorado em Ph.D in Economy) - Aligarh Muslim University.
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1. BATOOL, D. M. S. A.; CHAUDHRY, D. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de M. Jadoon. Evaluation
of PhD Thesis in Management "Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Management system of Gulberg Town,
Lahore Pakistan". 2013. Exame de qualificação (Doutorando em Space applications in Environmental Science) - University Of
The Punjab.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, Carlos André da Silva; ARENAS, M. V. S.. Participação em banca de Natália Talita
Araújo Nascimento. Inovação Organizacional com foco na Teoria U. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em
Administração Pública (PROFIAP) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

2. SILVA NETO, J. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São; SOUZA, M. P.. Participação em banca de Enilton da Silva Santos.
Inventário de Valores Organizacionais. 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Administração) - Universidade Federal
de Rondônia.

3. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Francisco Junior Ferreira
da Silva. Auditoria Governamental como instrumento de modernização de políticas públicas. 2016. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração Pública (PROFIAP) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

4. SILVA NETO, J. M.; RODRIGUEZ, T. D. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Mayana Vera Sousa.
Intensão comportamental pró-inovação em micro e pequenas empresas porto-velhenses. 2016. Exame de qualificação
(Mestrando em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

5. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; TOURINHO, M. B. G. C.. Participação em banca de Sâmia Laise
Manthey Benevides. Gestão da Inovação Social e a Competividade nas Organizações. 2016. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

6. SILVA NETO, J. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São; SOUZA, M. P.. Participação em banca de Enilton da Silva Santos.
Inventário de Valores organizacionais (IVO). 2016. Exame de qualificação (Mestrando em Administração) - Universidade
Federal de Rondônia.

7. PEDRO FILHO, Flávio de São; COSTA, G. B.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Iluska Lobo Braga. Balanço
Social na perspectiva dos Stakeholders com foco na estratégia de inovação e sustentabilidade. 2015. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

8. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; SIENA, O.. Participação em banca de Jeoval Batista da Silva. Avaliação
da Sustentabilidade em Unidades de Conservação na Amazônia Ocidental com foco na Teoria U. 2015. Exame de
qualificação (Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

9. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Alex Rotta Romani.
Gestão Estratégica com foco na inovação para competitividade empresarial na Amazônia. 2015. Exame de qualificação
(Mestrando em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

10. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA NETO, J. M.; FERNANDES, J. C.. Participação em banca de Alexandre Leonardo
Simões Piacentini. Planejamento Organizacional em face da gestão escolar baseada na Teoria Contingencial. 2015. Exame
de qualificação (Mestrando em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

11. SILVA NETO, J. M.; SOUZA, M. P.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Ítalo de Paula Casemiro.
Presença de conteúdos sobre gestão da diversidade nos projetos políticos-pedagógicos. 2014. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

12. SILVA NETO, J. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São; COSTA, G. B.. Participação em banca de Márcia Rejane de Araújo
Almeida. Disclosure socioambiental: Estudo na indústria frigorífica de Porto Velho, Rondônia. 2013. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

13. SIENA, Osmar; PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, Carlos André da Silva. Participação em banca de José Kennedy
Lopes Silva. Concepções ambientais de organizações ambientalistas. 2013. Exame de qualificação (Mestrando em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

14. PEDRO FILHO, Flávio de São; ALMEIDA, Fabricio M. de; SILVA NETO, J. M.. Participação em banca de WILLIANS DE
PAULA PEREIRA. PERFIL DE INCUBADORA TECNOLÓGICA EM FACE AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NA
MUNICIPALIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, BRASIL.. 2013. Exame de qualificação
(Mestrando em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

15. PEDRO FILHO, Flávio de São; ALMEIDA, Fabricio M. de; OLIVEIRA, O. F.. Participação em banca de JOÃO ARTUR
AVELINO LEÃO. INOVAÇÃO CIENTIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: ESTUDO DE CASO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE.. 2013. Exame de qualificação (Mestrando em Administração) -
Universidade Federal de Rondônia.

16. ALMEIDA, Fabricio M. de; PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVEIRA, E. G.. Participação em banca de Elmir Marques
Gonçalves Filho. As relações entre as transformações no espaço econômico em Porto Velho e os empreendimentos
hidroelétricos do Rio Madeira. 2013. Exame de qualificação (Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) -
Universidade Federal de Rondônia.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São; CAETANO, R. F.; EWERTON, A. P. A.. Participação em banca de Ana Paula Mota Bruno. I
importância da integração e do treinamento na adaptação de novos colaboradores nas orgenizações. 2014. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-Graduação Lato Senso em Gestão de Pessoas e Ps) - Faculdade Católica de
Rondônia.

2. PEDRO FILHO, Flávio de São; BARROSO, L. S.; COSTA, A. S.. Participação em banca de Carla Michele Costa Melo Varjão.
A psicodinâmica do trabalho e a relação de prazer e sofrimento nas organizações. 2014. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Pós-Graduação Lato Senso em Gestão de Pessoas e Ps) - Faculdade Católica de
Rondônia.

3. PEDRO FILHO, Flávio de São; ALMEIDA, Fabricio M. de; SANTOS, Marcos Cesar dos; PEDRO FILHO, Flávio de São.
Participação em banca de Izabel Cristina da Silva. Tecnologias Sociais e sustentabilidade com o babaçu nas comunidades
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tradicionais de Porto Velho. 2013. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Gestão Ambiental) -
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia.

4. PEDRO FILHO, Flávio de São; ALMEIDA, Fabricio M. de; SANTOS, Marcos Cesar dos. Participação em banca de Tirla
Tavares. Tecnologias Sociais e sustentabilidade. 2013. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Gestão Ambiental) -
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia.

1. PEDRO FILHO, Flávio de São; MEDEIROS, H. S.; SILVA, J. B.. Participação em banca de Danilo Lima Monteiro.Inovação
organizacional em oficinas de máquinas agrícolas. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) -
Universidade Federal de Rondônia.

2. PEDRO FILHO, Flávio de São; MEDEIROS, H. S.; SILVA, J. B.. Participação em banca de Ernanda Faustino dos
Santos.Gestão microempresarial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade. 2017. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

3. PEDRO FILHO, Flávio de São; MEDEIROS, H. S.; SILVA, J. B.. Participação em banca de Ana Paula Faustino dos
Santos.Inovação de negócio com foco na plataforma de serviço. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

4. PEDRO FILHO, Flávio de São; MEDEIROS, H. S.; SILVA, J. B.. Participação em banca de Francisco Antônio do
Nascimento Sousa.Inovação de negócio com foco na redução de custos. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

5. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA, R. M. P.; PEREIRA, W. P.. Participação em banca de Camila Lima Ribeiro.Gestão da
inovação com sustentabilidade em uma indústria ceramista. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

6. PEDRO FILHO, Flávio de São; PEREIRA, W. P.; ANDRADE, D.. Participação em banca de Gleyson de Azevedo
Reino.Inovação das práticas na logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. 2016. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

7. PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, C. A. S.; SOUZA, W. P.. Participação em banca de Zehedina Feitosa de
Luna.Inovação em processos do Sistema TRF como estratégia competitiva de uma torneadora. 2015. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

8. MULLER, C. A. S.; PEDRO FILHO, Flávio de São; SOUZA, W. P.. Participação em banca de Vanessa Barroso da
Silva.Participação Popular na Administração Pública: Uma Análise do Conselho de Alimentação Escolar Municipal - CAEM.
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

9. PEDRO FILHO, Flávio de São; CORDEIRO JÚNIOR, Francisco; SOUZA, W. P.. Participação em banca de Jefferson Diego
da Cruz Lima.Inovação na comunicação de rotina organizacional. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

10. MULLER, C. A. S.; OLIVEIRA, C. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Aline Oliveira Caetano.Estilo
cognitivo de empreendedores de MPEs do ramo de alimentos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

11. SOUZA, W. P.; OLIVEIRA, C. M.; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Franklin Soares
Rodrigues.Fatores motivacionais: estudo de caso no Grupamento de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia (CBMRO). 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de
Rondônia.

12. PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, Carlos André da Silva; SANTOS, Marcos Cesar dos. Participação em banca de
Natália Talita Araújo Nascimento.INFLUÊNCIAS DA MOTIVAÇÃO NAS PRÁTICAS DO COLABORADOR NA ÁREA DE VENDAS.
2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

13. PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, Carlos André da Silva; MALTY, Carlos Augusto. Participação em banca de Marcelo
Tenório Matos Júnior.A preferência do consumidor portovelhense. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

14. PEDRO FILHO, Flávio de São; SOUZA FILHO, Theóphilo Alves de; SOUZA, W. P.. Participação em banca de Azenath
Alves da Silva.Inovação de negócios: uma análise conceitual estratégica no marketing verde. 2013. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

15. SOUZA FILHO, Theóphilo Alves de; PEDRO FILHO, Flávio de São; MULLER, Carlos André da Silva. Participação em banca
de Everton Luiz Candido Luiz.Estratégias para valorização dos resíduos sólidos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

16. CORDEIRO JÚNIOR, Francisco; PEDRO FILHO, Flávio de São; OLIVEIRA, C. M.. Participação em banca de Jofran Elias de
Souza Martins.Fator humano e qualidade de vida no ambiente de trabalho. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

17. SOUZA FILHO, Theóphilo Alves de; PEDRO FILHO, Flávio de São; PASSOS DA SILVA, Rosália Maria. Participação em
banca de Natália Gaspar de Melo Salgado.Planejamento Municipal: diagnóstico dos efeitos do Projeto Santa Bárbara sobre
os moradores do Bairro Triângulo em Porto Velho. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

18. OLIVEIRA, Marcelo Batista de; MALTY, Carlos Augusto; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Alyne
Vasconcelos Lima Siqueira.Prevenção de acidentes doi trabalho na empresa de construção civil. 2012. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

19. OLIVEIRA, Marcelo Batista de; MALTY, Carlos Augusto; PEDRO FILHO, Flávio de São. Participação em banca de Janno
Savedra Silveira.Análise de fatores que influenciam na qualidade de vida. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

20. PEDRO FILHO, Flávio de São; OLIVEIRA, C. M.; MULLER, Carlos André da Silva. Participação em banca de Maxdeiner
Sousa Castro.Gestão da Qualidade: um estudo de caso aplicado a um serviço de segurança pública. 2012. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

21. PEDRO FILHO, Flávio de São; SANTOS, Marcos Cesar dos; SOUZA, W. P.. Participação em banca de Alex Rotta
Romani.Influências do Plano de remuneração empresarial na satisfação dos colaboradores da área de vendas. 2012.
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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
22. QUINTINO, Simone Marçal; PEDRO FILHO, Flávio de São; SIVIERO, A.. Participação em banca de Gabriela Inês

Deina.Projeto de ACC - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA CASO DO LAVRADOR
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação
Universidade Federal de Rondônia.

23. PEDRO FILHO, Flávio de São; QUINTINO, Simone Marçal; SIVIERO, A.; MAGALHÃES, ELISANGELA MARIA DE.
Participação em banca de Elisangela Maria de Magalhães.Projeto de ACC - ANÁLISE DA GESTÃO DE POLÍTICA
HABITACIONAL: UM ESTUDO DE CASO CONCENTRANDO A ATUAL POLÍTICA EM CACOAL ? ESTADO DE RONDÔNIA. 2010.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

24. PEDRO FILHO, Flávio de São; QUINTINO, Simone Marçal; SIVIERO, A.; LIMA, VALESKA NOGUEIRA. Participação em
banca de Valeska Nogueira Lima.Projeto de ACC - PREGÃO PRESENCIAL: VANTAGENS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

25. SIVIERO, A.; PEDRO FILHO, Flávio de São; QUINTINO, Simone Marçal. Participação em banca de Kelli Aparecida Socorro
Felix.Projeto de ACC - ANALISE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL EM UMA
EMPRESA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACOAL - RO. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

26. QUINTINO, Simone Marçal; PEDRO FILHO, Flávio de São; SIVIERO, A.; COSTA, Gessiane de Souza. Participação em
banca de Gessiane de Souza Costa.Projeto de ACC - Acessibilidade Arquitetônica e a Inclusão Social de pesosas deficientes
na UNIR - Campus de Cacoal. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação
Universidade Federal de Rondônia.

27. QUINTINO, Simone Marçal; PEDRO FILHO, Flávio de São; SIVIERO, A.. Participação em banca de Nilze Eller
Braga.Projeto de ACC - Gestão ambiental: Estudo de caso e uma empresa localizada no Município de Pimenta Bueno- RO.
2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia.

28. PEDRO FILHO, Flávio de São; QUINTINO, Simone Marçal; TETE, M. F.; FERREIRA, N. W.. Participação em banca de
Noemy Witt Ferreira.Projeto de ACC - Inovação em negócios: Estudo de caso focalizando um empreendimento de farmácia
em Cacoal. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de
Rondônia.

29. PEDRO FILHO, Flávio de São; QUINTINO, Simone Marçal; MOURA, Juliano Avelar; LIMA, Vasti da Conceição.
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Luis da Rocha Brito.Análise de Desempenho: A contribuição do feedback no processo de avaliação dos Sargentos na Polícia
Militar. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de
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50. LAVAROTTI JÚNIOR, Jones Resende; SIVIERO, A.; PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA, G. L. F.. Participação em banca
de Jones Resende Lavarotti Júnior.Empreendedorismo Social o quê é? A História do Empreendedorismo Social nas AABBs.
2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

51. SOUZA, Wilson Lourenço de; PEDRO FILHO, Flávio de São; SIVIERO, A.; SILVA, G. L. F.. Participação em banca de
Wilson Lourenço de Souza.Vantagens Competitivas: um estudo de caso das micro e pequenas empresas em licitações, após
o advento da Lei Complementar 123/2006. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
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SILVA, Adriano Camiloto da..Tecnologia da Informação na Empresa Destak Modas: Impacto Financeiro. 2007. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

53. PEDRO FILHO, Flávio de São; SANTOS, Jonatas Galiotto dos; SILVA, G. L. F.; TETE, M. F.. Participação em banca de
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de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

56. PEDRO FILHO, Flávio de São; PELOI, Priscyla da Paz N.; SILVA, G. L. F.; TETE, M. F.. Participação em banca de PELOI,
Priscyla da Paz N..A influência das marcas nos consumidores da Empresa Nocko & Lira. 2007. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.

57. PEDRO FILHO, Flávio de São; MOREIRA, Clovis José; TETE, M. F.; SILVA, G. L. F.. Participação em banca de Clóvis José
Moreira.Atendimento na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e da Família em Cacoal. 2006. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
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Research Network. The Case of Brazilian Municipal Solid Waste Management: Residents? Perceptions. 2017. (Congresso).
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Fernando Sayão. 2017. (Encontro).

3. Aula Inaugural PPGMAD 2017-2.Aula Inaugural e as apresentações de praxe. 2017. (Encontro).
4. I Forum Rondoniense de Inovação Tenológica.O Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia. 2017. (Encontro).
5. III Ciclo de Debates CEDSA 2017 ? Gestão de Centros Urbanos e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia.Gestão de

Centros Urbanos e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. 2017. (Outra).
6. IV CIDESPORT - Congresso Internacional de Desempenho Portuárioo. GESTÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL COM

REMODELAGEM LOGÍSTICA PARA OS RIBEIRINHOS DO RIO MADEIRA. 2017. (Congresso).
7. XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica-Localización y Dinámicas Competitivas en un Entorno Glovbal. Barriers

to innovation and innovative performamce of portuguese firms. 2017. (Congresso).
8. 2016 Western China Overseas High Tech and High Talents Conference (OHTC). PUBLIC MANAGEMENT OF THE SMART

CITY. 2016. (Congresso).
9. 4ºworkshop Partilhar a Inovação. 2016. (Encontro).
10. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation. ORGANIZATIONAL INNOVATION IN FACE OF A

DEMOCRATIC PERSPECTIVE FOR SCHOOLS PUBLIC MANAGEMENT IN THE AMAZON. 2016. (Congresso).
11. Colóquio A Lã e a Neve, de Ferreira de Castro. 2016. (Encontro).
12. Congresso Internacional de Administração. Ações sociambientais em uma distribuidora de energia elétrica em Porto Velho.

2016. (Congresso).
13. Fourth International Conference on Managing Uncertainties of Business: A Strato-Techno Approach (4ICON ? 2015).

Capacity building through innovation to promote amazonian sustainability. 2016. (Congresso).
14. II ENCONTRO DE ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO DA AMAZÔNIA (II EnEPA).COMPORTAMENTO MOTIVACIONAL

DO COLABORADOR PORTOVELHENSE EM FACE DA GESTÃO DA PRODUÇÃO COM INOVAÇÃO. 2016. (Encontro).
15. III CIDESPORT ? Congresso Internacional de Desempenho Portuário. INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS NA LOGÍSTICA DE

TRANSPORTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO RIO MADEIRA. 2016. (Congresso).
16. International Symposium on Smart City (ISSC).Public Management of the Smart City (Technology for Information and

Communication - A proposed to Smart City). 2016. (Simpósio).
17. IX Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD (EnEO). OS STAKEHOLDERS DO ASSENTAMENTO NOVO ENGENHO

VELHO, SUAS ATIVIDADES E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 2016. (Congresso).
18. VI Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. Previsão de demanda: estudo de caso em microempresa

portovelhese do ramo de fast food. 2016. (Congresso).
19. VI Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. Inovação em medidas de avaliação de desempenho como

estratégia competitiva. 2016. (Congresso).
20. VI Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. Inovação em medidas de avaliação de desempenho como

estratégia competitiva. 2016. (Congresso).
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21. VI Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. Inovando a gestão da demanda na produção de tijolos. 2016.
(Congresso).

22. VI Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. Aplicação do ciclo pdca na gestão da qualidade da produção.
2016. (Congresso).

23. 9º CONGRESO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Metodologia para Inovação em Apoio à Decisão com
Foco no Orçamento Municipal. 2015. (Congresso).

24. ADM 2015 - Congresso Internacional de Administração. Estudo dos Atos Administrativos Funcionais com foco na investidura
de Cargos Comissionados. 2015. (Congresso).

25. ADM 2015 - Congresso Internacional de Administração. Inovação no Planejamento Mestre de Produção e Operações no
Ramo Alimentício. 2015. (Congresso).

26. ADM 2015 - Congresso Internacional de Administração. ESTUDO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS
DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. 2015. (Congresso).

27. ADM 2015 - Congresso Internacional de Administração. INOVAÇÃO NO SISTEMA DE FLUXO DE CLIENTES APLICANDO A
TEORIA DE FILAS. 2015. (Congresso).

28. II Encontro Regional Norte de Arborização Urbana - ERNAU.A biodiversidade amazônica dimensionada em áreas protegidas,
áreas de influência ecológica e áreas estratégicas. 2015. (Encontro).

29. XIV Forum Internacional de Administração - FIA 2015 Rio de Janeiro. Gestão Pública com foco na Eficácia de Atividades
Culturais. 2015. (Congresso).

30. XIV Fórum Internacional de Administração - FIA 2015 Rio de Janriro. Poster GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA
PRODUTIVIDADE EM ANÁLISE DE PROCESSOS. 2015. (Congresso).

31. X Jornada Científica CEDSA. A aplicabilidade do método de manutenção preventiva total. 2015. (Exposição).
32. X Jornada Científica CEDSA. Gestão de demanda na produção com sabores Amazônicos. 2015. (Exposição).
33. 12th International Conference of Management and Behavioural Sciences On ?Re-Visioning Business Management and

Psychology: Ecologies of Local and Global Contexts?. http://smbs.in/newsdetail.php?id=40. 2014. (Congresso).
34. 2nd International Journal Multi-Conference on Humanities, Management and Economics (IJMHLLME`14). Perception of

Concepts for Natural and Artificial Environment on Coffee Culture around Nova Mamoré City, State of Rondônia, Brazil.
2014. (Congresso).

35. 7th edition of the International Conference ICT for Language Learning. E-learning as Support for Capacitation of
Entrepreneurs on Amazon. 2014. (Congresso).

36. CIMC 2014 - International Conference on Gramin Samruddhi : Sustainable Rurale. Production planning in the extractive
industry of the Brazil nut: A Case Study in Porto Velho, State of Rondônia, Brazil. 2014. (Congresso).

37. Congresso Internacional de Direito na Amazônia - Direito, Políticas Estratégicas e Ciudade. Políticas Públicas e Gestão de
Resíduos Sólidos na Amazônia. 2014. (Congresso).

38. Global Business: Opportunity and Challages. Global Business and socio-environmental concepts after the Inter-Oceanic
Highway in Amazon. 2014. (Congresso).

39. IATED. CONCEPTS ON ENVIRONMENT IN FACE OF THE POLITICAL, ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS. 2014.
(Congresso).

40. II Congresso Nacional de Turismo Comunitário. O Museu do babaçu: uma fonte de aprendizagem e experiências. 2014.
(Congresso).

41. II ERDAM.Um Estudo De Caso Sobre A Funcionalidade De Um Relatório De Sustentabilidade Para Um Agronegócio. 2014.
(Seminário).

42. II ERDAM.Estudo do arranjo produtivo local dos fitoterápicos em Porto Velho. 2014. (Seminário).
43. II Forum Democrático de Discussões de CT&I para a Amazônia Legal.Discussão da C&I para a Amazônia Legal. 2014.

(Encontro).
44. III Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial. Tecnologias Sociais e Sustentabilidade com o

babaçu nas comunidades tradicionais de Porto Velho. 2014. (Congresso).
45. II Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Rondônia - "Sinergismo de Ações de CT&I entre as Instituições

do Estado".GEITEC - Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia da UNIR e a Sinergia em pesquisa aplicada
em Rondônia. 2014. (Encontro).

46. Interdisciplinary National Conference on Public Finance and Public Policy. Simplification and innovation in Bureaucracy in
attendance (reception) in Public Health. 2014. (Congresso).

47. International Conference on Chemical Engineering and Advanced Computational Technologies (ICCEACT?2014) N. Waste
Management in Western Amazon and Deconstruction of Concepts to Sanitary Landfill. 2014. (Congresso).

48. International Conference on Humanities, Management and Economics (ICHME 2014). Innovation Management with focus on
production and operation team. 2014. (Congresso).

49. International Conference on Solid Waste Technology and Management - ICSW 2014. Deconstruction of the Sanitary Landfill
Concept and the Management of Solid Waste in Western Amazon. 2014. (Congresso).

50. International Indigenous Development Research Conference. Indigenous ecotourism on support to economic optimization
and quality of life for the forest peoples in the Brazilian Amazon. 2014. (Congresso).

51. International Research Colloquium on Commerce, management, Engineering and Social Science. ISSUES ABOUT FISH
EXTRACTION ON DOWN MADEIRA RIVER IN STATE OF RONDÔNIA, WESTERN AMAZON. 2014. (Congresso).

52. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL INNOVATION ? ISTI 2014. GESTÃO DE TECNOLOGIAS NO
AGROBUSINESS: UM ESTUDO DE CASO NA PRODUÇÃO DE ABACAXI EM PORTO VELHO, BRASIL.. 2014. (Congresso).

53. IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL. 1) AGRICULTURA FAMILIAR NA
PRODUÇÃO DE ABACAXI COM FOCO PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE IRRIGAÇÃO. 2014. (Congresso).

54. IV Seminario de Gestión Tecnológica.METODOLOGÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN CON SOSTENIBILIDAD.
2014. (Seminário).

55. IV Seminario de Gestión Tecnológica.Los stakeholders en la amazonia y la innovación en la producción de hortalizas. 2014.
(Seminário).

56. IX Jornada Científica CEDSA.Inovação com foco no planejamento mestre, produção e operações em uma fábrica de
uniformes. 2014. (Encontro).
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IX Jornada Científica CEDSA.Estudo da localização e arranjo físico de uma torrefadora de café em Porto Velho. 2014.
(Encontro).

58. IX Jornada Científica CEDSA.Gestão da cadeia de valor em uma fábrica de produtos alimentícios em Porto Velho. 2014.
(Encontro).

59. Mesa Redonda - Reconstrução Rondônia Pós-cheia.Estratégia de Reconstrução de Rondônia Pós Cheia do Rio Maeira. 2014.
(Seminário).

60. Mesa Redonda - Reconstrução Rondônia Pós-cheia.Reconstrução de Rondônia. 2014. (Oficina).
61. National Conference on Paradigm Shifts in Marketing - The road Ahead. Services quality in government helath organization -

case study of Porto Velho City, Rondônia State, Brazil. 2014. (Congresso).
62. Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica.INOVAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO NOS COMPOSTOS DE BENS E

SERVIÇOS. 2014. (Simpósio).
63. VIII Simpósio de Turismo Sertanejo.O Museu do Babaçu. 2014. (Simpósio).
64. XXI Congresso Brasileiro de Custos. Moderna Gestão Pública Municipal - um caso das autarquias de serviços. 2014.

(Congresso).
65. 12th Conference on the Americas.Initiative from ethnic communities on Cujubim Grande District for production of babassu

handicraft in Rondônia State (Brazil).. 2013. (Encontro).
66. 2nd International Conference of Humanities, Econbomics and Geography (ICHEG'2013).Community Development Through

Production of Babassu Craft Aroud Porto Velho's City, Brazil. 2013. (Encontro).
67. 31a. Semana de Geografia. PLANEJAMENTO ESPACIAL INCLUSIVO: UMA EXPERIÊNCIA NO ENTORNO DE PORTO VELHO,

CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA. 2013. (Exposição).
68. 7th Virtual International Technology, Education and Development Conference. Learning on handicraft of babassu palms as

affirmative action against barriers on ethnic communities. 2013. (Congresso).
69. Aula Magna: Magistratura, Vocações e Desafios - com a Ministra Eliana Calmon. 2013. (Encontro).
70. EDULEARN13 VIRTUAL (5th International Conference on Education and New Learning Technologies). E-LEARNING

FOCUSED ON CAPACITATION FOR MICRO AND SMALL ENTREPRENEURS FROM RONDÔNIA STATE, AMAZON REGION
(BRAZIL). 2013. (Congresso).

71. ELES CONTARAM AS MELHORES HISTÓRIAS DE LÍDERES DE RONDÔNIA.CRÍTICA SOBRE O TEMA ELES CONTARAM AS
MELHORES HISTÓRIAS DE LÍDERES DE RONDÔNIA". 2013. (Seminário).

72. Iberoamerican Academy of Management Conference - IAM. Conceito de gestão socioambiental aplicado da Rodovia
Interoceânica, na Amazônia. 2013. (Congresso).

73. I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional. Delegado Titular representando as Instituições de Ensino Superior,
Pesquisa e Extensão do Estado de Rondônia / Eixo Temático IV - Vetores do Desenvolvimento Sustentável / Grupo 4.1 -
Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.. 2013. (Congresso).

74. I Festival de Arte e Cultura da Universidade Federal de Rondônia. A Arte do babaçu. 2013. (Exposição).
75. III Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Aplicada a Gestão Territorial. Tecnologias Sociais e sustentabilidade com

babaçu nas comunidades tradicionais de Porto Velho. 2013. (Congresso).
76. II SEMANA DO MEIO AMBIENTAL SENAC/RO ? 2013.Impacto Socioambiental e o Desenvolvimento na Amazônia. 2013.

(Encontro).
77. Public Sector Enterprises Going Global: Issues, Opportunities and Challenges. Simplification and innovation in Bureaucracy in

attendance (reception) in Public Health. 2013. (Congresso).
78. SEMINÁRIO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL: Debriefing aos Colaboradores das Pesquisas. 2013. (Seminário).
79. SEMINÁRIO DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM ADMINISTRAÇÃO: Debriefing aos Colaboradores das Pesquisas - ?

Ação Institucional UNIR com apoio da SUFRAMA.Mesa de Debate. 2013. (Seminário).
80. Seminário resultado da pesquisa na cadeia-rede do algodão agroecológico Justa Trama. 2013. (Seminário).
81. Symposium on Global Business, Operation and Management.Teaching and Leaning with e-Leaning tool. 2013. (Simpósio).
82. VIII Jornada CEDSA.Função Produção. 2013. (Encontro).
83. XII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE. 2013. (Congresso).
84. XII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE. 2013. (Congresso).
85. XIII Simpósio de Sustentabilidade da Atividade Leiteira. 2013. (Simpósio).
86. XII Workshop de Políticas Públicas. 2013. (Outra).
87. XXXI Semana de Geiografia.PLANEJAMENTO ESPACIAL INCLUSIVO: UMA EXPERIÊNCIA NO ENTORNO DE PORTO VELHO,

CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA. 2013. (Encontro).
88. 2012 Symposium on Global Business Operation and Management.Human Resource Management in Ecotourism-Centric

Communities. 2012. (Simpósio).
89. 9th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. Impact on

Organisational Learning in Ecotouristic Community: a Case Study Focusing on Social Technology. 2012. (Congresso).
90. ICBEBAS 2012: International Conference on Business, Economics, Behavioral and Administrative Sciences.SOCIAL

TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE ECOTOURISM: AN WAY TO SOCIAL INNOVATION FOR COMPETITIVENESS,
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND HUMAN EXCELLENCE. 2012. (Encontro).

91. I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional.Contribuições técnicas no Eixo IV - Vetores do Desenvolvimento
Regional Sustentável e Delegado Titular eleito para a Macrorregião. 2012. (Encontro).

92. I CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE.Discussão e Suporte no Eixo IV -
Vetores para o Desenvolvimento Sustentável para a PNDR. 2012. (Encontro).

93. I Congresso Internacional de Mineração e Garimpagem Sustentável na Amazônia. 4. Inovação na decisão pela extração
mineral com foco na gestão socioambiental e no eco-desenvolvimento. 2012. (Congresso).

94. I Encontro Internacional de Geografia. 2012. (Encontro).
95. III Colóquio de Redes, Estratégia e Inovação.Poster: Arranjo Produtivo com foco no artesanato de babaçu das comunidades

tradicionais do entorno de Porto Velho. 2012. (Encontro).
96. III Encontro Rondoniense de Psicologia Escolar e Educacional: Medicalização da Queixa Escolar. 2012. (Encontro).
97. II Seminário de Psicologia. 2012. (Seminário).
98. I Seminário em Políticas Públicas Educação e Saúde. 2012. (Seminário).
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I Seminário Internacional Sobre Estudos Amazônicos.Estado e política de desenvolvimento da Amazônia: Paradigmas e
perspectivas estratégicas para o ecoturismo indígena em Rondônia. 2012. (Seminário).

100. National Conference on Emerging Market Economies.Macroeconomic performance and Public Policy: Brazilian effort for
sustainable development. 2012. (Seminário).

101. SEMINÁRIO DE EFICIÊNCIA E GESTÃO EM AGROINDÚSTRIA.Elaboração e gerenciamento de projetos agroindustriais. 2012.
(Seminário).

102. Seminário FAIRTRADEe estratégias de internacionalização de produtos florestais não-madeiráveis (PFNM's) da Amazônia.
2012. (Seminário).

103. Seminário temático "Implantação de Hidroelétricas na Amazônia: impactos e`resultados". 2012. (Seminário).
104. The 2012 European Academy of Management Conference - EURAM 2012. SOCIAL TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE

ECOTOURISM ? AN WAY TO SOCIAL INNOVATION FOR COMPETITIVENESS, ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND
HUMAN EXCELLENCE. 2012. (Congresso).

105. VII Jornada Científica CEDSA.Organização sustentável com foco na produção de artesanato típico da Amazônia. 2012.
(Encontro).

106. VII Jornada Científica CEDSA.A gestão da produção artesanal de babaçu por organizações comunitárias tradicionais do
entonro de Porto velho. 2012. (Encontro).

107. Workshop Direitos Humanos e Cidadania. 2012. (Oficina).
108. XI Prêmio Ecoturismo & Energias Renováveis. 2012. (Encontro).
109. XI Seminário Internacional de Sustentabilidade.XI Seminário Internacional de Sustentabilidade e o Centenário da Estrada de

Ferro Madeira-Mamoré. 2012. (Seminário).
110. 21 st Annual International Sankofa Conference. 2011. (Congresso).
111. 37th EIBA ANNUAL CONFERENCE / EUROPEAN INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY. Public policies for international trade

and sustainable development (ID 901 - T9. W1. Emerging issues in international trade - Workshop)). 2011. (Congresso).
112. China Goes Global Conference. Analysis about the PAC ? Program for Acceleration of Growth in Brazil Applied to China.

2011. (Congresso).
113. III SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA. 2011. (Seminário).
114. International Conference on Business and Management. Innovation in Business: A case study focusing on developments in

the pharmnaceutical industry trade in Cacoal. 2011. (Congresso).
115. International Conference on Frontiers of Infrastructure Finance (ICFIF 2011)?20).Public Policy Issues and Frontiers of

Infrastructure: One Brazilian Experience for Sustainable Development Growth. 2011. (Encontro).
116. International Conference on Solid Waste Technology and Management - ICSW 2014. Social Technologies Applied in

Explotation of Solid Waste from the Amazon Forest. 2011. (Congresso).
117. IV ENCONTRO DE GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS NA AMAZÔNIA. 2011. (Encontro).
118. Palestra a arte dos seguidores: o outro lado da liderança. 2011. (Outra).
119. Seminário sobre o Novo Código Florestal.Seminário sobre NovAmbiente - SEMA.. 2011. (Seminário).
120. Seminário Sustentabilidade dos produtos não-madeiráveis (PFNM) do Estado de Rondônia. 2011. (Seminário).
121. The Third Annual International Conference on Business and Public Policy. ANALYSIS ABOUT THE RESPONSE FROM PRIVATE

SECTOR TO PUBLIC POLICY GENERATED BY THE PAC - PROGRAMME FOR ACCELERATION OF GROWTH IN BRAZIL. 2011.
(Congresso).

122. The Twenty-Sixth International Conference on Solid Waste Technology and Management. Administration of Production with
focus on Social Technology Sustainable in Amazon. 2011. (Congresso).

123. The Twenty-Sixth International Conference on Solid Waste Technology and Management.PRODUCTION MANAGEMENT
FOCUSED ON SUSTAINABLE SOCIAL TECHNOLOGIES IN AMAZON. 2011. (Outra).

124. VI JORNADA CIENTÍFICA CEDSA. 2011. (Encontro).
125. 11th CONFERENCE on the AMERICAS. Workshop IV: "The Risks of Isomorphism". 2010. (Congresso).
126. 11th CONFERENCE on the AMERICAS. Workshop VI: "The Public Policy to Employment and Income Through Immigrant

Work Absorption". 2010. (Congresso).
127. 11th International Joint World Cultural Tourism Conference - Conference Proceedings Number : ISBN 978-89-922250-05-4.

Sustainable Management of Family Business: A Case Study Focusing the Indigenous Ecotourism. 2010. (Congresso).
128. Conference on Immigration in the Southeast: Defining Problems, Finding Solutions.The Public Policy to Employment and

Income through Immigrant Worker Absorption. 2010. (Seminário).
129. IX Congreso Latinoamericano de Humanidades. Como Gerar Talentos Multiplicadores Indígenas Através de Oficina de

Sustentabilidade.. 2010. (Congresso).
130. Comissão Nacional de Mobiliação ANDES.Audiência Pública na Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado

Federal. 2009. (Outra).
131. Minioficinas: Função e funcionalidade do CEITEC e a sua importância regional na Amazônia.Minioficinas: Função e

funcionalidade do CEITEC e a sua importância regional na Amazônia. 2009. (Oficina).
132. Segundo Encontro das Seções Sindicais da Região Norte 1 - ANDES.Abertura, Congraçamento, Informes, Atualização de

Planos e Encaminhamentos. 2009. (Encontro).
133. Semana de Comemoração dos 20 Anos da UNIR.Função e Funcionalidade do CEITEC - Centro de Pesquisa e

Desenvolvimento em Gestão da Inovação e Tecnologia e a sua importância regional na Amazônia.. 2009. (Oficina).
134. Semana de Comemoração dos 20 Anos UNIR.Oficina "Significado do Cursod e Engenharia de Produção Agroindustrial

sustentável para a Competitividade do Estado de Rondônia nos cenários nacional e internacional".. 2009. (Oficina).
135. Significado do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial sustentável para a competitividade do Estado de

Rondônia.Significado do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial sustentável para a competitividade do Estado de
Rondônia. 2009. (Oficina).

136. I Salão de Iniciação Científica. 2008. (Encontro).
137. III SEMINÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 2007. (Seminário).
138. I Seminário de Desenvolvimento Regional. 2007. (Seminário).
139. Palestra sobre Reforma Tributária - mudanças e perspectivas. 2007. (Outra).
140. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 2007. (Encontro).
141. Seminário Parcial do Programa Institucional de Bolsas de Inicação Científica PIBIC/UNIR-CNPq. 2007. (Seminário).

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



142. III Seminário Temático de Ciências Contábeis. 2006. (Seminário).
143. Semana Nacional de C&T ( Criatividade & Inovação ).Palestra: A Questão Ambiental e a Gestão da Sustentabilidade. 2006.

(Encontro).
144. Fórum Mato Grosso de Inovação na Indústria - Uma Proposta para Mato Grosso.Fórum Mato Grosso de Inovação na

Indútria - Uma Proposta para Mato Grosso. 2005. (Outra).
145. I Semana de Eventos Econômicos.Cadeia Produtivas Agroindustriais em Mato Grosso. 2004. (Encontro).
146. Planejamento em Educação Ambiental. 2004. (Oficina).
147. Congreso Latino Iberoamericano de Investigación de Operaciones. Metodologias Multicritério em Apoio a Decisão por Ações

para Integração Comunitária da Vila Porto Sauípe, ao Complexo Turístico Instalado na Imediação.. 2002. (Congresso).
148. Congreso Latino Iberoamericano de Investigación de Operaciones - CLAIO 2002. A01-03 Elementos Cognitivos do Jogo no

Processo Decisório. 2002. (Congresso).
149. Encontro de Cultura. 2002. (Encontro).
150. II Encontro de Professores doo Curso de Ciências Contábeis. 2002. (Encontro).
151. I Seminário de Capacitação e Vendas dos Produtos do Chile. 2002. (Seminário).
152. VII Mercovale.VII Mercovale - Encontro de Negócios nos Vales do São Francisaco e do Parnaíba. 2002. (Encontro).
153. XI Encontro Regional da Associação Brasielira das Operadoras de Turismo. 2002. (Seminário).
154. Seminário de Mineração, Meio Ambiente e Qualidade de Vida. 2001. (Seminário).

1. QUERIDO, J. E. B. ; BARNABE, A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . I Forum Rondoniense de Inovação Tecnológica. 2017.
(Outro).

2. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ZHIWEI, T. . International Symposium on Smart City (ISSC). 2016. (Congresso).
3. PEDRO FILHO, Flávio de São ; ZHIWEI, T. . 2016 Western China Overseas High Tech and High Talents Conference

(OHTC). 2016. (Congresso).
4. METALLA, O. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . 1st International Scientific Conference on Professional Science. 2016.

(Congresso).
5. AMIN, M. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; LUKMAN, I. B. . 1st International Conference On Social & Political

Development ( ICOSOP ) FISIP USU 2016. 2016. (Congresso).
6. PEDRO FILHO, Flávio de São ; FRANCISCO, A. C. ; OLIVEIRA, M. R. . ADM2015 - Congresso Internacional de

Administração. 2015. (Congresso).
7. SHARMA, K. B. ; PUROHIT, N. K. ; ALMEIDA, Fabricio M. de ; FILHO, FLÁVIO DE SÃO PEDRO . International Conference

on Social Responsibility in Economic Perspective: A Global Issue.. 2014. (Congresso).
8. MERSKY, R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . International Conference on Solid Waste Technology and Management -

ICSW 2014. 2014. (Congresso).
9. PEDRO FILHO, Flávio de São ; SILVA, J. B. ; BRAGA, ILUSKA LOBO . Semana do meio Ambiente SENAC 2014. 2014.

(Outro).
10. PEDRO FILHO, Flávio de São . Palestra sobre Produção mais limpa (PML) para um meio ambiente saudável. 2014.

(Outro).
11. SILVA, I. C. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . IV Congresso Brasileiro de Educação Ambiental. 2014. (Congresso).
12. PEDRO FILHO, Flávio de São ; LI, Y. ; SHEN, Z. ; MAO, Q. ; DANG, A. . SPSD 2013 Beijing - International Conference on

Spatial Planning and Sustainable Development. 2014. (Congresso).
13. SAXENA, K. ; MEHROTRA, D. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; KUMAR, P. ; KAINTH, G. S. ; PHON-NGARM, P. ; PANDE,

R. R. . 3rd International Conference on Advances in Management and Economics. 2013. (Congresso).
14. IMAM, A. ; ALAM, S. ; AKHTER, N. ; SALEEM, I. ; VARGAS-HERNANDEZ, J. G. ; PEDRO FILHO, Flávio de São .

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP. 2013. (Congresso).
15. ARAGON-CORREA, J. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; ZOTT, C. ; WELSH, D. ; ARIF, Z. U. . AOM 2013 - Academy of

Management Annual Meeting. 2013. (Congresso).
16. ARIF, Z. U. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . 6th Annual EuroMed Conference. 2013. (Congresso).
17. XAVIER, D. F. B. ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; CAMPOS, W. C. C. ; GOEDERT, L. ; OLIVEIRA, P. S. . Mesa-redonda

sobre o Marco Regulatório de Mineração. 2013. (Outro).
18. MAO, Q. ; DANG, A. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . International Conference on Spatial Planning and Sustainable

Development. 2013. (Congresso).
19. PEDRO FILHO, Flávio de São; SILVA, I. C. ; KHALILI, A. E. . PALESTRA COM A ECONOMISTA AMYRA EL KHALILI -

TEMA: GESTÃO DA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO PLANETA. 2013. (Outro).
20. SIENA, Osmar ; PEDRO FILHO, Flávio de São . I Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração da Amazônia. 2012.

(Outro).
21. MAFFINI GOMES, Clandia ; PEREIRA, Breno Diniz ; PEDRO FILHO, Flávio de São . 1º Fórum Internacional Ecoinovar.

2012. (Congresso).
22. NELSON, J.A ; PEDRO FILHO, Flávio de São ; SASAHARA, Shinichiro ; BERG, Yngvar ; RENAUD, Jean ; KUKLA, Oleksandr

. International Conference on Business, Economics, Behavioral and Administrative Sciences / World Academy of Science,
Engineering and Technology. 2012. (Congresso).

23. PEDRO FILHO, Flávio de São; ERDMANN, Rolf Hermann ; COUTINHO, Isabela Esteves Cury ; DE SÃO PEDRO, Luciana
Santos ; MARQUES, Veruska Paioli do Nascimento . Session Chair to the International Conference on Business, Economics,
Behavioral and Administrative Sciences. 2012. (Outro).

24. PEDRO FILHO, Flávio de São; ALMEIDA, Fabricio M. de . I Congresso Internacional de Mineração e Garimpagem na
Amazônia. 2012. (Congresso).

25. GEROSA, G. ; GRIFFIN, J. ; BOWEN, F. ; AGARWAL, R. ; KATILA, R. ; PEDRO FILHO, Flávio de São . AOM 2012 -
Academy of Management Annual Meeting. 2012. (Congresso).

26. ACHARYA, Damodar ; TRIPATHY, Arabinda ; REDDY, K. Sudhakar ; PRADHAN, Rudra P. ; PEDRO FILHO, Flávio de São .
Diamond Jubilee International Conference on Frontiers of Infrastructure Finance ICFIF- 2011. 2011. (Congresso).

27.
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SEDUC / REN CACOAL ; PEDRO FILHO, Flávio de São . III Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente - Etapa
Regional. 2008. (Outro).

28. DUMER, Ivaneida ; PEDRO FILHO, Flávio de São . V Jornada Científica / Mostra e Bazar de Arte Indígena: Povo Surui
Paiter. 2007. (Exposição).

1. SAMIA LAISE MANTHEY BENEVIDES. GESTÃO DA INOVAÇÃO SOCIAL E A COMPETIVIDADE ORGANIZACIONAL NA
AMAZÔNIA. Início: 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de
Rondônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2. Creuza Gomes Batista. INOVAÇÃO DE NEGÓCIOS: ANÁLISE DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS COM FOCO NO
DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS EM RONDÔNIA. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Mestrado em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. (Orientador).

1. Fredy Togni. A inovação tecnológica via Intranet Corporativa: Um estudo de caso no ramo de serviços bancários. Início:
2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. (Orientador).

1. Mayana Vera Sousa. Fatores intervenientes para intenção comportamental pró-inovação em MPEs de TI. 2017.
Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

2. Alexandre Leonardo Simões Piancentini. INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA
PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA. 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade
Federal de Rondônia, . Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

3. Natália Talita Araújo Nascimento. Inovação Organizacional com foco na Teoria U: Estudo de caso em um instituto de
educação rural. 2016. Dissertação (Mestrado em Profisisonal em Administração Pública (PROFIAP)) - Fundação Universidade
Federal de Rondônia, . Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

4. Alex Rotta Romani. Gestão estratégica com foco no grau de desempenho inovativo. 2016. Dissertação (Mestrado em
Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

5. Francisco Junior Ferreira da Silva. Inovação no processo de auditoria operacional. 2016. Dissertação (Mestrado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia, . Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

6. Clébio Billiany de Mattos. PROCESSO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM UNIDADES PRODUTORAS DE UMA EMPRESA
HIDROELÉTRICA. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia, . Orientador: Flávio
de São PEDRO FILHO.

7. Jeoval Batista da Silva. Avaliação da Sustentabilidade em Unidades de Conservação na Amazônia Ocidental com foco na
Teoria U. 2015. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, .
Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

8. Willians de Paula Pereira. Perfil de Incubadora Tecnológica em face aos Arranjos Produtivos Locais na Municipalidade de
Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal
de Rondônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

9. João Artur Avelino Leão. Inovação Científica para o Desenvolvimento Institucional: Estudo de Caso Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Acre ? IFAC. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de
Rondônia, . Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

10. Irêne Yoko Taguchi Sakuno. A INTERVENÇÃO SOCIAL E DIREITO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE: PERSPECTIVAS PARA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) - Universidade
Federal de Rondônia, . Coorientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

1. SUED SANTOS ROCHA DE SOUZA. GESTÃO DA INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS: ESTUDO DE CASO EM
RONDÔNIA, BRASIL. 2016. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Programa de Educação Continuada em
Ciências Agrárias - PECCA) - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.
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Izabel Cristina da Silva. Tecnologias Sociais e sustentabilidade com o babaçu nas comunidades tradicionais de Porto Velho.
2013. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Especialização em Gestão Ambiental) - Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

3. Tirla Tavares. Tecnologias Sociais e sustentabilidade. 2013. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Gestão
Ambiental) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

1. Danilo Lima MOnteiro. Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

2. Ernanda Faustino dos Santos. Gestão microempresarial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade. 2017.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de
São PEDRO FILHO.

3. Ana Paula Faustino dos Santos. Inovação em negócio com foco na plataforma de seviço. 2017. Trabalho de Conclusão de
Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

4. Francisco Antônio do Nascimento Sousa. Inovação em negócio com foco na redução de custos. 2017. Trabalho de
Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO
FILHO.

5. GLEYSON DE AZEVEDO REINO. Inovação das práticas na logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. 2016.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador:
Flávio de São PEDRO FILHO.

6. CAMILA LIMA RIBEIRO. GESTÃO DA INOVAÇÃO COM SUSTENTABILIDADE EM UMA INDÚSTRIA CERAMISTA. 2016.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador:
Flávio de São PEDRO FILHO.

7. Claudio Maurício Simões de Souza. Gestão da inovação tecnológica com foco em ferramenta ERP: Um estudo de caso. 2016.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de
São PEDRO FILHO.

8. Aline Brito da Glória Nolasco. Estudo do arranjo físico aplicado em empresa de materiais para construção civil. 2016.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de
São PEDRO FILHO.

9. Zehedina Feitosa de Luna. Inovação em processos do Sistema TRF como estratégia competitiva de uma torneadora. 2015.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador:
Flávio de São PEDRO FILHO.

10. Fabíola Ferreira de Brito. Inovação no arranjo físico de um abatedouro de aves: um estudo d ecaso na cidade de Porto
Velho. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

11. Jefferson Diego da Cruz Lima. Inovação na comunicação de rotina organizacional. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

12. Natália Talita Araújo Nascimento. Influências da motivação nas práticas do colaborador na área de vendas. 2014. Trabalho
de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São
PEDRO FILHO.

13. Azenath Alves da Silva. Inovação de negócios: uma análise conceitual estratégica no marketing verde. 2013. Trabalho de
Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO
FILHO.

14. Marcelo Tenório Matos Junior. A preferência do Consumidor portovelhense. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso.
(Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

15. Maxdeiner Sousa Castro. Gestão da Qualidade: um estudo de caso aplicado a um serviço de segurança pública.. 2012.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

16. Alex Rotta Romani. Influências do Plano de remuneração empresarial na satisfação dos colaboradores da área de vendas.
2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador:
Flávio de São PEDRO FILHO.

17. MARIA IVANI DE SOUSA VIEIRA. PROCESSO SUCESSÓRIO DE EMPRESAS FAMILIARES: UM ESTUDO DE CASO EM ROLIM
DE MOURA, ESTADO DE RONDÔNIA (BRASIL). 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) -
Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

18. Elisângela Maria de Magalhães. Análise da Gestão de Política Habitacional: Um Estudo de Caso Concentrando a Atual Política
em Cacoal- Estado de Rondônia (Brasil). 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação
Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

19. Vasti da Conceição Lima. Habilidade do Administrador Com foco na Abordagem da Inteligência Emocional: Estudo de Caso
na Cidade de Alvorada do Oeste - RO.. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Fundação
Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

20. Noemy Witt Ferreira. Inovação em Negócios: Estudo de Caso Focalizando Empreendimentos no Ramo do Comércio
Farmacêutico em Cacoal, Estado de Rondônia (Brasil).. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em
Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

21. WANCLEY LIMA VIEIRA. ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS APLICADA AO NEGOCIO DE TELEFONIA CELULAR EMPRESARIAL:
UM ESTUDO DE CASO EM JI-PARANÁ ? ESTADO DE RONDÔNIA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em
Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

22. LEANDRO JULIATTI VENTUROSO. ESTUDO DE CASO DA BOVINOCULTURA DE CORTE EM ROLIM DE MOURA, ESTADO DE
RONDÔNIA ? BRASIL. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Administração) -
Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

23. DAIANE DOS SANTOS AVILA. ESTUDO DE CASO DO APRENDIZADO ORGANIZACIONAL A PARTIR DOS CONCEITOS DE
PETER SENGE EM UMA INSTITUIÇÃO GOVERNAMENTAL ESTABELECIDA EM ROLIM DE MOURA ? ESTADO DE RONDÔNIA.
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2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de Rondônia.
Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

24. ALEX BARBOSA DO NASCIMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA ANÁLISE EM SANTA
LUZIA D? OESTE ? ESTADO DE RONDÔNIA. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

25. Wilson Lourenço de Souza. Vantagens competitivas: um estudo de caso das micro e pequenas empresas em licitações, após
o advento da Lei Complementar 123/2006. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em
Administração) - Universidade Federal de Rondônia. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

26. Ethienne Chaves West. Administração Rural: Vantagens do Arredamento de Terras de Pastagem para o Plantio de Soja..
2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Mato Grosso. Orientador:
Flávio de São PEDRO FILHO.

1. Fábio Ferreira Quinderé. ESTUDO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO MEDIANTE INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS RONDONIENSES. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Administração) - Fundação Universidade Federal de
Rondônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Flávio de São PEDRO FILHO.

2. Tatiane Rodrigues Sicsú. Estudo de modelos de inovação para micro e pequenas empresas na cidade de Porto Velho
(Rondônia).. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia,
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Outras informações relevantes

1) Em parceria do Departamento do Curso de Adminsitracão e a SEDUC/REN Cacoal, promoveu uma OFICINA DE
EMPREENDEDORISMO como atividade de extensão, vinculada ao Departamento do Curso de Administração.
Objetivo: capacitar 60 adolecentes de bairros periféricos, em duas turmas de 30 participantes cada, com
carga horária de 30 horas/aula por turma, para oferecer-lhes noções sobre negócios como panificação,
prestação de serviços, atividade de confeitaria, doceria, venda, comércio e outras técnicas de
empreendedorismo. 2) Tendo em vista a situação caótica do trânsito na Cidade de Cacoal, executei a
OFICINA DE MARKETING VISUAL APLICADO AO TRÂNSITO, em parceria da Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito com o Departamento do Curso de Administração da UNIR em Cacoal. Envolveu-se os gestores e os
operadores de trânsito, em duas turmas de 30 horas cada. Obejtivo: transferir conhecimento sobre o
marketing visual no trânsito, pela qualidade de vida dos minícipes. Como efeito, e tendo em vista
algumas providências já adotadas, a municipalidade já está usufruindo dos benefícios. 3) Tendo em vista
a necessidade de incentivar a permanência de docentes detentores de mestrado e de doutorado, projetei o
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - CEITEC. Já conta com parecer
em dois níveis decisório de conselhos da UNIR, e possui parecer favorável da Câmra de Pesquisa e
Extensão da UNIR; o regimento interno requerido pela Câmara se encontra em fase de elaboração. Conta
hoje com importantes parcerias oficializadas: FIERO - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA,
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA / SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMNTO / GERÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA e
outros. Em tramite o GEITEC aprovado pelo CONDEP em Porto Velho. 4) Criou e está disponibilizado o site:
http://www.administradores.com.br/flavio1954 contando uma média estimada de 70 visitas diárias de buscas
por artigos e produtos válidos na Ciência da Administração.
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APRESENTAÇÃO 

Num momento da história da humanidade no qual o que se sabe vale mais do que 

o que se tem, e onde os tradicionais fatores de produção (capital, terra e

trabalho) parecem não possuir o mesmo grau de relevância de tempos atrás, as 

palavras do visionário Alvim Toffler em seu instigante livro “A Terceira onda”, de 

1982, parecem estar mais atuais do que nunca: “pode-se criar mais valor com 

uma ideia em dez segundos do que com dez mil horas em uma linha de 

produção”. Portanto, nada mais relevante, pertinente e atual do que discutir 

novas possibilidades e abordagens em gestão do conhecimento e inovação. E é 

justamente isso o que está proposto nos trabalhos que compõe essa obra. 

Trataremos aqui de dois conceitos fundamentais e interligados, duas faces da 

mesma moeda, que devem ser entendidos dentro de um contexto único e 

encarados como as molas propulsoras do desenvolvimento de países, territórios, 

instituições e empresas. 

Mas ao adentrarmos nessa seara, onde seremos conduzidos ao longo dos 

dezesseis capítulos dessa obra, numa viagem só de ida, cabe ressaltarmos dois 

questionamentos fundamentais.  

Primeiro, entendendo que o conhecimento é algo intangível e que está “dentro 

da cabeça” das pessoas, mesmo que parte dele seja passível de exteriorização e 

codificação, seria possível efetivamente gerenciá-lo?  

Segundo, sendo o processo de inovação uma abordagem que envolve novas 

ideias e maneiras de ver o mundo e seus problemas, novas tecnologias (não 

necessariamente apenas tecnologia da informação- TI) e novos conhecimentos, 

estaríamos falando da necessidade de um processo eminentemente criativo ou 

mais hermético e sistematizado? 



Para a primeira questão, uma possível resposta é que não há como 

“gerenciar” o conhecimento; sendo a alternativa, portanto, a criação e 

gerenciamento de um ambiente que possibilite a transferência, troca, criação 

e aplicação do conhecimento. Sendo assim, pode o leitor chegar a conclusão 

de que o termo “gestão do conhecimento” nada mais é do que um 

eufemismo.  

Por sua vez, o processo de inovação, não necessariamente é um processo 

eminentemente só criativo e nem se desenvolve num ambiente de controle 

absoluto, onde não haja espaço para os erros. Tais erros podem ser grandes 

propulsores do processo de aprendizado, geração de conhecimento e 

inovação. 

Com essas reflexões pode-se inferir que o fator mais relevante tanto no 

contexto da gestão do conhecimento quanto da inovação é a capacidade de se 

criar um ambiente profícuo, estimulante, com diversidade e liberdade, ao 

mesmo tempo em que se consiga acompanhar, gerir e propor estágios mais 

avançados a se galgar.  

Métodos, competências, diversidade, estímulo, acompanhamento, gestão, 

liberdade, multiculturalismo, curiosidade, inconformismo, teoria, prática, 

novas visões, aceitação dos “erros sinceros”. Elementos que permeiam e 

direcionam todos os capítulos cuidadosamente selecionados para comporem 

esse primeiro volume de “Gestão do Conhecimento e Inovação”. 

Um agradecimento aos autores dos capítulos pela cordial parceria e que bons 

ventos soprem novamente nessa direção! Boa leitura! 

Brenner Lopes 



 

 

Capítulo 1: Monitoramento da arquitetura da gestão do conhecimento em 
indústrias de micro e pequeno porte da região de Sorocaba .......................................................  8 
(Haroldo Lhou Hasegawa, Vidal Dias Da Mota Junior, Ana Cristina Da Costa Piletti, Délvio Venanzi, 
João Pedro Albino)  

Capítulo 2: Mineração de dados aplicada à base de dados do imposto ISS ..............................  22 
(Alcione Dias Da Silva, Bruno Missi Xavier, Geórgia Regina Rodrigues Gomes, Marcelo Tadeu 
Monteiro Freitas, Willen Borges Coelho)  

Capítulo 3: Sistema integrado de gestão - ERP: fatores que influenciam na 
implantação de um novo sistema ..................................................................................................  33 
(Janaina Wohlenberg, Claudio Sonaglio Albano, Michel Stein Barbosa, André Irazoqui De Lima)  

Capítulo 4: Exploration e exploitation em instituições de ensino superior ....................................  40 
(Fernando Ribeiro Dos Santos, Laura Melo Barros Bona Miranda)  

Capítulo 5: Desenvolvimento de um modelo para o levantamento das 
necessidades de capacitação dos servidores técnico- administrativos em 
educação lotados na pró-reitoria de gestão de pessoas da UFSM ..............................................  50 
(Luciane Ines Matte, Daniel Arruda Coronel)  

Capítulo 6: A Gestão da Informação com Foco na Tomada de Decisão de um 
Gestor Público ...............................................................................................................................  60 
(Silvio Luiz De Paula, Tiberius Mariano Medeiros, Antônio De Souza Silva Junior)  

Capítulo 7: Percepções dos gerentes de projeto em relação às falhas e barreiras 
de comunicação ............................................................................................................................  76 
(Marilyn De Souza Cyganczuk, Ricardo Mendes Junior, Jose Eduardo Pecora Jr)  

Capítulo 8: Evidenciação das inovações realizadas pelas agroindústrias listadas 
na ABIOVE ..................................................................................................................................................................  84 
(Pablo De Lima, Fernanda Mosseline Josende Coan, Marcelo Elias Dos Santos)  

 

  



 

 

Capítulo 9: Análise da base de atendimento de emergência e urgência nas 
unidades públicas de saúde de campos dos Goytacazes ...........................................................  102 
(Vaneska Tavares Rangel Prestes, Maria Eugenia S.S. Vasconcelos, Geórgia Regina Rodrigues 
Gomes)  

Capítulo 10: Modelagem de processo e priorização de projetos de TI utilizando 
múltiplos critérios ...........................................................................................................................  111 
(Renata Gomes Cordeiro, Munir De Sá Mussa, Rafael Leite De Freitas, Henrique Rego Monteiro Da 
Hora, Simone Vasconcelos Silva)  

Capítulo 11: Transferência de tecnologia: a cultura como um contributivo aporte 
teórico à investigação da relação entre os laboratórios públicos de pesquisa e as 
EBT´s .............................................................................................................................................  122 
(Daisy Campos Alvim, Valderez Ferreira Fraga)  

Capítulo 12: O Processo de Implementação do BPM no Cloud Computing ................................  134 
(Rodolfo De Amorim Paulo, Luiz Gabriel Pereira Herzog, Stephany Pereira Dos Santos, Roquemar 
De Lima Baldam)  

Capítulo 13: Inovação no planejamento mestre de produção e operações no ramo 
alimentício ......................................................................................................................................  143 
(Thiago José Barbosa Dantas., Murilo Gonçalves Almeida, Flávio De São Pedro Filho, Carolina 
Yukari Veludo Watanabe., Tomás Daniel Menendez Rodriguez)  

Capítulo 14: As informações contábeis no processo de tomada de decisão nas 
organizações .................................................................................................................................  156 
(Elias Garcia, Jorge Bidarra) 

 
Capítulo 15: Uso do Sistema de Informação Gerencial para Tomada de Decisões 
nas organizações ..........................................................................................................................  166 
(Elias Garcia, Osmarina Pedro Garcia Garcia, Udo Strassburg)  

Capítulo 16: Construção de um Data Warehouse utilizando ferramenta open 
source no processo de Gestão da Informação Gerencial .............................................................  178 
(Larissa Lourenço Nunes Benck, Simone De Almeida, Emanoély Fernanda Gura Vieira)  
 
 

 

Autores       ...................................................................................................................................  188 
  
  

 



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

Capítulo 1 

Haroldo Lhou Hasegawa 
Vidal Dias da Mota Junior 
Ana Cristina da Costa Piletti 
Délvio Venanzi 
João Pedro Albino 

Resumo: O presente projeto estudou a arquitetura da Gestão do Conhecimento 
(GC) pela realização de um benchmarking, comparando os dados e os resultados 
da análise de três empresas de Sorocaba de micro e pequeno porte (MPE) 
pertencente a diferentes ramos de atuação, Metal Mecânico, Construção Civil e 
Consultoria Empresarial. A escolha das organizações MPE se baseou em estudos 
realizados pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas) na qual indicaram que as MPE´s são as que mais absorvem a mão de 
obra e também pelo fato destas empresas prestarem serviços e também serem 
responsáveis pela terceirização da produção. Portanto o fortalecimento destas 
empresas resulta em um parque industrial competitivo e coeso permitindo o 
crescimento econômico da região. Dentro deste contexto o estudo permitiu analisar 
o real posicionamento das organizações com relação à GC, sendo que, todas as
empresas analisadas encontravam-se no estado “Priorizar/Selecionar”, estado na 
qual as atividades e processos de GC são pouco difundidos. Por outro lado, a 
aplicação de treinamentos e uma maior interação das responsabilidades indicou 
uma sensível melhora na aplicabilidade da GC e ao mesmo tempo mostrou que, 
segundo a opinião dos entrevistados, a principal barreira para implementação da 
GC é a falta de patrocínio e metodologias claras e objetivas por parte da alta 
gestão.  

Palavras-chave: Monitoramento; Gestão do Conhecimento 
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente o município de Sorocaba é 
considerado uma das seis maiores economias 
do Estado de São Paulo e tem atraído a 
atenção não só das indústrias, como também, 
do sistema educacional de nível superior. Tal 
fato se deve ao seu amplo e crescente 
parque industrial, destacando se o setor 
metal-mecânico, somado a forte atuação dos 
setores de serviços. Este crescimento vem 
acompanhado pela instalação do Parque 
Tecnológico e também de novas empresas 
multinacionais, como a terceira planta 
brasileira da montadora de automóveis Toyota 
do Brasil, de novas plantas de multinacionais 
produtoras de veículos pesados como a Case 
e a JCB do Brasil e também do centro de 
manutenção da Embraer o que resulta em um 
município com um parque industrial moderno 
e competitivo (SEADE, 2015). 
Tal cenário de atração de grandes 
corporações traz uma expectativa muito 
grande para as redes de micro, pequenas e 
médias empresas instaladas na cidade, que 
pretendem ampliar seus negócios via 
terceirização e prestação de serviços. 
Segundo dados da prefeitura de Sorocaba 
(SEADE, 2015) existem aproximadamente 
1800 indústrias inseridas nestas categorias, 
portanto, diante desta realidade a adoção de 
novas metodologias e técnicas de 
administração que impactam diretamente na 
produtividade e também na lucratividade é de 
grande importância e dentro deste contexto, a 
Gestão do Conhecimento (GC), é vista como 
uma estratégia de negócio que pode trazer 
ganhos significativos de competitividade para 
as organizações (SANTOS e NETO, 2008; 
REIS e MILAN, 2009).  

Apesar da importância, a aplicabilidade e 
investimentos em GC se torna complexo 
quando se trata de empresas com pouca 
estrutura financeira, administrativa e 
tecnológica, ou seja, o caso das micro e 
pequenas empresas (MPE) não somente de 
Sorocaba mais de todo o território nacional, 
sendo que segundo dados divulgados no ano 
de 2009 pelo SEBRAE (2012), as MPE´s 
representam 98% de todas as empresas 
instaladas no Brasil, além de empregar 
aproximadamente 56% da mão de obra com 
carteira assinada (CLT). Logo o fortalecimento 
destas empresas resulta também na garantia 
da empregabilidade e também do 
desenvolvimento econômico.  
Por outro lado, a competitividade das MPE´s 
muitas vezes depende exclusivamente do 

planejamento estratégico baseado apenas no 
conhecimento técnico e mercadológico do 
proprietário ou dos gestores da alta gerência, 
sendo que as estratégias empresariais, 
normalmente, são de caráter informal, intuitiva 
e incremental sem que haja uma estratégia 
definida e documentada (REGGIANI e 
DALCOL, 2011).  
Portanto a mudança da cultura e também da 
incorporação de modelos de gestão, como 
por exemplo, a GC, torna-se de fundamental 
importância para garantir a sobrevivência das 
empresas MPE´s de modo economicamente 
viável e competitivo, sendo que esta mudança 
deve ser aplicada de uma forma não muito 
complexa, que resulte em esforços finaceiros 
compatíveis e viáveis para que as empresas 
instaladas em Sorocaba, principalmente as 
MPES´s, possam continuar operando de 
forma saudável e sustentável.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Para Dias e Belluzzo (2003), a informação é 
um conjunto de dados que podem trazer 
alguma vantagem e que quando corretamente 
manuseados resultam em conhecimento. Os 
dados podem ser entendidos como fatos 
distintos e pessoais que descreve e relata 
apenas os fatos que ocorreram. Portanto, a 
informação pode ser entendida como dados 
organizados de modo sistemático e 
significativo, tanto que a mesma pode ser 
classificada em informação do tipo científico, 
tecnológico e de estratégia de negócios, 
sendo que, a correta interpretação e 
transmissão destas são o ponto de partida 
para que uma organização passe a operar de 
um modo mais efetivo. Tal fato é destacado 
por Takeuchi e Nonaka (1997), uma vez 
que,”quando existem diferenciais de 
informações dentro da organização, os 
membros da organização não conseguem 
interagir nos mesmos termos retardando a 
busca de diferentes interpretações das novas 
informações”. 

Dentro deste contexto, é possível afirmar, que 
as informações estão disponíveis na forma de 
inúmeros tipos de suportes sendo que 
atualmente o meio digital tem se tornado a 
principal fonte e também de uso. Portanto o 
gerenciamento destas depende fortemente de 
uma estrutura baseada na Tecnologia de 
Informação ou simplesmente da TI 
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(BELTRAME e MAÇADA, 2009; HABERKAMP 
et al, 2010). 

Por outro lado, para Silva et al (2006), a 
popularização da tecnologia e o avanço da 
economia digital colocaram a TI no centro do 
ambiente empresarial, fazendo com que esta 
exerça papel decisivo na capacidade de 
muitas empresas competirem. Porém o 
conceito de TI é muito mais profundo do que 
simplesmente o processamento de dados, 
sistemas de informação ou o conjunto de 
hardware e software, pois também envolve 
aspectos humanos administrativos e 
organizacionais (LAURINDO et al, 2001). 

Já o debate envolvendo o custo benefício da 
utilização das ferramentas de TI persiste 
desde que a tecnologia de processamento de 
dados se tornou parte fundamental para 
auxilio na organização para o gerenciamento 
de dados e informações. O uso destas 
tecnologias têm se intensificado na última 
década com a popularização do uso da 
internet, queda no preço dos ativos em TI e 
principalmente pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias digitais e aumento nos 
processo de automação dentro das 
organizações (BELTRAME e MAÇADA, 2009; 
ALBERTIN e SANCHEZ, 2009). 

Porém é inegável que em um cenário de 
rápidas mudanças e competição crescente, o 
conhecimento de como a TI interage nas 
organizações configura-se importante, pois tal 

fato resulta diretamente nas mudanças 
culturais, assim como, mudanças no 
comportamento dos interlocutores. Logo o 
papel a ser desempenhado pela TI pode ser 
considerado como estratégico, 
principalmente para auxiliar o 
desenvolvimento do conhecimento coletivo e 
do aprendizado contínuo, tornando mais fácil, 
para as pessoas nas organizações 
compartilharem problemas, perspectivas, 
ideias e soluções (PEREIRA, ABREU e 
REZENDE, 2002). 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O conceito de GC, apesar de parecer 
moderno no início da década de 1980 
Parsons (1983), já afirmava que a geração do 
conhecimento depende fortemente do 
manuseio e interpretação das informações, ou 
seja, a informação pode ser definida como um 
conjunto de dados e fatos que visam trazer 
alguma vantagem, como por exemplo, a 
diminuição no tempo de desenvolvimento de 
projetos ou aumento na eficiência para 
responder as necessidades do mercado. 
Logo a informação pode ser entendida como 
dados organizados de modo significativo 
podendo ser classificada em três tipos: 
científico, tecnológico e de estratégia de 
negócios e a correlação entre eles pode ser 
observado na Figura 1. 

Figura 1 – Relação entre os três principais tipos de informações. 

Fonte: Adaptado de Dias e Belluzzo (2003). 

Atualmente, a utilização das ferramentas de TI 
para o gerenciamento e o monitoramento das 
informações, tornou-se comum dentro das 
organizações. O setor contábil e 
administrativos das empresas, assim como as 
prestadoras de serviços na área econômica e 

fiscal foram as que mais se beneficiaram com 
a introdução da TI nas últimas décadas 
(HABERKAMP et al, 2010; REZENDE e 
ABREU, 2003; BAIERLE et al, 2011). E ainda, 
Beltrame e Maçada (2009) afirmam que as 
empresas brasileiras têm aumentado 
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consideravelmente os investimentos em 
Tecnologias de Informação (TI) visando à 
automatização de processos e aumento da 
produtividade, portanto o uso das ferramentas 
de TI é um requisito obrigatório para que se 
consiga aplicar a GC. 

Pereira, Rezende e Abreu (2002) definem que 
a geração do conhecimento e a GC ocorre 
quando as informações são combinadas, 
comparadas e analisadas por pessoas, 
auxiliadas ou não pelos recursos da TI, 
objetivando contribuir com os processos 
decisórios e estratégicos dentro das 
organizações. Portanto, o uso e a 
manipulação das informações e das 
ferramentas de TI, de maneira adequada e 
racional, pode levar para a criação e a 
implantação de processos que gerem, 
armazenem, gerenciem e disseminem os 
conhecimentos para resultar na prática da 
GC. 

Já Santos e Neto (2008), afirmam que a 
grande dificuldade das empresas, nos 
próximos anos, será a geração de negócios 
agregados a vantagens competitivas 
duradouras aliadas a capacidade de inovar, 
baseado no conhecimento, focando a 
diferenciação de produtos e processos. É 
nesse contexto que a Gestão do 
Conhecimento (GC) se transforma em valioso 
recurso estratégico segundo Albino, Reinhard 
e Santana (2009). 

Para Canongia et al (2004) e Albino e 
Reinhard (2009), a GC pode ser sintetizada 
em um conjunto de processos para promover 
a circulação das informações tendo como 
objetivo aumentar o desempenho das 
organizações gerando conhecimento. Logo a 
GC pode ser interpretado também como um 
modelo de negócio novo, emergente e 
interdisciplinar que tem o conhecimento, que 
é gerado pelo conjunto de informações 
pertinentes e de cunho estratégico que teve 
como origem a filtragem e compilação dos 
inúmeros dados, como principal componente 

da estrutura organizacional. Dentro desta 
abordagem, Takeuchi e Nonaka (1997) ainda 
classificam o conhecimento como explícito e 
tácito. O explícito é aquele que pode ser 
enunciado transcrito por linguagens formais 
permitindo a transmissão destas para 
terceiros. Por outro lado, o tácito é aquele 
intangível, ou seja, é o conhecimento que 
cada indivíduo incorpora com a sua 
experiência profissional e pessoal e se 
caracteriza pelo fato de ser impossível de ser 
transmitido para outros, logo fica evidente que 
a capacidade de geração de conhecimento 
depende fortemente das pessoas e do 
ambiente de trabalho nas quais estas estão 
inseridas e também de como elas são 
estimuladas e incentivadas à criação da GC. 

Conforme ilustrado na Figura 2, a prática da 
GC nas empresas é fruto das mudanças nas 
quais as organizações vêm desenvolvendo 
para adequarem suas estratégias de 
negócios a nova realidade empresarial, sendo 
que a gestão do conhecimento se apoia em 
três fundamentos básicos que são as pessoas 
(Força de Trabalho), a tecnologia da 
informação e os processos organizacionais 
(ALBINO, REINHARD e SANTANA, 2009). 

Dentro deste contexto, entende-se por 
processos organizacionais toda a 
infraestrutura e o organograma de uma 
organização onde os setores de chefia, 
gerência e operacional estão divididos, já a 
infra-estrutura de TI é todo o maquinário e 
programas computacionais que auxiliam o 
desenvolvimento, monitoramento e a 
manutenção das atividades e por final as 
pessoas podem ser definidos como a força 
de trabalho ou os indivíduos dentro de uma 
organização (ALBINO e REINHARD, 2009). 
Também é importante que os recursos 
humanos (RH) tenham conhecimento 
suficiente para poder gerenciar e manipular 
as ferramentas de TI de modo a agregar valor 
à organização (GONÇALVES; LIMA e COSTA, 
2009). 
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Figura 2 – Pilares de sustentação da GC. 

Fonte: Adaptado de Albino, Reinhard e Santana (2009) 

Takeuchi e Nonaka (1997), assim como, 
Pimentel e Albino (2003), destacam que 
muitas empresas possuem dificuldades tanto 
financeiras quanto de recursos humanos para 
a introdução e utilização da GC e também 
das atividades de inovação e 
desenvolvimento. Boa parte das “perdas” se 
dá na forma de circulação desnecessária de 
material como, por exemplo, fotocópias, 
papéis e documentos eletrônicos e também, 
apesar do fácil acesso aos equipamentos e 
programas de TI os recursos humanos 
disponíveis nas organizações não estão 
devidamente treinados e capacitados para 
explorar o potencial dos oferecido pela TI.  

Portanto é importante a criação de uma 
ferramenta ou metodologia para avaliar a 

posição, ou a arquitetura da GC de modo 
sistemático. Dentro deste contexto o 
Knowledge Management Audit Tool Brazil 
(KMAUDITBR) possibilita organizar e 
mensurar o real posicionamento da 
organização com relação à GC apoiada pela 
TI e tomar medidas para melhorar o 
posicionamento com relação à execução ou a 
arquitetura da GC e o nível de aplicabilidade 
dos processos de gerenciamento conforme 
pontuação descritos no Quadro 1. O 
KMAUDITBR ainda permite identificar os 
principais pontos fortes e fracos e a possibilita 
a realização de um benchmarking entre 
setores distintos dentro de uma organização e 
também entre as empresas (ALBINO e 
REINHARD, 2009; JAGER, 1999). 

Quadro 1 – Estado da arquitetura da GC conforme pontuação obtida pelo questionário KMAUDITBR. 

Faixa de Pontuação 24 a48 49 a 72 73 a 96 97 a 120 

Estado da 
Arquitetura 

Estacionário Inicial Priorizar/Selecionar 
Refinar/ 

Continuar 

Fonte:Albino, Reinhard e Santana (2009) 

As características de cada estado podem ser 
descrito como: 

 Estacionário: Estado na qual não
existe ou existe uma baixa atividade
da GC;

 Inicial: Estado na qual a atividades e
processos de GC são pouco
difundidas;

 Priorizar/Selecionar: Estado na qual,

vários procedimentos está em 
andamento, porém sem coordenação 
ou com um projeto coerente e 
cadenciado; 

 Refinar/Continuar: Estágio na qual
existe uma ótima relação entre
processos de GC e projetos
coordenados com uso da TI,
necessitando o controle de qualidade
para aprimoramento contínuo.
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Esta ferramenta, portanto, também permite 
auxiliar a avaliação dos Recursos Humanos 
(RH), ou seja, a força de trabalho. Convém 
lembrar, de acordo com Becker; Mark e Ulrich 
(2001), que a imagem da área de RH 
transformou-se ao longo do tempo. 
Tradicionalmente, a área era vista como uma 
função basicamente administrativa e 
profissional, hoje, predomina a perspectiva do 
desempenho superior e que considera o RH 
como estratégico e articulado com a alta 
gestão para garantir padrões de qualidade de 
excelência.  

Para visualizar esse valor econômico advindo 
de uma gestão estratégica de Recursos 
Humanos, Guimarães e Campos (2009) 
consideram a implantação da norma ISO 
10015 (Gestão da Qualidade – Diretrizes para 
Treinamento) editada no Brasil em abril de 
2001 pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), fundamental para garantir 
que os objetivos da área de RH estejam de 
acordo com as estratégias da organização e 
que o resultado gerado pelo conhecimento 
produzido pelas pessoas possa ser 
visualizado no desempenho global da 
organização. Tal fato se torna importante, 
pois, de acordo com Guimarães e Campos 
(2009) estudos informais revelaram que 
poucas organizações investem no 

treinamento necessário para explorar a 
capacidade que a tecnologia oferece. Nesse 
caso, a aplicação das normas da ISO 10015 
poderia permitir essa constatação de forma 
clara e produtiva, já que abrangeria “o 
desenvolvimento, implementação, 
manutenção e melhoria das estratégias e dos 
métodos de treinamento que afetem a 
qualidade dos produtos fornecidos por uma 
organização” (NBR ISO 10015, 2001). 

Portanto, a ampliação dos estudos e 
pesquisas em relação ao retorno sobre 
investimentos (ROI) em gestão do 
conhecimento é uma tendência mundial e 
está diretamente relacionada com os recursos 
humanos, afinal, o conhecimento não têm 
qualquer valor organizacional até que seja 
aplicado a um negócio e consiga agregar 
valor ao empreendimento, afirmam Albino, 
Reinhard e Santana (2009). Nesse estudo a 
ferramenta KMAUDITBR é justamente uma 
proposta para medir a gestão de 
conhecimento de uma organização de 
maneira integrada e holística, considerando 
inclusive o valor estratégico da área de RH da 
organização contribuindo para a constante 
manutenção e avaliação, permitindo a 
manutenção da aplicabilidade da GC, como 
pode ser observado na Figura 3.   

Figura 3 – Envolvimento do RH Estratégico na aplicabilidade da GC e a contribuição do KMAUDITBR. 

Fonte:Albino, Reinhard e Santana (2009) 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

O presente trabalho pode ser classificado 
como uma pesquisa quantitativa, pois em um 
primeiro momento foi utilizada a técnica de 
coleta de dados pela aplicação de um 
questionário visando verificar quais os pontos 
fortes e fracos e com base neste foi realizado 
treinamentos. Após 10 meses do treinamento 
o mesmo questionário foi aplicado e os dados

foram tabulados e analisados. Vale salientar 
que a aplicação do questionário, baseado no 
modelo criado por Albino e Reinhard (2009), 
foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Sorocaba-
UNISO (Sorocaba-SP) antes de ser aplicado 
nas organizações. E conforme o parecer da 
comissão o questionário não necessitou do 
protocolo, uma vez que é destinado a 
pessoas jurídicas dentro das empresas.  
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O questionário foi aplicado em um grupo 
formado por 3 indústrias de porte do tipo 
MPE, obedecendo a classificação adotada 
pelo SEBRAE-SP, sendo uma no ramo metal 
mecânico, outra no ramo da construção civil e 
a terceira no ramo de consultoria industrial. A 
pesquisa foi realizada no período entre 
setembro de 2010 a dezembro de 2011 com 
um enfoque tático e estratégico, uma vez que, 
estudou apenas o conhecimento dos 
envolvidos sobre o que se entende por GC e 
este foi quantificado na forma de uma 
pontuação contínua classificando cada 
organização com relação a arquitetura da GC 
pela adoção do benchmarking antes e depois 
do treinamento aplicado nas três empresas, e 
com isso possibilitando comparar o grau de 
maturidade da arquitetura da GC.  

O primeiro questionário foi aplicado em 
novembro de 2010 e o último em outubro de 
2011, sendo que entre este período foi 
realizado treinamentos e entrevistas informais 
com os envolvidos em conjunto com o RH de 
cada empresa para a elaboração e adoção 
de metodologias para a incorporação dos 

conceitos de GC nas atividades diárias dos 
funcionários. Por final o trabalho não teve 
como finalidade formular ou elaborar 
estratégias de negócio, a criação de uma 
metodologia para implantação da GC, mas 
sim testar a aplicabilidade da metodologia e 
estudar principalmente as suas vantagens e 
limitações. 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A apresentação dos resultados está dividida, 
na forma de tabelas e quadros, nos seguintes 
tópicos: (1) perfil geral das empresas 
respondentes; (2) número total de respostas 
correlacionadas com a prática ou não da GC; 
(3) resultados correlacionados com os ativos 
de TI e (4) a pontuação média obtida pelos 
grupos e análise do benchmarking. 

A Tabela 1 apresenta o perfil geral das 
empresas, todas situadas na região de 
Sorocaba-SP, que participaram deste trabalho 
de pesquisa.  

Tabela 1 – Panorama geral do perfil das empresas pesquisadas. 

Empresa Total de 
Funcionários 

Âmbito de Atuação Volume de Negócios (R$/Ano) 

Metal Mecânico 57 Nacional e Regional Abaixo de 5 Milhões 

Construção Civil 35 Regional Abaixo de 5 Milhões 

Consultoria 15 Nacional Abaixo de 5 Milhões 

Fonte: Dados da pesquisa 

O perfil de cargos ocupados em cada 
empresa pelos respondentes do questionário 
é apresentado na Tabela 2, vale salientar que 
a escolha destes foi de responsabilidade das 
próprias empresas, sendo que a escolha se 

deu, em função do cargo baseado na 
importância estratégica com relação a 
tomada de decisões e influência direta no 
modelo de gestão destas organizações. 

Tabela 2 – Panorama geral do perfil dos funcionários participantes da pesquisa. 

Empresa Alta Gerência 
Chefia de 

Setor 
Engenheiro Administrador Técnico Total 

Metal Mecânico 3 3 1 1 3 11 

Construção 
Civil 

2 2 3 1 5 13 

Consultoria 3 0 2 0 2 7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Já pela Tabela 3 pode ser observado os 
resultados, aplicado logo no início do 
processo de pesquisa e após o treinamento e 

implementação de mudanças, referentes ao 
conhecimento que os respondentes do 
questionário possuem com relação à GC. 

Tabela 3 – Definição de Gestão do Conhecimento (GC). 

Qual a Definição da GC? 

Tipo de Empresa 

Metal Mecânico Construção Civil Consultoria 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Estratégia de Competição na Era do 
Conhecimento 

1 4 1 2 2 0 

Filosofia Corporativa de Gestão das 
Informações 

1 1 0 6 1 2 

Política para Execução da GC 0 0 0 0 0 0 

Modelagem de Processos Corporativos 0 5 1 4 0 5 

Tecnologia que permite a GC 5 1 7 1 3 0 

Não Sabe 4 0 4 0 1 0 

Total de Respondentes 11 11 13 13 7 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 4 indica o total de respostas 
relativas à questão: A empresa na qual você 

trabalha pratica a GC? Sendo que é mostrado 
as respostas antes e depois do treinamento. 

Tabela 4 – Respostas referentes a prática ou não da GC nas organizações. 

A empresa na qual Trabalha Pratica a GC? 

Empresa 

Metal Mecânico Construção Civil Consultoria 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Sim 2 0 1 0 2 0 

Não 7 11 12 13 4 7 

Não Sabe 2 0 0 0 1 0 

Total de Respondentes 11 11 13 13 7 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

Já a Tabela 5 mostra que, na opinião dos 
colaboradores, como a utilização da GC pode 
trazer vantagens competitivas e melhora do 

rendimento do desempenho de suas 
organizações, também antes e depois da 
realização do treinamento. 
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Tabela 5 – Resultados ilustrando quais as principais vantagens que a aplicação da GC pode 
proporcionar em suas respectivas organizações antes e após a realização do treinamento. 

Qual a Principal vantagem que a GC pode 
proporcionar em sua organização? 

Empresa 

Metal 
Mecânico 

Construção 
Civil 

Consultoria 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Diferenciação em Relação a Demais Empresas 4 0 2 0 4 0 

Organização dos Processos e Procedimentos 
Operacionais 

5 2 2 5 2 0 

Redução de Custo 2 0 8 0 1 0 

Maior Agilidade na Tomada de Decisões 0 1 1 4 0 4 

Maior Aproveitamento das Informações e do 
Conhecimento 

0 8 0 4 0 3 

Total de Respondentes 11 11 13 13 7 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

Por Final, a Tabela 6 representa, na opinião 
dos entrevistados após a realização do 
treinamento, quais são as dificuldades que 

cada uma das organizações enfrentam para a 
adoção da GC das organizações estudadas. 

Tabela 6 – Resultados ilustrando quais as principais dificuldades encontradas para a aplicação da 
GC em suas respectivas organizações. 

Qual a Principal Dificuldade para Impementação da 
GC? 

Empresa 

Metal 
Mecânico 

Construção 
Civil 

Consultoria 

Patrocínio da Alta Gestão 1 3 0 

Falta de Treinamento e Aculturamento 4 8 4 

Adoção de Incentivos ou Premiações 0 0 0 

Clareza na Comunicação da Estratégia de Negócios 6 2 3 

Aquisição de Novas Ferramentas de TI 0 0 0 

Total de Respondentes 11 13 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

O Quadro 2 mostra quais são os cinco 
principais sistemas ou ferramentas de TI, 
tabulados em ordem de prioridade de uso, 

empregadas e utilizadas pelas organizações 
entrevistadas, vale comentar que esta relação 
não se alterou antes e depois do treinamento.  
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Quadro 2 – Principais recursos, sistemas e ferramentas de TI utilizadas pelas empresas 
entrevistadas. 

Ordem de 
Prioridade 

Tipo de Empresa 

Metal Mecânico Construção Civil Consultoria 

Ferramenta ou Sistema de TI 
Ferramenta ou Sistema 
de TI 

Ferramenta ou Sistema de 
TI 

1 Internet ou Intranet AUTOCAD 
e-mail ou Correio 
Eletrônico 

2 SOLID WORKS SOLID WORKS Internet ou Intranet 

3 GED* 
e-mail ou Correio 
Eletrônico 

Video/Teleconferência 

4 Fluxo de Trabalho (Workflow) Internet ou Intranet GED* 

5 e-mail ou Correio Eletrônico GED* Pacote MS Office 

*Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos
Fonte: Dados da pesquisa 

E por final na Figura 4 (a), (b) e (c) pode se 
observar a evolução da pontuação média, 
conforme estipulado no Quadro 1, revelando 
a arquitetura da GC antes e depois da 

aplicação do treinamento para as empresas 
metal mecânico, construção civil e de 
consultoria respectivamente. 

Figura 4 – Pontuação obtida pela análise do KMAUDITBR 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise do perfil das empresas estudadas 
mostra que todas se enquadram na categoria 
das MPE´s, segundo classificação do 
SEBRAE-SP (2012) e são prestadoras de 
serviço ou terceirizam a produção de grandes 
empresas multinacionais localizadas na 
região de Sorocaba. Segundo resultados de 
entrevistas informais, todos os representantes 
da alta gerência das empresas afirmaram que 
a crise econômica de 2008 trouxe 
dificuldades e também a necessidade da 
revisão do modelo de negócio, uma vez que, 
a elevada competitividade cria novos 
concorrentes e novos desafios. 

No entanto, assim como há a necessidade de 
criar ferramentas e indicadores para verificar 
a arquitetura da GC de uma organização é 
preciso, paralelamente e alinhadamente, 
desenvolver um sistema de mensuração que 
demonstre, de maneira convincente, o 
impacto da área de RH sobre o desempenho 
da organização, isto é, relacionar a 
competência das pessoas com os resultados 
da organização. De acordo com Fleury e 
Fleury (2004), as competências devem 
agregar valor econômico para a organização 
e valor social para o indivíduo, sendo que 
este está relacionado com a aprendizagem e 
desenvolvimento das pessoas, portanto são 
compartilhados e constituem uma rede de 
conhecimento. Pode-se dizer que a 
competência só existe num contexto onde ela 
pode se manifestar e refletir em ação, 
mobilização de recursos e habilidades, 
integração de saberes possibilidades de 
engajamento e incorporação de 
responsabilidades.  

Dentro deste contexto, após a apresentação 
das vantagens da adoção da GC, as 
empresas se mostraram interessadas em 
aplicar este modelo em suas respectivas 
organizações seja para coordenar e monitorar 
a produção ou para elevar a autoestima dos 
colaboradores. O resultado da Tabela 3 
mostrou que os entrevistados tiveram uma 
nítida evolução sobre a definição da GC, uma 
vez que, a mesma pode ser entendida como 
um conjunto da organização de dados que 
são transformados em informações, que 
resulta em conhecimento, que traga um 
ganho competitivo a uma organização 
levando se em consideração as experiências 
e os conhecimentos tanto da empresa quanto 
dos indivíduos. Tanto que esta evolução 
indicou que após o treinamento 100% dos 

entrevistados das três empresas afirmam que 
as organizações na qual trabalham não 
praticam a GC, conforme resultados 
apresentados na Tabela 4. 

Os resultados da Tabela 5 indicam a 
capacidade que os entrevistados mostraram 
em correlacionar as vantagens que a 
implementação da GC pode trazer em suas 
organizações, sendo que fica claro a 
importância do setor de RH se envolver com 
mais intensidade com a realização de 
treinamentos, por exemplo, para que os 
colaboradores tenham uma melhor 
compreensão do conceito competitivo da 
aplicação da GC e também como 
correlacionar a GC com as estratégias de 
negócios da empresa.  

Já os resultados do Quadro 2 permitem, 
também, inferir que as organizações possuem 
instrumentos de TI compatíveis com os seus 
respectivos modelo de negócios, porém as 
entrevistas informais mostraram que elas são 
subutilizadas pois muitos funcionários 
desconhecem a sua real capacidade 
operacional e poucos receberam treinamento 
adequado para a utilização destes sistemas, 
sendo que a maioria teve como treinamento 
somente o contato com os sistemas durante 
os seus cursos técnicos ou superior.  

Ainda pelas entrevistas informais, foi 
diagnosticado que mesmo após o treinamento 
os funcionários das três empresas acreditam 
que a aquisição de sistemas avançados de 
TI, é um fator suficiente para que a 
organização passe a atuar com mais 
eficiência sobre a GC. Tal fato é curioso, uma 
vez que, os próprios entrevistados entram em 
contradição alegando a falta de treinamento 
como sendo um dos principais motivos para a 
não exploração dos recursos da TI. 

Portanto, é importante salientar que o papel a 
ser desempenhado pela TI pode ser 
considerado como estratégico, 
principalmente para auxiliar o 
desenvolvimento do conhecimento coletivo e 
do aprendizado contínuo, tornando mais fácil, 
para as pessoas nas organizações 
compartilharem problemas, perspectivas, 
ideias e soluções desde que usuários estejam 
aptos para extrair o máximo potencial possível 
destas ferramentas. Este resultado se torna 
uma informação com elevado valor 
estratégico para os setores de RH das 
empresas elaborem programas de 
treinamento visando que os colaboradores 
possam explorar ao máximo potencial 
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oferecido pelas ferramentas de TI existentes 
nas organizações.  

Os resultados ilustrados na Figura 4 
apresenta a arquitetura da GC das empresas 
estudadas e mostra que todas tiveram uma 
evolução, mas ainda se encontram no estado 
”priorizar/selecionar”, ou seja, estado na qual 
elas possuem ferramentas de TI e um baixo 
grau de organização da GC e com pouca 
sinergia entre os pilares de sustentação da 
GC (processos organizacionais, os recursos 
humanos e a infra-estrutura da TI). Logo fica 
evidente a falta de planejamento e a ausência 
de políticas que levem estas organizações a 
aproveitarem ao máximo os recursos que a TI 
oferece para permitir uma GC mais efetiva. 
Portanto, a realização de treinamentos e 
atualizações de conhecimento dos 
colaboradores constantes é de fundamental 
importância para a maturação e evolução da 
GC. 

 Ainda o resultado da Figura 4 (c), indica 
certa preocupação com a empresa de 
consultoria, uma vez que, esta foi a que 
apresentou menor evolução e teoricamente, 
devido a sua natureza de negócio, deveria ser 
a empresa com um grau de maturação maior 
da GC. Tal ponto é outro a ser destacado e 
analisado pelo RH desta empresa. 

Por final os resultados da Tabela 6, mostra 
que apesar da boa intenção e pré-disposição 
para a implementação da GC as empresas 
ainda pecam num ponto fundamental que é a 
clareza na troca de informações, alinhamento 
dos colaboradores com as estratégias de 
negócio das empresas e a falta ou ausência 
de treinamento e aculturamento. Este 
resultado permite afirmar que a comunicação 
e a falta de interação entre a alta gerência, 
RH e o operacional precisa ser executado de 
modo mais intenso e direto. Logo o 
KMAUDITBR permitiu inferir que as empresas 
entrevistadas possuem como maior vantagem 
uma boa infraestrutura de TI e possuem um 
grau inicial suficiente para iniciar a execução 
da GC. Por outro lado, as desvantagens são a 
necessidade de maior interação entre os 
recursos humnos da empresa, necessidade 
de atualização e treinamentos e também a 
necessidade de melhorar a comunicação 
interna e estabelcimento de metas e objetivos 
claros e definidos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

GC pode ser entendida como um conjunto da 
organização de dados que são transformados 
em informações, que resulta em 
conhecimento, que traga um ganho 
competitivo a uma organização. Para tanto é 
de fundamental importância o conhecimento 
tácito dos recursos humanos envolvidos na 
execução das ações capacidade de 
combinar diferentes perspectivas para 
compreender as complexas relações entre o 
mercado, meio produtivo e a aspiração da 
empresa. Este monitoramento pode ser 
realizado por um permanente processo de 
reformulação dos modelos mentais e mapas 
cognitivos, para tanto podem ou não ter 
suporte das facilidades da TI.  

Porém como destacado por Guimarães e 
Campos (2009), esta prática deve ser 
conduzida e monitorada pelo setor de RH 
dentro das organizações. Para que isto ocorra 
é importante a realização de treinamentos e 
também o alinhamento das estratégias entre a 
alta gestão e o operacional para que os 
resultados gerados pela adoção da GC 
possam ser mensurados e acompanhados na 
forma de um indicador de desempenho, logo 
não é exagero afirmar que a falta de 
comunicação, ou a troca de informações, 
entre os vários setores das organizações seja 
o ponto chave para que a adoção da GC seja
mais efetiva. 

Portanto pode se concluir que a ferramenta 
KMAUDITBR se mostrou bastante promissora 
para estudar as atividades de GC nas 
organizações, sendo que o ponto forte desta 
ferramenta está na possibilidade da 
realização do benchmarking, comparando-se 
dados entre grupos distintos de organizações 
e com isto auxiliar o setor de RH a 
proporcionar um desenvolvimento contínuo, 
elevando o grau de competitividade da 
organização. A aplicação desta metodologia 
também possibilitou um maior envolvimento 
dos colaboradores com as estratégias da 
empresa aumentando o grau de satisfação e 
motivação dos mesmos com relação à 
organização na qual trabalham. O ponto fraco 
da ferramenta é a necessidade de uma leitura 
atenciosa e cuidadosa para responder as 
questões e a necessidade de um longo tempo 
para a compilação e interpretação dos 
resultados. Tais indicadores mostram que o 
KMAUDITBR ainda necessita de adaptações 
e melhorias. 
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Por final, a importância da realização deste 
trabalho é o fato das MPEs de Sorocaba estar 
com baixa eficiência na gestão do 
conhecimento e isso certamente, poderá 
contribuir, não somente com o RH das 
empresas, mas também para que as 
instituições que apoiam e fomentam o setor 
no município tais como SEBRAE, CIESP, 
FIESP, Núcleo de Planejamento do Sudoeste 

Paulista (NUPLAN), Polo de Desenvolvimento 
e Inovação (PODI) e a Prefeitura de Sorocaba 
possam se atentar a esses aspectos para que 
o parque industrial mecânico do município
caminhe no sentido de permanente 
aperfeiçoamento de suas estratégias de GC 
utilizando se dos resultados do benchmarking 
proporcionado pelo KMAUDITBR. 
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Capítulo 2
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Willen Borges Coelho  

Resumo: No setor governamental, a eficácia no recolhimento de impostos deve ser 

combinada com a boa utilização dos recursos. Este trabalho identifica informações 

úteis através da Mineração de Dados, possibilitando um melhor entendimento do 

que foi recolhido aos cofres públicos, evidenciando principalmente, fraudes contra 

o tesouro municipal. Tem como objetivo estabelecer uma arquitetura de dados

economicamente viável de ser implantada e que sirva como modelo a ser utilizado 

nas bases de dados de tributos dos muncípios brasileiros. Ainda, utilizar a 

Mineração de Dados na base de tributos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, 

especificamente para o tributo ISS (Imposto Sobre Serviços). Para tal foi utilizado o 

processo de KDD (Knowledge Discovery in Database) como metodologia para 

viabilizar a Mineração de Dados através do software WEKA (Waikato Environment 

for Knowledge Analysis). Com o mapeamento obtido através da aplicação dos 

algoritmos Apriori e J48 foram reveladas informações relevantes tais como os ramos 

de atividade mais problemáticos do ponto de vista econômico. Os conceitos 

utilizados neste artigo poderão ser aplicados no estudo de outros tributos bem 

como ser úteis no contexto de outros municípios. 

Palavras-chave: KDD; ISS; Mineração de dados. 
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1. INTRODUÇÃO

A Mineração de Dados aplicada a base de 
dados tributária municipal tem como foco a 
descoberta de conhecimentos não induzidos 
sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS). Por 
conhecimentos não induzidos, entendem-se 
aqueles nos quais não há direcionamento 
sobre os resultados obtidos.  

O ISS tem fundamento no art. 156 inciso IV da 
Constituição Federal Brasileira de 1988. Neste 
pode-se encontrar a competência exclusiva 
do município para instituir o Imposto Sobre 
Serviços. De acordo com Rodriguez (2008) o 
vocabulário serviço, que provém do Latim 
“servitium”, exprime a condição de 
escravidão, servidão, dever de servir. Então 
não é apenas o desempenho de uma 
atividade, ou a execução de um trabalho 
intelectual, ou mesmo de obra material; é 
dever de executar uma tarefa, ocupar uma 
função.  

Para efeitos tributários, a Constituição Federal 
não traz conceituação expressa sobre o que 
são serviços. Há duas concepções básicas 
economicamente pertinentes à definição fiscal 
de serviços – uma decorrente dos diversos 
fatores do processo de produção, e outra 
decorrente da distinção entre serviços e bens 
materiais. O conceito fiscal de serviços, 
assim, define-se pela materialidade, o que o 
distingue do conceito de bens, uma vez que 
serviços não podem ser estocados haja vista 
serem intangíveis. 

As ferramentas de análise de dados 
tradicionais, como BI (Business Intelligence) e 
OLAP (Online analytical processing), não são 
capazes de traçar perfis e relacionamentos 
não induzidos entre o tributo a ser arrecadado 
e o contribuinte, havendo forte necessidade 
de implementar  “inteligência computacional” 
às bases de dados utilizadas pela gestão 
pública municipal. 

Enormes quantidades de dados têm sido 
sistematicamente coletados e armazenados 
eletronicamente nas esferas dos governos 
municipais. Segundo Bothorel, Serrurier e 
Hurter (2011), a Mineração de Dados visa 
extrair o máximo de conhecimento a partir de 
bancos de dados volumosos. Neste contexto, 
nota-se a necessidade de explorar a base de 
dados relativa ao lançamento de tributos 
municipais, aplicando sobre esta o processo 
de DCBD (Descoberta de Conhecimento em 
Base de Dados) ou KDD (Knowledge 
Discovery in Databases). 

A partir de grandes quantidades de dados 
armazenados, de forma automática ou semi-
automática podem-se utilizar modelos 
computacionais para descoberta de 
conhecimentos. Tal processo foi definido por 
Fayyad, Piatetsky-shapiro e Smyth (1996), 
como sendo: “... o processo não trivial de 
identificação de padrões válidos, novos, 
potencialmente úteis e compreensíveis, 
embutidos nos dados”. A Mineração de 
Dados apresenta-se como parte do processo 
de KDD. 

Identificar conhecimentos que possam estar 
“ocultos”, explicitando-os com intuito de 
oferecer informações analíticas aos governos 
municipais a fim de aprimorar a aplicação 
desta importante fonte de receita, identificar 
possíveis fraudes fiscais e propor um modelo 
economicamente viável e que sirva como 
base para aplicação das ferramentas de 
Mineração de Dados, são os principais 
objetivos. 

Vale ressaltar que apesar da Mineração de 
Dados ser amplamente utilizada em diversas 
áreas de interesse, quando se trata de 
trabalhos relativos ao setor público, percebe-
se uma grande carência.  

Alguns trabalhos merecem destaque no setor 
público, Brown, Cooper e Pidd (2005) 
utilizaram as técnicas de Mineração de Dados 
para modernizar a sistemática de 
funcionamento do imposto de renda de 
competência da Receita no Reino Unido. No 
que diz respeito a outro importante tributo 
municipal, o ISS (Imposto Sobre Serviço),  
Nascimento et al. (2009) apresentam o GIF, 
que é um sistema para Gestão e Inteligência 
Fiscal, identificando possíveis evasões fiscais 
por meio de técnicas de Mineração de Dados 
aplicadas sobre a base de dados dos 
serviços prestados e tomados pelos 
contribuintes do ISS. Silva et al. (2012) 
aplicaram as tarefas de associação e 
classificação para minerar os dados relativos 
a base de tributos do IPTU, os algoritmos 
utilizados foram Apriori e J48. 

Desta forma o propósito deste estudo é 
apresentar a técnica de Mineração de Dados 
para extração de conhecimento sobre a base 
de dados dos tributos municipais, mais 
especificamente para o imposto ISS. Este 
trabalho identifica a metodologia e os 
algoritmos que melhor se adéquam as 
características deste estudo, com objetivo de 
que a base de conhecimento obtida seja útil 
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para as atividades voltadas aos anseios dos 
governos municipais brasileiros. 

O presente artigo está estruturado em quatro 
seções. A Seção 1 contextualiza o imposto 
ISS, o processo de KDD e trata de uma breve 
revisão da literatura. Na Seção 2, é 
apresentada a metodologia, descrevendo as 
etapas do KDD e os algoritmos utilizados, na 
Seção 3 são demonstrados os resultados 
provenientes da Mineração de Dados 
aplicada, a Seção 4 discorre sobre as 
conclusões oriundas dos diversos resultados. 

2. METODOLOGIA

As técnicas de Mineração de Dados adotadas 
neste trabalho foram aplicadas à base de 
dados tributária da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim - ES, onde os dados 
selecionados foram os relativos aos 

lançamentos tributários do imposto ISS 
pertinentes ao exercício fiscal de 2011. Por 
razões de confidencialidade, uma das 
atividades constantes das análises deste 
artigo, teve seu nome alterado, passando a 
ser designada como atividade "XPTO". 

2.1 ARQUITETURA PROPOSTA 

Neste tópico será apresentada a estrutura 
conceitual para que os dados provenientes 
da base tributária da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim – ES pudessem ser 
utilizados no processo de KDD. A estrutura 
mostrada na Figura 1 foi concebida para dar 
suporte operacional ao modelo a fim de que 
os dados provenientes da etapa de 
Mineração de Dados fossem passíveis de 
visualização e análise pelos gestores e 
especialistas tributários. 

Figura 1 - Arquitetura proposta para mineração da base tributária. 

Fonte: Autoria própria 

2.1.1 ORIGEM DOS DADOS 

Esta camada, exposta na Figura 1, representa 
os sistemas legados aos quais foram fontes 
de dados para o processo de ETC (Extração 
Transformação e Carga). Os sistemas, 
representados na primeira camada da Figura 
1, foram essenciais para que todos os dados 
necessários fossem obtidos. O sistema de 
Cadastro Imobiliário fornece os dados 
relativos às empresas, dando origem aos 
lançamentos do ISS; o sistema de 
Endereçamento Único fornece os dados de 
localização para o Cadastro Mobiliário e 

Imobiliário; o sistema de Débito Único 
armazena os valores relativos aos cálculos do 
ISS, por fim o sistema de Cadastro Único 
fornece os dados das pessoas físicas e 
jurídicas responsáveis pelos créditos 
tributários lançados. 

2.1.2 EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E 
CARGA (ETC) 

Segundo Kimball (2002), a etapa de extração, 
transformação e carga das fontes de dados, 
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representa um dos processos mais 
importantes para a construção de um DW 
(Data Warehouse). Esta etapa busca 
aumentar a qualidade dos dados a serem 
inseridos no repositório. No presente trabalho, 
o processo de ETC limitou-se a uma projeção
dos dados existentes na base de dados 
tributária, uma vez que tanto os sistemas 
legados quanto o DW construído encontram-
se na mesma instância do SGBD oracle 11G. 
As etapas de pré-processamento e 
transformação contidas no KDD serão as 
responsáveis pelos ajustes dos dados 
carregados no DW. 

2.1.3 EXTRAÇÃO DO CONHECIMENTO 
UTILIZANDO WEKA 

Um dos pontos fortes da arquitetura proposta 
encontra-se na conexão direta da ferramenta 
de Mineração de Dados WEKA 3.7 com o 
Data Warehouse, conforme Figura 1. O 
software de mineração foi conectado ao DW 
com a utilização do driver jdbc do 
Oracle(ojdbc14.jar). 

Desta forma pode se conectar o WEKA a 
bancos de dados OpenSource, bem como a 
soluções proprietárias semelhantes ao Oracle 
e Sqlserver, o que permite uma enorme 
flexibilidade na geração dos conjuntos de 
dados a serem minerados, uma vez que o 
trabalhoso processo de geração de arquivos 
“.arff” do WEKA não mais é necessário. 

Outra grande vantagem é que sendo o WEKA 
uma ferramenta OpenSource que pode ser 
configurada para acessar bases de dados 
também OpenSource, o modelo proposto 
através da Figura 1, apresenta-se como 
opção poderosa e de baixo custo, podendo 
ser implementado para auxílio na extração de 
conhecimento em organizações que tem 
dificuldades para aquisição de softwares 
proprietários, em face aos altos custos dessas 
soluções.  

Também é possível importar a biblioteca do 
WEKA para aplicações Java, aumentando 
ainda mais o poder de uso deste software, 
que poderá ser executado diretamente dentro 
de sistemas de gestão que já estejam em uso 
pelas corporações. 

2.1.4 ETAPAS DE SELEÇÃO 

Após a disponibilização inicial dos dados 
através do DW, foi iniciada a etapa de 
seleção, sendo possível então identificar 
possíveis problemas de qualidade. Também 
foi possível formar hipóteses com base na 
compreensão do domínio da aplicação, 
obtida através de trabalhos realizados e de 
entrevistas com especialistas.  

Através da análise dos dados do DW, foi 
possível tomar a decisão sobre quais 
informações poderiam contribuir para o 
processo de mineração dos dados do ISS. 

Com base nas tabelas fato e dimensão do 
DW, foram obtidos dinamicamente vários 
conjuntos de dados (itemsets) a serem 
utilizados na Mineração de Dados. A 
composição dinâmica dos vários conjuntos de 
dados obtidos, deve-se ao fato de que a base 
de dados do Data Warehouse estava 
diretamente conectada ao software de 
mineração WEKA. 

Dentre os conjuntos obtidos, destaca-se o 
conjunto “ArrecadacaoIss” que abrange os 
34.924 lançamentos do imposto ISS e o 
conjunto “devedores”, que representa os 
lançamentos ISS que não foram quitados. 
Todos os conjuntos gerados são referentes ao 
exercício de 2011. 

2.1.5 ETAPA DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

Nesta etapa foi realizada a limpeza de dados, 
remoção de "ruídos", escolha de estratégias 
para manipular campos de dados ausentes e 
a formatação de dados de maneira a adequá-
los à ferramenta de mineração. Informações 
de outros lançamentos tributários como os 
relativos à dívida ativa foram retirados por não 
fazer parte deste estudo. 

Os problemas relativos a dados corrompidos, 
valores desconhecidos e de integridade 
referencial, foram tratados minimamente nesta 
etapa, uma vez que os dados já estavam 
sendo abordados pelos controles primitivos 
dos sistemas de informação e pelas 
constraints de referential integrity, check e not 
null do banco de dados Oracle, onde os 
mesmos já se encontravam armazenados. 

Alguns atributos precisaram ser manipulados 
para suprir a ausência de conteúdo. Os 
atributos “anodebito” e ”zona” foram alterados 
em seu tipo de dados, passando de numérico 
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para alfanumérico, dada a restrição de 
campos numéricos para processamento do 
algoritmo APRIORI.  

Outras conversões foram realizadas 
dinamicamente através de funções utilizadas 

nos comandos SQL (Structured Query 
Language), como a função replace.  Para um 
melhor entendimento, será apresentado na 
Tabela 1 o conjunto de atributos utilizados e a 
descrição de seu conteúdo: 

Tabela 1 - Principais atributos constantes dos conjuntos de dados minerados. 

Atributo Descrição 

bairro Nome do bairro relativo ao imóvel ou empresa 

zona Área geográfica relativa a um Conjunto de bairros 

anodebito Ano base de lançamento do imposto 

valortotal Valor total do lançamento do imposto 

situacao Situação relativa ao pagamento (quitado, não pago, parcelado,...) 

Setor 

Identifica a localização atual do débito ( DA - dívida ativa / CI - 
cadastro imobiliário / TB - tributação e receitas / TA - taxas avulsas e 
FT - fiscalização tributária). 

Fonte: Dados do estudo 

2.1.6 ETAPA DE TRANSFORMAÇÃO 

A etapa de transformação é a etapa que 
antecede a Mineração de Dados. Foram 
aplicadas operações que tornaram melhor a 
visualização dos dados, também foram 
transformados valores discretos em contínuos 
a fim de facilitar a sumarização pelos 
algoritmos utilizados. Alguns atributos 
necessitaram de ter o tipo de dados alterados 
para facilitar o uso de algoritmos específicos 
como o Apriori. 

Atributos faltantes também foram 
contemplados a partir de valores de outros 
atributos correlacionados, sendo estabelecido 
um conteúdo apropriado.  

Na sequencia á apresentada algumas 
situações onde foi necessário realizar 
transformações nos dados antes da etapa de 
mineração. 

2.1.6.0.1 TRATAMENTO DO ATRIBUTO 
“ENDSEQUEN” 

No cadastro de contribuintes municipal, tanto 
as pessoas físicas quanto as pessoas 
jurídicas podem ter diversos endereços, como 
de localização do imóvel ou empresa, 
endereço para correspondência e endereço 
externo (fora do município), sendo 

identificados por um seqüencial vinculado ao 
código do endereço. A fim de filtrar o produto 
cartesiano entre a relação de endereços com 
a relação de pessoas física ou jurídica, foi 
aplicada uma restrição onde foram 
trabalhados apenas os endereços de 
localização. 

2.1.6.0.2 TRATAMENTO DO ATRIBUTO 
“DEBITIPO” 

Este campo serve para identificar a origem do 
lançamento tributário, entendendo-se como 
“origem”, o fato gerador do imposto. Foi 
aplicada a restrição no atributo debitipo a fim 
de limitar as ocorrências de lançamentos, 
contemplando apenas o imposto ISS. 

2.1.6.0.3 TRATAMENTO DO ATRIBUTO 
“SITUACAO” 

O atributo “situação” descreve a situação de 
pagamento do imposto. Este campo é do tipo 
alfanumérico, foi populado de acordo com o 
conteúdo do atributo “debistatus”, de tipo 
numérico, tendo os valores adaptados 
conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Conteúdo transformado do atributo “situacao”. 

De debistatus: Para situacao: 

0 NAO PAGO 

1 PARCELADO 

2 QUITADO 

3 CARNE DIVAT 

4 PARCELADO DIVAT 

5 ESPECIAL 

6 ANISTIA 

7 CARNE TRIBUTARIO 

8 PARCELADO TRIBUTARIO 

9 CANCELADO 

Fonte: Dados do estudo 

2.1.7 ETAPA DE MINERAÇÃO DE DADOS, 
TAREFAS E ALGORITMOS UTILIZADOS. 

2.1.7.1 TAREFAS DE ASSOCIAÇÃO 

A tarefa de regras de associação pode ser 
categorizada como uma Atividade de 
Mineração de Dados descritiva, que segundo 
Domingues (2004), consiste na identificação 
de padrões intrínsecos ao conjunto de dados. 

Uma regra de associação caracteriza o 
quanto a presença de um conjunto de itens 
nos registros de uma base de dados implica 
na presença de algum outro conjunto distinto 
de itens nos mesmos registros (AGRAWAL et 
al., 1994). Desse modo, pode-se entender 
que o principal objetivo das regras de 
associação é encontrar tendências que 
possam ser usadas para entender e explorar 
padrões de comportamento dos dados. Por 
exemplo, explorando o conjunto de dados 

relacionados aos usuários de cartões de 
crédito, pode-se observar que 75% dos 
clientes que compram acima de R$ 5.000,00, 
também financiam seu saldo em pagamentos 
futuros. Assim 75% nessa regra 
correspondem à sua confiabilidade. 

Uma regra de associação pode ser 
representada por uma implicação na forma 
LHS → RHS, em que LHS e RHS são, 
respectivamente, o lado esquerdo (Left Hand 
Side) e o lado direito (Right Hand Side) da 
regra, definidos por conjuntos disjuntos de 
itens.  

Para a tarefa de regras de associação são 
utilizadas medidas de interesse. As mais 
comuns são as medidas de suporte e 
confiança conforme estão representadas 
pelas equações (1) e (2) a seguir (RIBEIRO, 
2004). 
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Onde: Suporte(R) indica a relevância da 
regra; Confiança(R) indica a validade da 
regra; T  indica o número de transações 
consideradas; Tx - indica o número de 
transações que incluem os elementos de X; 
Tx∪y  indica o número de transações que 
incluem os elementos de X∪Y. Os parâmetros 
de suporte e confiança são indispensáveis na 
validação da qualidade dos resultados 
obtidos através das regras de associação 
utilizadas neste estudo. 

2.1.7.1.1 ALGORITMO APRIORI 

O método de associação APRIORI busca por 
padrões em um conjunto de dados que 
contêm itens que estão relacionados à 
ocorrência de outros itens (GARCIA et al., 
2008). 

De acordo com Tan et al. (2009), o princípio 
Apriori utiliza a medida de suporte para podar 
conjunto de itens candidatos. O algoritmo 
Apriori minera conjuntos de itens freqüentes 
para regras de associação booleanas. Ele faz 
diversas passagens sobre a base de 
transações para encontrar todos os conjuntos 
de itens freqüentes, sendo que, em cada um 
destes passos, primeiro gera um conjunto de 
itens candidatos, e então percorre a base de 
dados para determinar se os candidatos 
satisfazem o suporte mínimo estabelecido.  

Na primeira passagem, o suporte para cada 
item individual (conjunto-de-1-item) é contado 
e todos aqueles que satisfazem o suporte 
mínimo são selecionados. Estes são os 
conjuntos-de-1-item freqüentes. Na segunda 
iteração, conjuntos-de-2-itens candidatos são 
gerados pela junção dos conjuntos-de-1-item 
freqüentes e seus suportes são determinados 
pela pesquisa no banco de dados, sendo 
assim encontrados os conjuntos-de-2-itens 
freqüentes. O algoritmo prossegue 
iterativamente, até que o conjunto-de-k-itens 
freqüente encontrado seja um conjunto vazio.  

Este algoritmo usa o princípio de que cada 
subconjunto de um conjunto de itens 
freqüente também deve ser freqüente. Esta 
regra é utilizada para reduzir o número de 
candidatos a serem comparados com cada 
transação no banco de dados. Todos os 
candidatos gerados que contenham algum 
subconjunto que não seja freqüente são 
eliminados (PITONI, 2002). 

2.1.7.2 TAREFA DE CLASSIFICAÇÃO E 
PREDIÇÃO 

De acordo com Cardoso e Machado (2007), 
classificação e predição, é o processo de 
criar modelos (funções) que descrevem e 
distinguem classes ou conceitos, baseados 
em dados conhecidos, com o propósito de 
utilizar esse modelo para predizer a classe de 
objetos que ainda não foram classificados. O 
modelo construído baseia-se na análise 
prévia de um conjunto de dados de 
amostragem ou de treinamento, contendo 
objetos corretamente classificados. Como 
exemplo pode-se citar a classificação de 
clientes de uma empresa em bom pagadores 
e inadimplentes. 

Em algumas aplicações, o interesse maior 
está em predizer alguns valores ausentes em 
seus dados, em vez de descobrir classes de 
objetos. Neste caso, a tarefa de mineração é 
denominada predição.  

Os dados de entrada da tarefa de 
classificação são um conjunto de registros. 
Os registros também são conhecidos como 
instâncias e são caracterizados por uma 
dupla (x,y), onde x é o conjunto de atributos e 
y o atributo especial, designado como rótulo 
da classe. Também conhecido como atributo 
alvo ou de categorização, este atributo deve 
ser um atributo discreto (TAN et al., 2009). 

2.1.7.2.1 ALGORITMO DE ÁRVORE DE 
DECISÃO: J48 

O princípio da árvore de decisão é agrupar as 
instâncias de forma recursiva, minimizando a 
entropia (ou seja, a variabilidade das classes) 
dentro de cada grupo. Para isso, o algoritmo 
utiliza os valores de atributos em cada nó não 
folha e deposita as instâncias nos nós folha. 
Dessa forma, cada nó interno corresponde a 
uma decisão de classificação, e a leitura e 
interpretação da árvore são naturais.  

A árvore de decisão original exige que todos 
os valores de atributos sejam de domínio finito 
e relativamente pequeno (para que o 
desempenho computacional seja aceitável). 
No entanto, o algoritmo usado pelo WEKA é o 
J48, uma versão do tradicional algoritmo de 
C4.5 que consegue, através da discretização 
de valores numéricos utilizando heurísticas, 
processar atributos de qualquer tipo na 
entrada. No entanto, a árvore não é capaz de 
realizar regressão e desempenha somente o 
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papel de classificador, isto é, o atributo de 
classe deve ser discreto (RAMISCH; ENGEL, 
2009). 

Diversos parâmetros permitem ajustar o 
comportamento da árvore, a maioria diz 
respeito às heurísticas usadas para podar 
uma árvore. Um dos parâmetros é o número 
mínimo de nós em uma folha, que define um 
critério de parada para o algoritmo. Isso 
significa que, a partir do momento que uma 
folha atinge certo número de instâncias, 
mesmo que ainda exista ruído, ela não será 
subdividida. Valores altos para esse 
parâmetro, chamado M no WEKA, geram 
árvores mais genéricas enquanto valores 
baixos (próximos de 1) geram  árvores com 
alta precisão.  

Após construir a árvore de decisão, um passo 
de “poda da árvore” pode ser executado para 
reduzir o tamanho da árvore de decisão. 
Árvores de decisão que sejam grandes 
demais são susceptíveis a um fenômeno 
conhecido como overfitting. A poda ajuda a 
retirar as ramificações da árvore inicial de 
uma forma que melhore a capacidade de 
generalização da árvore de decisão (TAN et 
al., 2009). 

Segundo Ingargiola (2011), a partir de uma 
árvore de decisão é possível derivar regras. 
As regras são escritas considerando o trajeto 
do nodo raiz até uma folha da árvore. Os 

métodos, árvores de decisão e regras de 
associação, são geralmente utilizados em 
conjunto.  

Devido ao fato das árvores de decisão tender 
a crescer muito, de acordo com algumas 
aplicações, elas são muitas vezes 
substituídas pelas regras. Isto acontece em 
virtude das regras poderem ser facilmente 
modularizadas. Uma regra pode ser 
compreendida sem que haja a necessidade 
de se referenciar outras regras. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE 
ASSOCIAÇÃO  

Para os resultados relativos às regras de 
associação, o algoritmo APRIORI foi utilizado, 
com objetivo de extrair informações não 
sugeridas referente aos dados do ISS.  

Nesta análise foi utilizado o conjunto de 
dados “ArrecadacaoIss”, onde foram 
considerados a totalidade dos 34.924 
lançamentos do ISS. As medidas de interesse 
foram estabelecidas com confiança mínima 
de 60% e suporte mínimo de 5% e as 
principais regras encontradas estão descritas 
na tabela 3. 

Tabela 3 - Regras de associação utilizando os atributos “Bairro”, ”Zona”, “Situacao” e “Descrição da 
atividade”. 

Regra obtida 
Fator de 

confiança 

1. Situacao=QUITADO → bairro=SÃO JOAQUIM 0,89 

2. Atividade=TRANSPORTE RODOV. INTERM/EST/INTERN
CARG PESS CONG → Situacao=CARNE DIVAT 0,78 

3. Atividade = BARES, LANCHONETES E CONGENERES
bairro=CENTRO → Situacao=PARCELADO 0,77 

4. Atividade =HOTELARIA → Bairro=CENTRO 0.75 

5. Situacao=QUITADO Atividade = COMERCIO DE
PRODUTOS TEXTEIS, VESTUARIO E CALCADOS → 
bairro=IBITIQUARA  0,71 

6. Atividade = COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS, VESTUARIO
E CALCADOS,  zona=801 → Bairro=CENTRO 0.70 

7. Situacao=NÃO PAGO Atividade =XPTO → zona=601 0,63 

Fonte: Dados do estudo 
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Após uma seleção das 136 regras de 
associação encontradas pelo WEKA, as 
constantes da Tabela 3, foram as que 
representaram maior relevância quanto aos 
resultados em face da análise dos 
especialistas. 

 A regra número 1 apresenta uma ótima 
situação de pagamento, com confiança de 
89% para as empresas sediadas no distrito 
de São Joaquim. A situação positiva de 
quitação do ISS neste caso, pode ser 
atribuída ao fato de que este distrito foi 
agraciado de incentivos fiscais para 
desenvolvimento do local, que se encontra 
afastado da área urbana do município de 
Cachoeiro de Itapemirim, o que reforça o 
acerto na definição desta política.  

A regra número 2, induz que o setor de 
transportes esteja em crise, visto que está 
com seus créditos em dívida ativa, o que 
pode ser explicado pela situação difícil 
presenciada por uma grande empresa de 
transportes local. Da mesma forma o setor de 
bares e lanchonetes também encontra 
dificuldades e precisa parcelar seus débitos.  

A regra número 4 mostra que o setor de 
hotelaria está essencialmente sediado no 
centro da cidade. As regras número 5 e 6, 
apresentam o setor de comércio de produtos 
têxteis, vestuário e calçados com 
regularidade de pagamentos com o município 
e tem suas atividades presentes em dois 
bairros da região central da cidade. 

A regra número 7, demonstra com 63% de 
confiança, que uma das principais atividades 
econômicas do município, tem situação de 
pagamento irregular o que agrava a situação 
financeira da prefeitura. 

3.2 APLICAÇÃO DA ÁRVORE DE DECISÃO 

Também com o algoritmo J48, foram criadas 
árvores de decisão relativas ao tributo ISS. A 
seguir são demonstrados os principais 
resultados provenientes desta descoberta de 
conhecimento. Na Tabela 4 são apresentados 
os resultados extraídos do conjunto 
“ArrecadacaoIss” com 34.924 registros 
processados, relativo ao exercício fiscal de 
2011. 

Tabela 4 - Classificação das instâncias relacionadas à árvore de decisão da Figura 2. 

Instâncias classificadas 
corretamente 

Instâncias classificadas 
incorretamente 

Atributo 
Classe 

69,31% 30,69% Situacao 

Fonte: Dados do estudo 

Figura 2 - Árvore de decisão do algoritmo J48 evidencia as atividades e contadores. 

Fonte: Dados do estudo
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Os resultados apresentados na Figura 2 são 
extremamente reveladores. Ao inserir o 
atributo “zona” no conjunto de dados 
processados pelo algoritmo J48, pode-se 
associar as áreas da cidade onde as 
empresas da atividade “XPTO” com situação 
de pagamento irregular se localizam.  

Estes resultados reafirmam a regra número 7 
da Tabela 3 encontrada pelo algoritmo 
Apriori, que demonstra a má situação de 
adimplência deste ramo de atividade no 
município. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da exploração das grandes 
bases de dados existentes nas empresas 
privadas, também se aplica as corporações 
públicas. A Mineração de Dados é uma das 
principais ferramentas a ser utilizada para 
este fim. As informações obtidas através do 
algoritmo J48 pruned tree, que simula uma 
árvore de decisão, e do algoritmo de 
associação Apriori, possibilitaram a 
identificação de regras e análises até então 
não identificadas pelas ferramentas 
tradicionais de análise de dados, como: 
relatórios gerenciais e consultas por 
ferramentas de BI (Business Intelligence).  

Um dos principais objetivos da mineração é a 
extração de conhecimentos inesperados e 
não induzidos. Os resultados demonstraram o 
acerto da política tributária da prefeitura 
municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em 
criar um distrito industrial com benefícios 
fiscais, pois, com 89% de confiança, as 

empresas por lá instaladas apresentaram 
ótima situação de pagamento dos impostos. 
Outra informação importante evidenciada 
pelas regras de associação quanto ao ISS, 
aponta a atividade  “XPTO” com situação de 
pagamento desfavorável.  

O algoritmo J48 evidenciou as zonas da 
cidade onde as empresas da atividade 
“XPTO” com situação de pagamento irregular 
estão localizadas. Tal evidência é bastante 
relevante, uma vez que a economia da região 
é muito dependente desta atividade, assim o 
poder público municipal pode atuar com 
precisão, a fim de evitar a evasão do ISS por 
parte deste importante setor produtivo. 

A arquitetura proposta no Capítulo 2 provê um 
modelo economicamente factível a qualquer 
órgão da gestão pública municipal, uma vez 
que com o uso das bases de dados 
existentes e com a inserção de softwares sem 
custo de licenciamento, é possível construir 
uma estrutura tecnológica que viabilize a 
implementação das técnicas de Mineração de 
Dados, que tanto se fez importante neste 
estudo aplicado a prefeitura municipal da 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

As informações apresentadas trazem 
conhecimento “novo” não induzido e útil, 
possibilitando a tomada de decisões com alto 
índice de acerto e um controle efetivo das 
políticas de equilíbrio fiscal, o que deve fazer 
parte do cotidiano da gestão pública. Assim 
este trabalho, pretende induzir o uso das 
técnicas de Mineração de Dados no setor 
público municipal e contribuir para uma fase 
de maior eficácia na análise de informações. 
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Capítulo 3
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Resumo: A era da tecnologia e da informação norteia as atividades das 

organizações frente à concorrência globalizada, tornando-se indispensável à 

utilização de softwares para se obter informações com maior precisão e rapidez 

auxiliando no processo de tomada de decisão; porém, mesmo sendo considerados 

indispensáveis à organização, seu processo de implantação apresenta 

resistências. O presente estudo visa a analisar as mudanças percebidas após a 

implantação de um Sistema Integrado de Gestão (ERP) em duas organizações, 

sendo uma atuante no ramo da construção civil e outra no varejo. A pesquisa é 

descritiva e foi realizada através de um estudo de caso, sendo sua abordagem 

qualitativa. Para coletar de dados foram realizadas entrevistas estruturadas com 

questionários contendo respostas abertas e fechadas. Além das análises feitas in 

loco,  as entrevistas utilizam o método TAM (Technology Acceptange Model). O 

universo amostral foram os colaboradores que lidam diariamente com os novos 

sistemas de gestão e os gestores que gerenciam tais sistemas. Após as entrevistas, 

os dados foram compilados e, juntamente com o relatório da análise in loco, foram 

traçadas características em comum das vantagens, desvantagens, facilidades e 

dificuldades no desenvolvimento das atividades cotidianas, por meio da utilização 

dos novos softwares. 

Palavras-chave: ERP; Modelo de aceitação da tecnologia 
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1 INTRODUÇÃO 

As pressões impostas pela competitividade 
em um mercado globalizado, em que a 
essência de atuação é regida pelo 
capitalismo, desencadeia a necessidade de 
otimização dos recursos por parte das 
organizações. Com a evolução das 
linguagens de programação e a 
popularização dos computadores uma forma 
de gerar informações rápidas e confiáveis é 
utilizando-os como ferramenta de suporte à 
tomada de decisão. Para Morgam (2007), os 
desafios impostos nas atividades de 
administrar e organizar em ambientes de 
mudanças rápidas e constantes são ainda 
maiores nos dias de hoje.  

É neste contexto que os sistemas de 
informação estão inseridos dentro das 
empresas, buscando dados históricos e 
compilando os mesmos com a velocidade de 
cálculo dos processadores atuais; a fim de, 
gerar relatórios contendo as informações 
necessárias ao processo de tomada de 
decisão e tornando ágil uma atividade que 
antes era trabalhosa e demorada.  

Portanto, o objetivo geral da pesquisa é 
identificar, através de entrevistas, as 
vantagens e desvantagens de mudanças de 
softwares de gestão em duas empresas 
localizadas na cidade de Bagé, Rio Grande 
do Sul, bem como, as facilidades e 
dificuldades para tal implantação. Em um 
primeiro momento serão discutidos os temas 
referentes à sustentação teórica do estudo, 
logo após será descrito o método com o qual 
a presente pesquisa será realizada, para 
então, descrever as análises juntamente com 
os resultados obtidos. Ao final serão 
apresentadas as considerações finais. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Falar a respeito de sistemas é fazer uma 
menção sobre o cotidiano vivenciado dia 
após dia, em que se faz necessário a 
utilização de sistemas de transporte, sistema 
de água e esgoto, sistema de energia elétrica, 
entre outros. Para tanto, Batista (2006, p. 13) 
define um sistema como “o conjunto de 
elementos interdependentes, ou um todo 
organizado, ou partes que interagem 
formando um todo unitário e complexo”.  

Seguindo o preceito proposto pelo autor e 
comparando com as atividades de uma 
empresa qualquer, pode-se observar que as 
organizações atuam como sistemas, ao passo 
que, possuem elementos de entrada, sendo 
estes processados e resultando em saídas. 
Empresas que possuem sistemas mais 
eficazes também utilizam uma forma de 
realimentação, a fim de que as saídas do 
processo possam fornecer a base para novas 
entradas.  

Dispor de informações corretas, no tempo 
certo é uma necessidade real das 
organizações frente às pressões impostas 
pela concorrência, em virtude deste fato, se 
faz necessário à utilização de Sistemas de 
Informação (SI), que recebem os dados e os 
transformam em informações úteis ao usuário 
final.  

Segundo Laudon e Laudon (2007), um 
sistema de informação é um conjunto de 
componentes que trabalham juntos, desde a 
coleta e o processamento de dados brutos 
até o armazenamento e distribuição de 
informações, assim, facilitando o 
planejamento e controle da organização, além 
de auxiliar no processo decisório da 
companhia.  

Com a utilização de um sistema de 
informação a empresa consegue transformar 
dados brutos, os quais, segundo Batista 
(2006), são representados por um conjunto de 
elementos que expressam um fato isolado, 
transformando-os em informações, que 
segundo o autor são dados organizados e 
classificados para suprir um objetivo 
específico. 

Stair e Reynolds (2011) descrevem que os 
sistemas de informação podem ser divididos 
em: sistemas empresariais básicos, sistemas 
de automação de escritório, sistemas de 
informação gerencial, sistemas de suporte a 
decisão, sistemas de suporte executivo, 
sistemas integrados de gestão, sistemas 
especialistas e sistemas de informação 
geográfica. A presente pesquisa apresenta 
como foco os sistemas integrados de gestão.  

2.2 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 
(ERP)  

Segundo Souza (2000) os sistemas ERP são 
sistemas de informação integrados adquiridos 
em pacotes comerciais visando dar suporte à 
maioria dos setores da empresa 
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contemplando suas operações. O ERP é 
constituído de módulos, existindo 
comunicação entre os módulos com apenas 
uma base de dados central. O sistema ERP 
possui características que os diferem de 
outros sistemas, dentre essas características 
podem ser apresentadas: são pacotes 
comerciais livres, são desenvolvidos a partir 
de um modelo padrão de processo, são 
integrados, possuem grande abrangência 
funcional, apresentam um banco de dados 
unificado e corporativo, requerem de 
procedimentos de ajuste a realidade 
implantada.  

Os ERPs apresentam alguns conceitos 
importantes a serem destacados como a 
funcionalidade do ERP, ou seja, o conjunto de 
funções embutidas no sistema, as quais 
geram o sistema de informação transacional 
da empresa. Os módulos são conjuntos 
menores de funções que englobam setores 
diferentes da empresa e podem ser 
comprados separadamente, assim, a 
empresa pode comprar apenas os módulos 
que necessita ou apresenta interesse. A 
parametrização, ou seja, através dos 
parâmetros que existem no ERP a empresa 
deve adequar seus sistemas para haver 
compatibilidade (LAUDON; LAUDON, 2007).  

A configuração, ou seja, o conjunto de 
parâmetros após sua definição gerando as 
opções de funcionamento do ERP. A 
customização, ou seja, quando algum 
parâmetro do ERP não pode ser aplicado e 
então algum profissional ligado a implantação 
do ERP deve alterar alguma característica do 
módulo afetado para adequar-se ao sistema 
da empresa em implantação. A localização, 
ou seja, quando o ERP é aplicado em países 
diferentes devem ser adaptadas 
características como carga tributária, leis, 
taxas, procedimentos comerciais entre outros 
e, por fim, a atualização das versões, ou seja, 
apresentar versões novas corrigindo falhas ou 
melhorando processos (SOUZA, 2000).  

 

2.2.1 VANTAGENS COM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO  

Em um mercado globalizado é notável que 
algumas organizações se destaquem mais do 
que outras. Algumas são líderes de mercado 
enquanto outras “correm atrás”. Isso acontece 
pelo fato de que, as empresas líderes, 
apresentam vantagens competitivas com 
relação às outras, ou por terem acesso a 

recursos diferenciados, ou por utilizarem mais 
eficientemente os recursos que possuem.  

Segundo Laudon e Laudon (2007) existem 
quatro tipos de vantagens competitivas: 

 

 Barreiras de entrada que restringem a 
oferta, ou seja, quando a empresa possui 
o controle do mercado, seja dona da 
patente ou tem contrato que excluem os 
concorrentes.  

 Controle da demanda, ou seja, quando o 
custo de mudança fica muito alto para o 
consumidor, nesse caso os produtos da 
empresa líder de mercado apresentam 
qualidades superiores.  

 Economias de escala, empresas buscam 
reduzir seus custos operacionais fazendo 
com que custos fixos sirvam como 
impulsionador para o aumento de 
produtividade, ou seja, instalações e 
equipamentos nos quais o capital é 
investido e precisam estar no local, com 
ou sem produtividade, podem ser 
utilizados em maior período de tempo (por 
doze horas ao invés de oito) que o 
concorrente, aproveitando oportunidades 
e reduzindo os custos.  

 Eficiência de processos, criação de 
processos mais eficientes, seja pelo seu 
funcionamento ou pela aplicação correta 
de tecnologias.  

 Para atingir essas vantagens 
competitivas, os sistemas de informação e 
as tecnologias em geral, podem auxiliar 
as organizações, segundo Laudon e 
Laudon (2007), através da implantação 
de, no mínimo, quatro estratégias 
genéricas, são elas:  

 Liderança em custos: os sistemas de 
informação auxiliam na redução de custos 
operacionais, assim as empresas, como 
as do varejo, podem vender seus 
produtos a preços mais baixos. Um 
sistema que identifica quais as 
necessidades de matéria-prima e envia 
pedidos de orçamento aos fornecedores 
auxilia na redução do tempo de 
planejamento das compras e informa ao 
gestor as necessidades da empresa 
rapidamente, servindo como facilitador 
para a tomada de decisão.  

 Diferenciação de produto: os sistemas de 
informação auxiliam na hora de agregar 
produtos ou valor aos seus produtos, 
assim uma empresa que vende bens ou 
serviços pode possuir um cartão de 
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crédito próprio para facilitar o pagamento; 
outro exemplo é o de uma construtora que 
pode estabelecer um convênio com um 
banco, realizando simulação de 
financiamento de seus imóveis para o 
cliente. 

 Foco em nicho de mercado: os sistemas
de informação auxiliam na hora de definir
qual o nicho de mercado, bem como
identificar às necessidades desse
mercado a partir do comportamento do
consumidor, assim, a empresa pode se
diferenciar por atender bem seu nicho de
mercado e fidelizar seus clientes.

 Intimidade com o cliente ou fornecedor:
os sistemas de informação podem facilitar
o contato com clientes e fornecedor,
aumentando a capacidade de 
planejamento desde o curto até o longo 
prazo, assim, fornecedores e clientes 
podem saber os prazos para o 
recebimento e entrega de produtos. 

Contudo, as vantagens competitivas 
provenientes da implantação de sistemas de 
informação podem ganhar força e, 
consequentemente, as empresas líderes 
podem aumentar sua liderança, bem como as 
empresas que não são líderes ou novas 
empresas podem buscar diferenciação e 
melhorar sua posição no mercado com o 
auxílio desses sistemas. 

2.3 DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Mesmo que os sistemas de informação 
apresentem-se como um diferencial 
competitivo, ou meso, como uma grande 
vantagem operacional, implantar um sistema 
não se caracteriza como uma tarefa fácil. 
Segundo Fetzner apud Prado et al. (2010), 
quando fatores técnicos, sociais, humanos, 
entre outros interagem entre si, como na 
implantação de um sistema, podem surgir 
condições imprevisíveis, dessas condições 
pode haver modificações na tecnologia e nas 
pessoas.  

O processo de implantação de um sistema de 
informação segundo Laudon e Laudon (2007) 
envolve pessoas, tecnologia e a organização. 
Assim existem barreiras características de 
cada parte da estrutura. Segundo Prado et al. 
(2010) as principais dificuldades enfrentadas 
para implantação de software são: 

 Resistência a mudanças internas,
principalmente pelo fato de que as
pessoas não possuem interesse em
mudanças, devido ao medo de não
conseguirem utilizar novas ferramentas ou
perder seu espaço.

 Despreparo do cliente para o processo de
implantação. O cliente acaba sendo
penalizado, pois não consegue realizar as
operações que costumava realizar com a
mesma facilidade, principalmente durante
a implantação do novo sistema.

 Imprecisões na especificação do serviço
a ser prestado. Inicialmente os serviços
passam a não ser tão precisos, tarefas
simples podem se tornar bastante
complexas se não houver conhecimento
sobre o novo sistema implantado.

 Pressões políticas do cliente. O cliente
deseja ter o mesmo serviço que possuía
anteriormente e exige isso da empresa.

 Excesso de expectativa do cliente. O
cliente ao saber que a empresa mudou de
sistema espera melhoria nos serviços, o
que normalmente não acontece no
começo do novo processo.

 Rotatividade de mão de obra. Muitas
pessoas preferem não se adaptar à nova
realidade, assim há necessidade de
contratar novas pessoas interessadas.

 Problemas de infraestrutura. Normalmente
como no começo os sistemas demoram a
“engrenar” há necessidade de mais
estrutura física (computadores, mesas,
etc), bem como em determinados casos
maquinário mais moderno.

 Diferenças culturais. Dificuldade de
determinadas pessoas, ou público, de
aceitar características do sistema.

 Excesso de monitoramento do cliente. O
cliente fica esperando que os processos
funcionem e de certa forma espera uma
resposta da empresa, mesmo que já
espere um resultado negativo quanto as
suas solicitações.

 Problemas de relacionamento,
principalmente com fornecedores, onde
tarefas simples se tornam mais complexas
e os fornecedores exigem que os
contratos já firmados sejam executados,
porém, barreiras sistêmicas travam os
processos.

 Problemas de trabalho em equipe.
Conforme as atividades não são
executadas a equipe se desgasta e
ocorrem problemas internos.
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Esses são exemplos de problemas que 
podem ocorrer durante a implantação de 
novos sistemas de informação nas empresas, 
ressaltando a importância de um 
planejamento prévio para a implantação do 
sistema, levando em consideração os 
aspectos estruturais e, principalmente, os 
fatores culturais da empresa. 

 

3 METODOLOGIA 

Quanto à abordagem do problema, o 
presente estudo utilizar-se-á de pesquisa 
qualitativa. Segundo Richardson (2008), a 
diferença entre uma abordagem qualitativa e 
quantitativa está no modo como os dados são 
coletados e no tratamento que estes recebem 
ao serem compilados. Neste caso uma 
abordagem quantitativa não é adequada 
devido ao pequeno universo amostral, devido 
a este fato, os resultados podem ficar 
distorcidos ao fazer uma análise estatística 
dos dados; outra característica desta 
pesquisa é que seu estudo busca 
compreender a percepção das empresas no 
processo de mudança, na forma de gerir seus 
processos. 

Para coleta de dados será utilizada a técnica 
de questionários com perguntas do tipo 
abertas e fechadas que serão aplicadas em 
funcionários e gestores de duas empresas 
situadas na cidade de Bagé, na região da 
campanha, do estado do Rio Grande do Sul. 
O questionário será aplicado em entrevistas 
diretas in loco. A empresa A atua no ramo da 
construção civil e possui cerca de 104 
funcionários e adquiriu um ERP a 
aproximadamente 16 meses; já a empresa B, 
atua no ramo do varejo e possui cerca de 
1000 funcionários distribuídos em 30 filiais e 
obteve o novo software a cerca de 19 meses. 
Uma característica comum entre ambas às 

empresas é que compraram softwares 
prontos, já comercializados no mercado.  

Como método de pesquisa é aplicado o TAM 
(Technology Acceptance Model) esse método 
deriva da Teoria da Ação Intencional (TRA) o 
qual, segundo Davis et al (1989), apresenta 
que, um comportamento é fruto de uma 
intenção, que deriva de atitudes e normas 
subjetivas em relação ao comportamento 
visado. As atitudes e normas resultam de 
crenças e avaliações bem como de crenças 
normativas e motivação para o 
comportamento. As crenças, ou seja, as 
informações que o sujeito tem a respeito do 
objeto, são a base para formar atitudes. As 
normas subjetivas auxiliam na formação das 
intenções, sendo estes, resultantes da 
percepção o indivíduo com relação à opinião 
de pessoas as quais considera importante em 
relação ao fato observado. A intenção é a 
probabilidade mesmo que subjetiva de um 
indivíduo comportar-se de determinada 
maneira.  

O modelo TAM complementa-se com uma 
variável do modelo TPB (Teoria do 
Comportamento Planejado), o controle 
percebido sobre o comportamento, sendo 
esse a percepção do indivíduo sobre sua 
performance em relação a determinado 
comportamento. Assim, segundo Davis et al 
(1989) o modelo TAM busca medidas e 
conceitos consistentes e válidos para tentar 
explicar a utilização de sistemas de 
informação. Assim, o modelo apresenta duas 
bases teóricas a serem entendidas: a 
utilidade percebida do sistema e a facilidade 
de uso percebida no sistema; sendo a 
primeira, o quanto a pessoa acredita que o 
uso do sistema pode melhorar seu 
desempenho no trabalho; e a segunda, o 
quão livre de esforço a pessoa acredita que 
um sistema específico seria. Este modelo 
pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1: Método TAM 

Fonte: Davis et al (1989) 
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4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Para aplicação do método foi criado um 
questionário em busca do entendimento de 
quais seriam as facilidades e dificuldades 
encontradas no momento de implantação de 
um sistema, e quais as vantagens e 
desvantagens percebidas até o momento, em 
relação ao sistema utilizado anteriormente. 
Contudo, o questionário foi baseado na busca 
pelo entendimento da utilidade percebida, da 
facilidade de utilização, da atitude em relação 
ao uso e da intenção comportamental em 
utilizar o sistema, levando em consideração 
que essas variáveis podem afetar no 

resultado almejado, essencialmente nas 
dificuldades de implantação. O questionário é 
apresentado na Tabela 1 e foi elaborado com 
base em cinco áreas referentes às 
aquisições, treinamentos, suporte, 
manutenção e, por fim, quanto a 

avaliação dos usuários nos diversos níveis 
(operacional, tático e estratégico) que o novo 
sistema de informação engloba. Devido 
ambas as empresas terem adquirido um 
sistema do tipo Enterprise Resource Planning 
(ERP), de softwares já presentes no mercado, 
ambas responderão aos mesmos 
questionamentos.  

Tabela 1 – Questionário para análise da implantação do novo SI 

Q1 Tipo de sistema: Enterprise Resource Planning (ERP) 

Q2 Cargo: (   ) Operacional   (   ) Tático   (   ) Estratégico 

Q3 Quanto tempo trabalha na empresa? 

Q4 Participou da implantação do SI? 

Quanto às aquisições: 

Q5 Houve necessidade de adquirir novos equipamentos? 

Q6 Quais fatores foram mais preponderantes na escolha do sistema? 

Quanto ao treinamento: 

Q7 Quantas horas de treinamento foram necessárias? 

Q8 Treinamento foi suficiente para o tornar apto a usar o sistema? 

Q9 Foi disponibilizado um manual de operações? 

Quanto ao suporte: 

Q10 Houve algum acompanhamento feito pelo suporte? 

Q11 Qual a disponibilidade do suporte para tirar dúvidas? 

Quanto à manutenção: 

Q12 Qual a periodicidade que o sistema recebe manutenção? 

Q13 Quando verificado algum bug, como você avalia o tempo de correção do mesmo? 

Quanto à avaliação: 

Q14 Qual sua percepção sobre o ERP? 

Q15 Quais as vantagens? 

Q16 Quais desvantagens? 

Q17 Ainda utiliza alguma forma de controle paralela ao ERP? 

Q18 
Em suma, seu trabalho foi facilitado pelo novo sistema? Você se considera satisfeito 
com o desempenho do mesmo? 

Fonte: Autoria própria 
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A seguir, serão discutidos os resultados obtidos após a aplicação do questionário nas empresas A e 
B. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio das respostas obtidas com a 
aplicação do questionário, pode ser 
observado que as crenças individuais de 
cada colaborador podem dificultar a 
implantação de um novo sistema, visto que, 
os indivíduos possuem determinada 
resistência a mudanças, por associarem 
novos sistemas e tecnologias a dificuldades 
de realizarem suas atividades cotidianas.  

Quanto às normas subjetivas, verificou-se que 
estas representam grande influência sobre o 
nível operacional; pois, quando os gestores 
demonstram medo em relação ao futuro, a 
equipe não compra a ideia, e a insegurança 
toma conta do sistema, por consequência, as 
pessoas passam a ter mais dificuldade em 
aprender o novo sistema e criam crenças 
errôneas em determinados momentos em 
relação ao ERP.  

Com base nos aspectos mencionados, pôde 
ser percebido que o indivíduo não explora as 
potencialidades dispostas pelo sistema. 
Conforme acontecem erros, o mesmo 
apresenta menor autoestima; além de ser 

necessária a substituição de alguns 
colaboradores, devido ao fato de que, muitos 
desses, não se adequam ao novo sistema. 
Outro fator observado foi quanto à ameaça 
representada pela nova mão de obra, mais 
qualificada, frente aos antigos colaboradores, 
os quais tendem a influenciá-los a aderir 
resistência ao novo sistema.  

Assim, pôde ser observado que a equipe 
nunca acredita que um novo sistema possa 
melhorar seu desempenho no trabalho e 
atribui maior importância às dificuldades a 
serem enfrentadas durante sua implantação; 
todavia, após alguns meses de utilização, 
principalmente nos níveis mais altos 
(estratégico e tático), é percebida a aceitação 
do novo sistema, bem como passa a ser 
compreendido o funcionamento do ERP e 
suas características, os quais passam a ser 
identificados como facilitadoras na execução 
de tarefas rotineiras, reduzindo 
consideravelmente o esforço empregado; 
bem como, auxiliam no processo de tomada 
de decisão, trazendo benefícios a 
organização frente ao controle interno das 
atividades, além de promoverem vantagem 
competitiva frente à concorrência. 
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Capítulo 4

Fernando Ribeiro dos Santos  
Laura Melo Barros Bona Miranda 

Resumo: O objetivo principal desta pesquisa foi analisar os processos de 

exploraiton e exploitation de conhecimentos mediante uma pesquisa empírica junto 

a coordenadores de curso de instituições de ensino superior [IES]. A pesquisa 

nesta área justifica-se por dois importantes pontos: por sua relevância social, pois a 

informação é, em essência, a matéria-prima do cotidiano do ser humano; e por 

levar em consideração o modo como estas IES buscam e capturam informações e 

novos conhecimentos (exploration) ou como as IES catalisam os conhecimentos e 

informações geradas internamente, através do know-how dos seus funcionários 

socializados entre todos se baseando em procedimentos e rotinas (exploitation). A 

pesquisa, considerada qualitativa básica, foi realizada por meio de roteiro, com 

sete questões abertas sobre o tema e cinco questões para qualificar os 

respondentes, sendo que sua identificação se manteve confidencial. A coleta de 

dados foi realizada com o auxilio da plataforma Google docs, onde foi criado o 

formulário com as questões no qual os respondentes preencheram livremente as 

respostas às mesmas. Os resultados demonstraram que a maioria das ies possui 

uma tendência ambidestra, ou seja, estas instituições possuem uma forte 

orientação para serem explorers e uma forte orientação para, simultaneamente, 

serem exploiters, conforme Popadiuk (2010).  

Palavras-chaves: Exploitation; Exploration; Gestão do conhecimento; Instituições de 

ensino superior. 
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1. INTRODUÇÃO

A Gestão do Conhecimento [GC] é um campo 
de estudo que vem sendo amplamente 
explorado em diversas áreas, por isso, é 
necessário fazer uma análise detalhada dos 
possíveis impactos que possa ter sob 
diferentes perspectivas. Em particular, as 
universidades devem ser consideradas como 
gestoras do conhecimento, por natureza, a 
considerar três funções importantes, ensino, 
pesquisa e extensão (FERRER; RÍOS, 2006).  

Maccari e Rodrigues (2003) afirmam que em 
GC, um caso singular é o das Instituições de 
Ensino Superior [IES], pois, de fato, estas 
organizações lidam tipicamente com o 
conhecimento.  

Segundo Hitam, Mahat e Krishnasamy (2008) 
o conhecimento é o ícone da nova economia
e é apresentado como o mais provável fonte 
de vantagem competitiva. Portanto, a GC é 
vista como uma inovação com potencial para 
afetar o conjunto da atividade de uma 
organização. Estar no negócio de 
conhecimento, para as IES não é uma 
exceção a esse imperativo, ainda mais 
quando há uma longa história de sucesso de 
IES adotando filosofias de gestão do mundo 
dos negócios. Em vista do seu papel 
tradicional na produção, transferência, 
difusão e manipulação do conhecimento, IES 
são as principais organizações sócio-
econômicas em qualquer sociedade.  

O objetivo desta pesquisa consistiu em 
analisar os processos de exploration e 
exploitation do conhecimento mediante uma 
pesquisa empírica junto a Coordenadores de 
Curso das IES.  

E para isto é necessário identificar quais 
destes procedimentos estão sendo mais 
explorados nestas organizações, e em quais 
estavam mais relacionados com os processos 
de criação e aprimoramentos dos cursos 
superiores destas instituições.  

A pesquisa nesta área justifica-se em duas 
importantes arenas, a primeira por sua 
relevância social. A informação é, em 
essência, a matéria-prima do cotidiano do ser 
humano, para isso, este ser tem cinco 
sentidos, que captam as mensagens do 
ambiente. A informação também deve passar 
pelo crivo de três núcleos como a cognição, a 
emoção e as situações (CHOO, 2006).  

Num sentido mais acadêmico, a segunda 
arena, o estudo da Gestão do Conhecimento 

focado nas atividades de Exploration e 
Exploitation pode ser feito levando em 
consideração o modo como a organização 
busca e captura novas informações e novos 
conhecimentos (exploration) ou como as 
organizações catalisam os conhecimentos e 
informações geradas internamente, 
baseando-se no know-how dos seus 
funcionários socializados entre todos por meio 
de procedimentos e rotinas (exploitation). 

2. GESTÃO DO CONHECIMENTO

“Em uma economia onde a única certeza é a 
incerteza, a fonte certa de vantagem 
competitiva duradoura é o conhecimento” 
(NONAKA, 2008, p. 39). Para Rowley (2000) 
muitos argumentam que o conhecimento se 
tornou a principal ferramenta competitiva para 
muitas organizações. Drucker (1993) 
descreveu o conhecimento, ao invés de 
capital ou o trabalho como o único recurso 
econômico significativo na sociedade do 
conhecimento, e Senge (1990) alertou que 
muitas organizações são incapazes de 
funcionar como organizações baseadas no 
conhecimento, porque sofrem de distúrbio de 
aprendizagem. Liebowitz (2000) argumenta 
que a GC é o processo de criação de valor de 
ativos intangíveis de uma organização.  

Davenport et al. (1998) categorizaram os 
projetos de GC por meio da identificação de 
quatro grandes tipos de objetivos: (1) criar 
repositórios de conhecimento; (2) melhorar o 
acesso ao conhecimento, (3) melhorar o 
ambiente de conhecimento e; (4) gerir o 
conhecimento como um ativo, valorizando-o.  

Sob a perspectiva de Galagan (1997), 
exemplos de processos de GC são: (1) 
geração de novos conhecimentos; (2) acesso 
ao conhecimento a partir de fontes externas; 
(3) representação do conhecimento em 
documentos, bases de dados, softwares e 
assim por diante; (4) incorporação de 
conhecimento nos processos, produtos ou 
serviços; (5) transferência de conhecimento 
existente em torno de uma organização; (6) 
utilização do conhecimento acessível na 
tomada de decisões; (7) facilitação do 
crescimento do conhecimento por meio da 
cultura e incentivos e; (8) medição do valor 
dos ativos de conhecimento e o impacto da 
gestão do conhecimento. 
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3. METODOLOGIA

Para Caelli (2003) a pesquisa qualitativa deve 
ser clara em relação a suas escolhas 
metodológicas e os métodos utilizados. A 
metodologia reflete as crenças sobre o 
conhecimento e existência no âmbito 
filosófico, nos quais a pesquisa está 
empregada (VAN MANEN, 1998).  

A pesquisa, considerada qualitativa básica, 
foi realizada por meio de roteiro, com sete 
questões abertas sobre o tema e cinco 
questões para qualificar os respondentes, 
sendo que sua identificação se manteve 
confidencial.  

O presente estudo está classificado como um 
procedimento de pesquisa básico ou 
genérico, conforme Merriam (1998), este tipo 
de procedimento busca compreender um 
fenômeno, uma ação ou procedimento e as 
diferentes visões e perspectivas abordadas 
dos envolvidos diretamente, no caso, os 
coordenadores de curso. A coleta de dados 
deste tipo de pesquisa é feita na forma de 
entrevistas, observações, análises 
documentais. E os achados são descritos em 

forma de análise, identificando padrões 
recorrentes e que não podem construir uma 
teoria.  

Justifica-se a escolha do método qualitativo, 
pois, segundo Vieira (2004), tende-se a utilizar 
as técnicas de pesquisa qualitativa para a 
análise de fenômenos vinculados à cultura 
organizacional.  

Os sujeitos de pesquisa foram 
intencionalmente selecionados (CRESWELL, 
2010) inicialmente. Optou-se por iniciar a 
pesquisa enviando e-mail com o link para 
acesso ao roteiro de perguntas para 
coordenadores de cursos superiores 
conhecidos deste pesquisador. No corpo do 
e-mail foi solicitado que os mesmos 
repassassem para seus conhecidos (efeito 
bola de neve). Cinco e-mails foram passados 
pelos pesquisadores e foram repassados 
para conhecidos destes, gerando 14 
respondentes.  

Os respondentes foram qualificados por meio 
de cinco questões de múltipla escolha: sexo; 
idade; formação escolar; tempo no cargo de 
coordenação; e tipo de IES, conforme se 
pode observar no Quadro 1: 

Quadro 1 – Qualificação dos respondentes 

Sexo Idade Formação 
escolar 

Tempo no cargo de 
coordenação 

Tipo de IES 

Feminino mais de 51 anos Mestrado mais de 5 anos Pública 

Feminino mais de 51 anos Mestrado até 2 anos (incompletos) Privada 

Masculino de 31 a 40 anos Especialização* até 2 anos (incompletos) Pública 

Feminino de 31 a 40 anos Mestrado até 2 anos (incompletos) Privada 

Masculino mais de 51 anos Especialização* mais de 5 anos Privada 

Masculino de 41 a 50 anos Mestrado de 3 a 5 anos (incompletos) Confessional 

Feminino de 41 a 50 anos Doutorado mais de 5 anos Privada 

Masculino mais de 51 anos Mestrado mais de 5 anos Privada 

Masculino mais de 51 anos Doutorado até 2 anos (incompletos) Privada 

Masculino mais de 51 anos Mestrado de 3 a 5 anos (incompletos) Privada 

Feminino de 31 a 40 anos Mestrado mais de 5 anos Privada 

Masculino de 41 a 50 anos Mestrado mais de 5 anos Privada 

Feminino mais de 51 anos Mestrado mais de 5 anos Privada 

Masculino de 31 a 40 anos Especialização* de 3 a 5 anos (incompletos) Pública 

*(Pós-Graduação Lato Sensu ou MBA) 
Fonte: Elaboração própria 
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A coleta de dados foi realizada com o auxilio 
da plataforma Google Docs, onde foi criado o 
formulário com as questões no qual os 
respondentes preencheram livremente as 
respostas às mesmas, disponível por meio do 
endereço eletrônico:  

https://spreadsheets0.google.com/spreadshe
et/viewform?formkey=dEV4QXE3WFBmeEhFcl
hoR04xLVB1bnc6MQ. 

As sete questões abertas foram as seguintes: 

a) Como e em qual momento, em sua
rotina de trabalho, você desenvolve
novas ideias?

b) Para este desenvolvimento, você
utiliza quais fontes?

c) Como se dá a utilização e o
compartilhamento do conhecimento já
existente?

d) Como você vê o processo de
inovação nesta IES para novos
cursos?

e) Como você vê o processo de
inovação nesta IES para adaptação
e/ou adequação dos cursos atuais?

f) Em sua opinião, o que é mais
importante: o aproveitamento do
conhecimento interno (melhorar a
eficiência, a execução, as rotinas) ou
a busca de conhecimento externo
(experimentação, novas descobertas,
inovação)?

g) Esta IES participa de alguma rede de
relacionamentos? Com quais tipos de
parceiros?

O tempo da coleta iniciou-se a partir do envio 
do primeiro e-mail que aconteceu dia 
07/10/2011 e outro confirmatório dia 
10/10/2011 para reafirmar a importância da 
pesquisa para os respondentes. As primeiras 
respostas ocorreram no dia 09/10 e o 
recebimento da última resposta que ocorreu 
dia 27/10, totalizando 20 dias de pesquisa.  

Segundo Myers (1997) os dados são 
analisados buscando-se a essência dos 
fenômenos – no caso o entendimento global 
de um fenômeno do ponto de vista dos 
participantes no seu contexto social e 
institucional particular.  

Para Flores (1994) há diversas estratégias 
para análise de dados qualitativos: 
agrupamento, contagem, passar do particular 
para o geral, inclusão, subordinação, 
ordenação, coocorrência, covariação e 
causalidade.  

Os sistemas de categorias utilizadas em uma 
pesquisa podem estabelecer-se a priori ou a 
posteriori (a partir dos próprios dados) 
(FLORES, 1994) e neste estudo, utilizou-se a 
categorização a posteriori. 

4. APRESENTAÇÃO DE ANÁLISE DOS
RESULTADOS 

A análise dos dados foi realizada 
essencialmente com base na interpretação 
das respostas dadas. A pesquisa qualitativa 
cumpriu a função de discriminar os casos 
extremos que foram apontados 
separadamente. A pequena quantidade de 
respondentes (apenas 14) não permite 
realizar inferências estatísticas, bem como 
pelo fato do formulário conter perguntas 
abertas, mas por tratar-se de uma amostra 
intencional focada nas pessoas mais 
qualificadas para a exploração do tema, a 
análise do conteúdo das suas respostas 
passa a ter significância.  

Esta pesquisa teve um caráter qualitativo e 
seu objetivo foi analisar como são feitos os 
processos de Exploration e Exploitation em 
Instituições de Ensino Superior. Conforme foi 
exposto no tópico de metodologia e métodos, 
esta análise contempla sete questões abertas. 
É importante frisar que os entrevistados não 
obtiveram recomendações a respeito das 
perguntas e nem como proceder em suas 
respostas.  

Por conta desta liberdade, muitas das 
respostas não estavam com o mesmo nível, 
pois alguns respondentes foram mais 
abrangentes, outros mais sucintos, e existiram 
até mesmo, respostas que estavam fora do 
contexto, mas que foram consideradas por 
trazerem informações importantes para a 
pesquisa.  

Analisar é buscar elementos e associações 
(STAKE, 2011) e é isto o que se pretende 
demonstrar a seguir.  

A análise está divida de acordo com estas 
respostas, e segue nos próximos parágrafos.  
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a) Como e em qual momento, em sua rotina
de trabalho, você desenvolve novas ideias? 

Os respondentes não obtiveram informações 
do conteúdo da pesquisa, nem quais seus 
objetivos, muito menos o significado dos 
termos Exploration e Exploitation. Esta 
primeira questão foi feita com intuito de 
descobrir como os entrevistados 
desenvolviam novas ideias, e em qual 
momento do seu trabalho isto era mais 
evidenciado.  

A maioria das respostas também trouxe a 
motivação para o desenvolvimento de novas 
ideias, o que para a pesquisa é muito 
importante. As principais motivações são: 
melhorias nos processos, enfrentamento de 
novas e inesperadas situações, e a 
introdução de novos produtos e serviços.  

Dentre todas as respostas, uma chamou a 
atenção pelo fato de destoar das outras. 

Nela o entrevistado diz: “As demandas diárias 
que aparecem para um coordenador de 
curso, praticamente não lhe permite 
desenvolver novas ideias”. Nesta fala fica 
claro, para o entrevistado, que suas rotinas e 
atribuições vão de encontro com o 
desenvolvimento de novas ideias.  

Nooteboom e Gilsing (2002) caracterizam 
Exploitation como um processo que possui 
redes densamente conectadas, com rotinas 
sedimentadas e aprofundadas. Ou seja, 
atribuições e obrigações. No entanto existe 
uma necessidade de que as organizações ao 
mesmo tempo desenvolvam as capacidades 
de explorar conhecimentos externos 
(Exploration).  

Nesta resposta, o entrevistado mostra 
claramente a dificuldade constante que as 
organizações possuem em coordenar estes 
dois processos, chamada de ambidestria 
organizacional (TUSHAMAN; O’REILLY, 
1996). 

Este desafio tem sido cada vez mais crucial 
acompanhado por uma onda contínua de 
atividades gerenciais e pressões institucionais 
para o processo de gestão e controle 
(BENNER; TUSHMAN, 2003).  

Em resposta à pergunta de como os 
entrevistados conseguem melhorar seus 
conhecimentos e adquirir novos dentro da sua 
rotina de trabalho, um entrevistado respondeu 
de acordo com as horas em que ele mais 
trabalha esta competência (entre 05h00 e 
06h00), vários responderam “pela manhã”, 

enquanto outro respondeu: “No estado de 
semiconsciência, entre o sono e o despertar, 
é a altura em que os problemas melhor se 
delimitam e em que melhores ideias e 
melhores soluções me ocorrem” o que denota 
que para boa parte dos entrevistados o início 
da jornada de trabalho é o momento ideal, 
pois ainda não estão assoberbados com a 
rotina. Apenas um frisou que isto ocorre 
durante todo o dia.  

Em relação a esta resposta, dois 
entrevistados indicam que o processo de 
desenvolvimento de novos conhecimentos 
acontece em reuniões de colegiado, e outro 
na confecção de projetos.  

Portanto nesta resposta a maioria dos 
entrevistados conseguiu respondê-la 
satisfatoriamente, de acordo com a teoria, 
mesmo não obtendo orientações a respeito 
do formulário.  

b) Para este desenvolvimento, você utiliza
quais fontes? 

Esta questão obteve um consenso por parte 
dos entrevistados em suas respostas. Uma 
justificativa para isto consiste no ambiente em 
que todos estão inseridos. Apesar de estarem 
em IES diferentes, todos possuem a mesma 
função, coordenar cursos, e de alguma forma 
estão expostos às mesmas influências.  

Como fonte de novos conhecimentos, estas 
pessoas utilizam a discussão com os 
professores de seus cursos; a experiência e a 
vivência adquiridas em outras situações e em 
outras instituições; fontes bibliográficas, como 
revistas, livros, artigos acadêmicos, 
dissertações e teses; pesquisas na Internet, 
como cita o entrevistado que utiliza o Google 
como exemplo de novas tecnologias.  

Sendo assim, neste tipo de empresa estas 
fontes de informação e obtenção de 
conhecimento, são utilizadas em todas as 
organizações pesquisadas.  

c) Como se dá a utilização e o
compartilhamento do conhecimento já 
existente?  

Como na questão anterior, as respostas se 
mostraram equilibradas em nível de 
resultados. Podemos dividir as respostas em 
duas categorias: compartilhamento de 
conhecimentos de forma tácita e 
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compartilhamento de conhecimentos de 
forma explícita (POLAYNI, 1965).  

De forma tácita, incluem-se as repostas que 
englobam o compartilhamento através de 
troca de experiências, envio de sugestões, 
troca de informações. Todas estas ações 
oferecem resultados, mas que não são 
mensurados, pelo fato de não serem 
documentadas, e estarem incorporadas 
somente em algumas pessoas que tiveram 
contato com estas informações de quaisquer 
maneiras, também não estabelecida.  

De forma explícita, enquadram-se as 
respostas, nas quais, de alguma forma o 
compartilhamento do conhecimento é formal, 
documentado, incorporado à rotina e medido 
através de níveis de desempenho. Este 
compartilhamento se dá por meio de 
reuniões, publicações de artigos e circulares. 
Um dos entrevistados em sua fala exemplifica 
este tipo de compartilhamento: “Publicando 
artigos acadêmicos para disseminação formal 
da informação e utilizando ferramentas 
colaborativas para construção do 
conhecimento”.  

Todavia, pode-se perceber, segundo Benner 
e Tushman (2002) que estas formas de 
compartilhamento podem ser classificadas 
como exploration ou exploitation.  

Formas de compartilhamento tácitas 
acontecem, segundo estes autores, em 
ambientes mais favoráveis a exploração de 
conhecimentos externos, relativos a 
processos de exploration. Em contrário, 
formas de compartilhamento explícito 
acontecem em ambientes mais propensos 
para a atividade de exploitation.  

Portanto, destas IES analisadas, apesar de 
estarem imersas no mesmo ambiente, muitas 
conseguem promover processos diferentes. 
Algumas estão trabalhando mais com 
processos de aprimoramento de 

conhecimentos internos e outras com 
processos de busca de conhecimentos 
externos.  

d) Como você vê o processo de inovação
nesta IES para novos cursos? 

Esta questão foi inserida para demonstrar 
como é feito o processo da criação e 
aprimoramento de novos cursos (que são os 
produtos das IES). Pelas respostas 
encontradas, verifica-se que este tipo de 
empresa está num ambiente de média 
concorrência. Segundo Benner e Tushman 
(2002), neste tipo de ambiente, as 
organizações operam mais com processos de 
exploitation. Pois a concorrência não é alta a 
nível tecnológico, e a inovação é um processo 
muito burocrático neste setor, pois ela é 
regulamentada pelo Ministério da Educação – 
MEC.  

Vale frisar que a média concorrência também 
se dá, na visão dos respondentes, pois 
algumas das IES são públicas, o que 
descaracteriza esta concorrência ou a 
preocupação com a mesma.  

A maioria das respostas traz a informação 
que a inovação é limitada, atrelada a mão de 
obra existente. Ou seja, neste setor, para 
haver inovação no oferecimento de cursos 
superiores, é necessários que já exista no 
mercado consumidor demanda e mão de 
obra para repassar seus conhecimentos.  

Outro limitante da inovação são os projetos 
pedagógicos dos cursos, que já foram feitos 
tempos atrás, estão defasados com a 
realidade do mercado, mas que não podem 
ser modificados, sem a autorização do MEC.  

Para analisar esta questão procurou-se 
relacionar as principais respostas dadas, com 
o processo correspondente:

Quadro 2 – Exemplos de Exploitation e Exploration retirados das falas dos respondentes 

Exploitation Exploration 

“Inovação limitada à mão de obra” “Inovação para atender o mercado” 

“Aprimoramento de cursos já existentes 
(novas disciplinas e linguagens)”  

“Inovação através de parcerias com 
entidades de inovação”  

Fonte: Elaboração própria 

Como na questão anterior, estas Instituições 
estão promovendo processos diferentes 

internos e externos. Apesar da forte 
regulação, existem organizações que 
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conseguem desenvolver seus conhecimentos 
internos através de parcerias, e procurando 
responder e surpreender a expectativa do 
mercado.  

Outras estão apenas se adequando à 
burocracia e aos procedimentos legais para 
funcionar, e procuram desenvolver e 
aprimorar somente os cursos existentes.  

e) Como você vê o processo de inovação
nesta IES para adaptação e/ou adequação 
dos cursos atuais?  

Em resposta a esta questão, observa-se que 
há diferenças gritantes: tanto entre públicas e 
privadas, como entre públicas e públicas e 
entre privadas e privadas, conforme se pode 
observar no Quadro 03 em que alguns 
trechos de respostas foram destacados. 

Quadro 3 – Postura inovadora/conservadora 

Inovam Não inovam 

Públicas 
“Vejo de forma muito 
favorável.”  

“Limitado e medroso. A IES 
parece pouco interessada em 
inovar.”  

Privadas/Confessionais 

“... a partir de demandas 
mercadológicas.”  

“Em constante revisão, em 
função das necessidades do 
contexto.”  

“É uma preocupação 
constante.” 

“O processo está totalmente 
desalinhado com as 
demandas de mercado.”  

“Não há inovação.” 

Fonte: Elaboração própria 

As respostas também apontam para 
dificuldades, tais como a burocracia 
envolvida no processo, bem como em relação 
às pessoas envolvidas: “pautado 
basicamente pela opinião de colegas com 
pouca experiência prática e sem consultar o 
setor produtivo que absorverá a mão de obra” 
(pública).  

Vale ressaltar também que muitas respostas a 
esta questão remetiam à questão anterior 
(questão d). 

f) Em sua opinião, o que é mais importante: o
aproveitamento do conhecimento interno 
(melhorar a eficiência, a execução, as rotinas) 
ou a busca de conhecimento externo 
(experimentação, novas descobertas, 
inovação)?  

“Acredito que o equilíbrio entre as duas 
tendências é a melhor resposta” e “As duas 
opções são importantes e necessárias” são 
duas, entre as diversas frases das respostas, 
que espelham a concordância da grande 
maioria dos entrevistados. Apenas dois 
respondentes apontaram caminhos 
diferentes, ambos de IES privadas: 

“Conhecimento interno, a cultura da 
organização é o diamante da instituição” e 
“Esta questão está intimamente ligada à 
cultura organizacional da empresa. No caso, 
o aproveitamento do conhecimento interno”.
Um dos respondentes, também de uma IES 
privada apontou um meio caminho: “Ainda 
estamos no conhecimento interno, mas acho 
que no futuro próximo usaremos o externo”.  

Estes posicionamentos apontam para uma 
tendência ambidestra na maioria das 
organizações. Quando a empresa possui uma 
forte orientação para serem explorers e uma 
forte orientação para, simultaneamente, serem 
exploiters, são definidas como ambidestras, 
conforme Popadiuk (2010).  

g) Esta IES participa de alguma rede de
relacionamentos? Com quais tipos de 
parceiros?  

Nesta questão também se encontrou 
diversidade de respostas, desde as que 
participam de redes de relacionamentos 
diversos; casos em que não há participação 
alguma (três privadas); e casos em que 
afirmam desconhecer (uma pública e uma 
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privada). Das que afirmam participar, há 
vários tipos de relacionamentos e parceiros, 
conforme se pode notar a seguir.  

“Esta IES está dentro de um grupo que possui 
mais duas IES em outro Estado” (privada). 
“Sim, desde Associação Comercial, entidades 
de classe, etc.” (privada). “[...] com empresas 
portuárias e retroportuárias, Companhia 
Docas do Estado de São Paulo, Capitania dos 
Portos, Prefeitura Municipal de Santos, [...] 
Universidade Católica do Chile e o Porto de 
Roterdã, na Holanda, [...] CIEE, SEBRAE e 
diversas empresas” (privada). “Participamos 
das redes do Centro Paula Souza e do Inova 
Paula Souza, [...] atuamos juntamente com 
entidades de classes na Associação 
Comercial de Santos” (pública). “Tem uma 
gama enorme de parceiros dentro e fora do 
país” (confessional). “Facebook, twitter” 
(privada).  

5. LIMITAÇÕES

Em primeiro lugar pode-se afirmar que a falta 
de pré-teste do formulário de coleta de dados 
é um fator limitante, que ficou evidenciado, 
inclusive, pelo entendimento diverso que 
alguns respondentes tiveram com relação a 
algumas questões. Outro limitante foi o fato de 
que não se pesquisou outras fontes de 
evidências, tais como Documentos, o que 
proporcionaria mais qualidade e credibilidade 
à pesquisa.  

Um ponto limitante evidenciado foi a 
amostragem pequena (apenas 14 
entrevistados). Suas respostas, que foram 
analisadas, podem não corresponder com a 
realidade do ambiente de pesquisa.  

Também se pode apontar como limitação o 
fato de que as respostas não foram coletadas 
por meio de entrevista o que poderia ter 
enriquecido as respostas. A escolha pelo 
método de coleta de dados por meio de 
formulário se deu tanto pela dificuldade de 
acesso aos respondentes, como por 
dificuldades de agenda dos mesmos e destes 
pesquisadores. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve a motivação de analisar 
como são feitos os processos de Exploration 
e Exploitation do Conhecimento em 
Instituições de Ensino Superior, e para isto 
foram entrevistados 14 coordenadores de 
cursos de IES entre privadas e públicas.  

As questões de pesquisa procuravam 
identificar quais destes processos eram mais 
evidentes na fala destes entrevistados, e 
quais estavam mais relacionados com os 
processos de criação e aprimoramentos dos 
cursos superiores destas instituições.  

Os resultados demonstraram que a maioria 
das IES possui uma tendência ambidestra, ou 
seja, estas instituições possuem uma forte 
orientação para serem explorers e uma forte 
orientação para, simultaneamente, serem 
exploiters, conforme Popadiuk (2010).  

Outro ponto importante desta pesquisa foi 
identificar a diferenciação entre os 
posicionamentos mercadológicos entre as 
Instituições Públicas e Privadas. Nas privadas 
as inovações estão constantemente ligadas 
com as necessidades do mercado, enquanto 
as públicas estão mais relacionadas com as 
diretrizes do Ministério da Educação, ou seja, 
a inovação não parte da demanda dos 
mercados nas quais estão inseridas e sim das 
normas do MEC.  

Estes resultados comprovam que 
independente da maneira, sendo exploration 
ou exploitation, as organizações devem inovar 
ou morrer, e sua capacidade de aprender, 
adaptar e mudar torna-se uma competência 
essencial para a sobrevivência. As forças da 
tecnologia, a globalização e a economia do 
conhecimento estão criando uma revolução 
que está forçando as organizações a procurar 
novas formas de se reinventar (ROWLEY, 
2000). 

O diferencial das pesquisas qualitativas é a 
interação com os entrevistados, e a 
possibilidade de perceber e analisar detalhes 
nas falas de cada um, que revelam as 
emoções que estes sentem com relação ao 
assunto da pesquisa.Entretanto, é importante 
ressaltar que os resultados desta pesquisa, 
apesar de não permitirem generalizações, 
apontam para caminhos a serem observados, 
nos quais outras pesquisas possam ser feitas, 
com a finalidade de aprofundar estas 
descobertas. 
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Capítulo 5

Luciane Inês Matte 
Daniel Arruda Coronel 

Resumo: Este trabalho teve por objetivo identificar quais os critérios balizadores 

dos cursos de capacitação da PROGEP/UFSM, bem como verificar quais os 

programas de capacitação são oferecidos para os servidores, identificar a forma 

como vem sendo gerida a política de capacitação, e ainda, identificar quais os 

cursos de capacitação que mais atendam às demandas dos servidores. Neste 

sentido, o presente estudo procurou desenvolver um novo modelo de levantamento 

das necessidades de capacitação (LNC) dos servidores lotados na 

PROGEP/UFSM. Para tanto buscou identificar quais os fatores que definem a oferta 

dos cursos de capacitação. A coleta dos dados foi feita através de aplicação de 

questionário, entrevista com os gestores da PROGEP e das observações in loco. Os 

resultados evidenciam que a UFSM segue as diretrizes do LNC, mas reconhece 

que existem várias lacunas no que se refere aos cursos de capacitação ofertados. 

Os servidores avaliaram bem a instituição, mas apontaram uma distribuição 

ineficiente de informações. De outra maneira reconhecem que a UFSM tem uma 

boa capacidade de prover produtos e serviços adequados no mercado em que 

atua. Com relação aos cursos de capacitação, aqueles que mais atendem as 

demandas dos servidores da PROGEP são respectivamente língua portuguesa e 

redação oficial, qualidade no atendimento e administração pública, pois 

apresentaram as maiores médias. 

Palavras-chave: capacitação de servidores; levantamento das necessidades 
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1. INTRODUÇÃO

A gestão de pessoas ganhou destaque a 
partir da década de 1980 e, com isso, passou 
a enfrentar uma série de desafios do ponto de 
vista ambiental e organizacional, decorrentes 
da globalização da economia, da evolução 
dos meios de comunicação, do 
desenvolvimento tecnológico, da 
competitividade e de uma série de outros 
fatores. A partir da mudança no contexto 
interno e no meio ambiente das organizações 
públicas e privadas, ocorre, então, a 
renovação do modelo de gestão, 
especialmente no que se refere à gestão de 
pessoas, decorrente da necessidade de 
sobrevivência no ambiente de atuação.  

Na Administração Pública, a gestão de 
pessoas é o planejamento, a organização, a 
direção e o controle das atividades 
desenvolvidas nas áreas de seleção, 
orientação, avaliação, capacitação e 
qualificação do quadro de servidores dos 
órgãos públicos (BERGUE, 2010). Devido ao 
processo de mudanças constantes, que 
caminha em direção a um modelo 
organizacional mais ágil e eficiente, buscando 
atender às necessidades da sociedade, o 
diferencial de uma organização passa pelo 
modo com que esta desenvolve seu potencial 
humano intelectual, sendo este um ponto 
imprescindível para o alcance do sucesso de 
sua missão.  

Nesse sentido, a organização deve voltar 
seus esforços para as atividades de 
desenvolvimento de pessoas, para que o 
processo de interação indivíduo-organização 
e vice-versa tenha sucesso e, dessa forma, 
possa atingir aos objetivos a que se propõe. 
Para que ocorra o crescimento da 
organização, é necessário que ela possua 
profissionais qualificados e integrados, 
cabendo à área de treinamento e 
desenvolvimento mapear esse caminho. 

A qualidade do serviço público e o alcance 
de um desempenho estatal mais efetivo 
tornaram-se assim, um dos grandes desafios 
da administração pública. Este cenário exige 
dos governantes a adoção de ações 
inovadoras na gestão do setor público, uma 
vez que a mudança de perfil do Estado exige 
o atendimento de demandas por 

competência, de gestão de mudanças, de 
riscos e de inovação (WILHELM, 2013). 

A preocupação com a gestão de pessoas 
representa uma questão estratégica nas 
organizações, uma vez que os trabalhadores 
vêm aumentando significativamente seus 
níveis de educação e aspirações, ao mesmo 
tempo em que o trabalho passa a ter um 
papel central em suas vidas. Nesse sentido, é 
possível afirmar que os indivíduos 
organizacionais realizam-se pessoalmente 
sendo criativos e aprendendo 
constantemente. Corroborando tal ideia, Levy 
(2001) explica que a capacitação tem um 
enorme papel a cumprir no sentido de 
reposicionar o setor público, sem falar na 
motivação que a mesma pode promover. 

Embora, haja extensa literatura dedicada à 
gestão e à capacitação de pessoas nas 
empresas, poucas obras tomam como foco as 
especificidades desse tema na administração 
pública. Existem diversas ações de 
capacitação em todo o país, mas elas ainda 
não são coordenadas e limitam-se a políticas 
de governo, e não se referem a Políticas 
Públicas de capacitação dos servidores, o 
que tornariam as ações perenes, contínuas e 
objetivas (AMARAL, 2010).  

Na Administração Pública, é preciso 
encontrar alternativas de desenvolvimento 
dos recursos humanos presentes, adequar os 
indivíduos à tecnologia em desenvolvimento, 
criar mecanismos capazes de retê-los na 
organização, estimular mudanças 
organizacionais e, ao mesmo tempo, dar 
suporte a tais mudanças. 

Portanto, o desenvolvimento de um modelo de 
levantamento das necessidades de 
capacitação, que permita a flexibilização das 
organizações frente às constantes exigências 
do ambiente interno e externo, em que estão 
inseridas é um dos principais objetivos do 
gestor de pessoas, preocupado com a 
contínua qualificação e capacitação de seus 
servidores. 

O desenvolvimento dos servidores técnico-
administrativos em educação na UFSM é 
dividido em cursos de capacitação e 
qualificação. Os cursos de qualificação 
compreendem o processo de aprendizagem 
baseado em ações de educação formal em 
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nível fundamental, médio, médio/ técnico, 
graduação e pós-graduação (especialização, 
mestrado e doutorado) por meio dos quais o 
servidor adquire conhecimentos e 
habilidades, tendo em vista o planejamento 
institucional e o desenvolvimento na carreira. 
Os cursos de capacitação, por outro lado, são 
constituídos por ações de 
ensino/aprendizagem que visam atualizar, 
aprofundar conhecimentos e complementar a 
formação profissional do servidor, com o 
objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas 
atividades, tendo em vista as inovações 
conceituais, metodológicas e tecnológicas do 
mercado. 

Diante desse contexto, este trabalho busca 
identificar os critérios balizadores dos cursos 
de capacitação da PROGEP/UFSM, verificar 
quais os programas de capacitação 
oferecidos para os servidores técnico-
administrativos em educação da 
PROGEP/UFSM, identificar a forma com que 
vem sendo gerida a política de capacitação 
dos servidores técnico-administrativos em 
educação, considerando a realidade 
institucional; e identificar os cursos de 
capacitação que mais atendam às demandas 
de anseios dos servidores técnico-
administrativos em educação da 
PROGEP/UFSM. 

O trabalho está dividido em cinco seções. Na 
segunda seção consta o referencial teórico, 
que está subdividido em gestão de pessoas 
na administração pública, capacitação na 
gestão de pessoas e capacitação de pessoas 
na PROGEP – UFSM; A terceira seção resume 
os procedimentos metodológicos adotados; 
Na quarta seção são apresentados os 
resultados da pesquisa e finalmente; e a 
quinta seção traz as considerações finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DE PESSOAS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O padrão de uso da mão de obra 
predominante no Brasil até o final da década 
de 1960 baseava-se no forte autoritarismo, 
amplo emprego de pessoal não-qualificado, 
desempenhando tarefas altamente 
parcelizadas, alta taxa de rotatividade, bem 
como a adoção de complexas estruturas de 
cargos e salários, voltadas para estabelecer a 

divisão do coletivo operário e o controle sobre 
os trabalhadores. A profunda transformação 
começou a ocorrer a partir da década de 
1970, pois este padrão, baseado no modelo 
da organização taylorista de processo de 
trabalho, começou a entrar em crise antes 
mesmo do início do processo de 
reestruturação produtiva do final da década 
de 1970. Tal crise se deu em função do 
contexto de início de recessão econômica, do 
ressurgimento do movimento operário, onde 
os sindicatos começaram a pressionar as 
empresas no sentido de assegurar maiores 
benefícios aos trabalhadores, exigindo 
segurança e condições de trabalho especiais 
e a abertura política.  

Desde o fim da década de 1970, a conjuntura 
do mercado e suas implicações para a 
organização do trabalho fizeram surgir outra 
função de recursos humanos, ligada aos 
setores operacionais e voltada diretamente 
para a gestão dos processos de mudança e 
para a melhoria dos níveis de desempenho e 
produtividade. Sem as raízes tradicionais, 
esta nova função, nem sempre bem definida, 
passou a apropriar-se de conceitos e 
recursos pouco usados e até desconhecidos 
de sua antecessora. Embora os rótulos sejam 
diferentes de organização para organização, 
esta nova função de recursos humanos, 
geralmente está associada às áreas de 
qualidade ou a programas corporativos de 
mudança organizacional. Convive, 
geralmente, com algum grau de conflito com 
a função tradicional, agora diminuída em 
importância (WOOD JR., 2000). 

A gestão de pessoas se configura, portanto, 
em uma área ou departamento da 
organização que se ocupa com um conjunto 
de atividades relacionadas às pessoas. Não 
há organização sem pessoas. A expressão 
gestão de pessoas coloca em evidência, em 
ação e em foco, as pessoas; significa que 
elas deixaram de ser apenas recurso 
produtivo para ser valorizadas quanto à 
vontade, ao saber, à intuição, à criatividade e 
à subjetividade (RIBEIRO, 2007).  

A gestão de pessoas não pode ser 
segmentada das demais áreas que envolvem 
a Administração Pública, visto que ela carece 
de planejamento para desenvolver não 
apenas a parte burocrática que lhe cabe, mas 
também para articular sistemas de 
desenvolvimento e capacitação dos 
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servidores, assegurando, desse modo, 
aperfeiçoamento na qualidade de trabalho e 
no atendimento à população. Assim, ela 
envolve várias ações previamente planejadas 
das necessidades entre a organização e as 
pessoas. O objetivo do sistema de gestão de 
pessoas é auxiliar as organizações a 
desenvolver competências diferenciadas e 
conquistar consistentemente um desempenho 
melhor, o crescimento e desenvolvimento da 
organização e das pessoas que nela 
trabalham (GEMELLI; FILIPPIN, 2010). 

2.2 CAPACITAÇÃO NA GESTÃO DE 
PESSOAS 

A moderna doutrina de gestão de pessoas 
indica, de forma uníssona, que a capacitação 
é uma das molas mestras para a consecução 
dos objetivos da instituição, seja esta pública 
ou privada. A ideia de capacitação de 
pessoas no setor público se originou da 
constatação da inércia e, por vezes, 
inoperância da máquina pública, que 
culminou na consolidação do princípio da 
eficiência no art. 37 da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda 
Constitucional de n° 19, de 4 de junho de 
1998. 

A capacitação tem um enorme papel a 
cumprir no sentido de reposicionar o setor 
público, sem falar na motivação que a 
capacitação pode promover. Acrescenta-se 
que, em termos de política de RH, a 
capacitação tem um espaço decisivo no 
serviço público, assim como em outras 
organizações, porque, de fato, o Estado é 
uma das maiores organizações existentes 
neste país dotada de uma pluralidade de 
funções que estão se transformando 
continuamente; o que demanda um processo 
de recapacitação e requalificação no mesmo 
ritmo, tendo em vista as grandes 
transformações que vêm ocorrendo na 
sociedade do conhecimento (LEVY, 2001). 

Nesse sentido, devido à importância da qual 
se reveste a capacitação de pessoas, tanto 
para a organização, quanto para o próprio 
servidor, e considerando que este trabalho 
tem por objetivo verificar quais os critérios 
que definem a oferta de cursos de 
capacitação, assim como a forma pela qual é 
sistematizado o processo de capacitação de 
servidores na UFSM, a abordagem a seguir 

será feita destacando as ações e o papel da 
PROGEP, que é a unidade responsável pela 
implantação e organização dos programas de 
capacitação. 

2.3 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA 
PROGEP – UFSM  

A gestão de pessoas na UFSM teve, em 18 de 
dezembro de 1996, o início de uma nova era 
na administração de recursos humanos na 
instituição. A proposta de reestruturação do 
Departamento de Pessoal em Pró-Reitoria de 
Recursos Humanos foi aprovada pelo 
Conselho Universitário com base na 
Resolução nº 28. Assim, observou-se o foco 
da gestão de pessoas, que passou a exercer, 
além dos processos legais e burocráticos, 
várias ações voltadas para o desenvolvimento 
humano. Dessa forma, a própria estrutura 
organizacional passou a dar suporte aos 
processos de capacitação, desenvolvimento, 
qualificação, qualidade de vida, saúde e 
segurança dos servidores, promovendo a 
valorização do ser humano e a adequação 
nas condições de trabalho. Em 2012, a Pró-
Reitoria de Recursos Humanos passou a ser 
denominada de Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, conforme reestruturação aprovada 
com a Resolução nº 029/2013, devido à 
necessidade de adaptação às novas 
mudanças e à atuação e importância 
estratégica da área de gestão de pessoas 
(UFSM, 2013). 

Na PROGEP, está inserido o Núcleo de 
Educação e Desenvolvimento (NED), o qual é 
responsável pelo processo de capacitação 
dos servidores docentes e técnico-
administrativos em educação em educação 
da UFSM. 

De acordo com suas atribuições, a PROGEP 
deve proporcionar e estimular a capacitação 
de seus servidores. As ações de capacitação 
visam o desenvolvimento do quadro funcional 
de forma permanente, adequando os 
servidores ao novo perfil requerido pelo setor 
público, buscando sempre a melhoria na 
qualidade dos serviços prestados à 
comunidade universitária e à comunidade em 
geral, observando sempre a racionalização e 
a efetividade dos investimentos com 
treinamento. 
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A capacitação de pessoas dentro da 
PROGEP, atende às políticas e às diretrizes 
para o desenvolvimento de pessoal da 
Administração Pública federal, previstas pelo 
Decreto nº. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 
e o Decreto 5.825, de 29 de junho de 2006, 
que estabelece as diretrizes para elaboração 
do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes 
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em educação, além de 
desenvolver ações no sentido de valorizar o 
servidor por meio de mecanismos de 
profissionalização e responsabilização, 
capacitando-os para o exercício do papel de 
orientador e estimulador do desenvolvimento 
e desempenho dos servidores. A capacitação 
tem por objetivo contemplar a ampliação dos 
conhecimentos, das capacidades e das 
habilidades necessárias ao desempenho do 
servidor em seu ambiente de trabalho. 

3. METODOLOGIA

Pretendeu-se, com este estudo, construir um 
novo instrumento para verificar as 
necessidades e prioridades de atividades de 
capacitação de servidores, lotados na 
PROGEP-UFSM. 

Desta forma, este estudo foi realizado em 
etapas. Inicialmente, foi realizado o 
levantamento bibliográfico através da revisão 
literária, em fontes secundárias, por meio de 
pesquisa em livros, revistas, artigos 
científicos, pesquisas na internet em sites 
especializados sobre o tema em questão, 
bem como da legislação pertinente ao 
assunto, visando a uma melhor compreensão 
do assunto. Nessa fase da pesquisa, o 
material coletado foi analisado e serviu para o 
embasamento teórico sobre o tema proposto, 
bem como forneceu subsídios para o 
desenvolvimento da análise dos dados e a 
redação final da pesquisa. 

A segunda etapa contemplou a formulação e 
aplicação de questionários, que serviram de 
base para o levantamento das necessidades 
de capacitação dos servidores lotados na 
PROGEP-UFSM. Esses questionários foram 
construídos de forma categorizada, visando à 
análise organizacional, análise de tarefas e 
análise individual propostas por McGehee e 
Thayer (1961).  

Além do questionário, foi realizada uma 
entrevista com a Pró-Reitora de Gestão de 
Pessoas e a Pró-Reitora Adjunta, visando 
captar informações e identificar qual a 
percepção dos mesmos acerca da política de 
gestão de pessoas na UFSM no que se refere 
aos programas de capacitação dos 
servidores técnico-administrativos em 
educação lotados na PROGEP. 

Para o presente estudo, a coleta dos dados 
foi feita por meio da aplicação de 
questionários, entrevista e observações in 
loco na PROGEP. Responderam aos 
questionários todos os servidores técnico-
administrativos em educação lotados na 
mesma, bem como os coordenadores e as 
chefias dos núcleos que compõem as 
Coordenadorias, representando um total de 
84 servidores. 

O questionário foi dividido em três partes: a) 
Aplicado à organização: composto de 17 
perguntas, com o objetivo de realizar o 
diagnóstico da organização, buscando 
coletar a percepção dos membros da 
organização, sobre os pontos fortes e fracos 
da mesma. b) Aplicado à tarefa: composto de 
9 perguntas, visando obter informações sobre 
o tipo de comportamento que os empregados
devem apresentar para o desempenho 
adequado das respectivas tarefas, bem como 
conhecimentos, habilidades e atividades 
requeridas; e c) Aplicado ao indivíduo: 
composto de 21 questões, sendo as 7 
primeiras, referentes aos dados pessoais e o 
perfil dos servidores e as outras 14 questões 
nas quais foi utilizado uma escala do tipo 
Likert, visando a identificar quais as carências 
de capacitação. Para o diagnóstico do 
indivíduo, esse questionário buscou coletar 
dados que possibilitem determinar as 
habilidades e atitudes que devam ser 
desenvolvidas no servidor para que ele possa 
desempenhar adequadamente as suas 
funções. 

Para testar a confiabilidade da consistência 
interna das questões, foi feita correlação 
utilizando o coeficiente Alfha de Cronbach. 
Esse coeficiente mede a correlação entre 
respostas em um questionário através da 
análise das respostas dadas pelos 
respondentes, apresentando uma correlação 
média entre as perguntas. 
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Além disso, foram calculados e analisados a 
Média e o Desvio Padrão. A Média é 
representada pela soma de todas as 
observações da variável X, dividida pelo 
número de elementos do conjunto de dados. 
De forma geral, a Média pode ser definida 
como a medida de posição mais importante, 
vez que constitui uma medida de posição 
central dos dados. O desvio padrão descreve 
a dispersão da variabilidade dos valores da 
distribuição da amostra a partir da média, e é, 
talvez o índice mais valioso da dispersão 
(HAIR, 2005). 

Os dados coletados a partir dos questionários 
respondidos foram ordenados e classificados 
em uma distribuição de frequência. 

A análise dos dados quantitativos foi realizada 
através do software SPSS – Statistical 
Package for the Social Sciences, na sua 
versão 21. O SPSS é utilizado para fazer 
testes estatísticos, tais como os testes da 
correlação, multicolinearidade, e de 
hipóteses, bem como contagens de 
frequência, ordenamento de dados, 
reorganização de informações, e serve 
também como um mecanismo de entrada dos 
dados, com rótulos para pequenas entradas. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

4.1 ENTREVISTAS 

Através das entrevistas, foi possível verificar 
que os gestores entendem ser de extrema 
importância a capacitação dos servidores, 
tendo em vista que a área de gestão de 
pessoas é estratégica e a capacitação pode 
ser considerada sua diretriz fundamental. A 
capacitação se faz necessária, visto que o 
conhecimento é mutável, necessitando de 
uma educação continuada para o bom 
desempenho das funções, além de ser uma 
forma de valorizar os TAES. 

O Programa de Capacitação existente na 
instituição atualmente, segundo os 
entrevistados segue o diagnóstico obtido 
através do Levantamento das Necessidades 
de Capacitação. No entanto, os gestores 
reconhecem que ainda existem lacunas no 
Programa de Capacitação, que precisam ser 
resolvidos, como por exemplo, a falta de 
cursos de capacitação para os gestores da 

instituição. Por se tratar de uma instituição de 
ensino, existem gestores que são da área 
acadêmica e que ainda não possuem a 
competência gerencial, o conhecimento na 
área jurídica e de pessoal, ocasionando em 
alguns casos, conflitos por falta de habilidade 
e conhecimento para atuar como gestor. 

4.2 AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Com relação ao questionário realizou-se o 
teste de confiabilidade das respostas, 
utilizando para tanto o coeficiente Alpha de 
Cronbach, para o qual se obteve um índice 
de 0,961. Este índice, de acordo com os 
valores propostos por Pestana e Gageiro 
(2003), representa um padrão de 
confiabilidade muito bom. 

Inicialmente foi aplicado o questionário, 
composto de 17 perguntas, nas quais foi 
utilizada uma escala do tipo Likert, com o 
objetivo de realizar o diagnóstico da 
organização, buscando coletar a percepção 
dos TAES, sobre os pontos fortes e fracos da 
mesma. Da mesma forma, procurou efetuar a 
análise dos princípios e metas institucionais, 
que identifica no ambiente interno os fatores 
que facilitam ou dificultam o desempenho 
atual da instituição, na visão dos servidores, 
segundo uma escala de 1 a 5, onde 1 
representava discordo fortemente e 5 
concordo fortemente. 

A partir dos dados coletados, de uma maneira 
geral a percepção dos servidores Técnico-
Administrativos em Educação (TAES) 
referente aos aspectos pesquisados é de que 
a organização está apresentando um 
desempenho bastante satisfatório nos pontos 
abordados, com uma grande prevalência de 
pontos fortes, principalmente no que se refere 
a capacidade de a organização prover 
produtos e serviços adequados ao mercado 
em que atua. Esta variável foi aquela que 
atingiu a maior média (3,76), o que representa 
que a maioria dos servidores concorda que a 
organização é capaz de prover produtos e 
serviços adequados ao mercado em que 
atua. Assim, é considerado um ponto forte da 
instituição. Ainda figura entre as variáveis com 
maior credibilidade segundo a percepção dos 
servidores TAES, aquela que afirma que 
existem na instituição valores, crenças e 
normas que norteiam positivamente as 
decisões e ações da organização, com uma 
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média de 3,56. A variável que questionou a 
existência de mecanismos de avaliação de 
desempenho que possibilitem a orientação 
das tomada de decisão, avaliação e 
desempenho dos processos e indivíduos, 
obteve a concordância de 80,6% dos 
servidores, com uma média de 3,52, o que 
demonstra que é um ponto forte da 
instituição. Com relação aos pontos fracos da 
instituição, de acordo com a pesquisa 
realizada, a ocorrência de distribuição 
eficiente de informações relevantes à 
organização em seus processos operacionais 
e de melhoria da organização obteve o menor 
índice de concordância, atingindo uma média 
de 2,74. Assim, infere-se que a instituição 
precisa melhorar a gestão da informação. 
Outra carência evidenciada pela pesquisa diz 
respeito ao sistema de informação da 
organização capaz de suportar o fluxo de 
informação gerencial. De acordo com o 
resultado, ela obteve baixa concordância, 
evidenciando ser este um ponto fraco da 
instituição com uma média de 2,79 e um 
desvio padrão de 0,920. Deste modo, é 
perceptível que os pontos fracos da 
instituição se referem à distribuição ineficiente 
de informações relevantes e ao sistema de 
informação insuficiente para suporte do fluxo 
de informação geral da organização. 

Outro ponto fraco da instituição se refere a 
existência de infraestrutura organizacional, 
física, material e humana para a condução 
dos processos operacionais e para a 
condução de melhorias na organização. Esta 
variável aparece também como uma carência 
da instituição, sendo que apresenta uma 
média de 2,97, o que evidencia que se a 
instituição precisa melhorar a infraestrutura 
organizacional, física, material e humana. 

4.4 ANÁLISE DA TAREFA 

A partir dos níveis de concordância 
observados, é possível afirmar que a maioria 
dos servidores pesquisados se mostrou 
satisfeita no desempenho de suas tarefas. No 
entanto, o índice de insatisfação (16,7%) 
quando questionados sobre como se sentem 
em relação ao conteúdo da sua tarefa (6,1% 
dos servidores se sentindo bastante 
insatisfeitos e 10,6% se sentindo insatisfeitos), 
representa um possível subaproveitamento da 
capacidade dos servidores. Este é um ponto 
a ser considerado, visto que a pesquisa 
trouxe um índice de insatisfação considerável 
no que se refere ao conteúdo da tarefa 
executada. Ainda, a maioria dos servidores 
entende haver duplicidade de tarefas no setor 
em que atua, com 59,1% de concordância.A 
duplicidade das tarefas ocasiona desperdício 
de recursos e, por conseguinte, uma 
ineficácia no serviço público. 

De outro modo, a partir deste estudo fica 
evidenciado que os TAES possuem tempo 
disponível para planejar a suas tarefas e 
assim imprimir eficácia e eficiência nos 
serviços prestados, visto que 57,6% dos 
servidores afirmaram que tem disponibilidade 
de tempo para efetuar o planejamento das 
tarefas a ser executadas.  

Quanto a intensidade das tarefas que 
executam, o que se verifica é que a maioria 
dos servidores considera média a 
intensidade, no que se refere a utilização de 
suas habilidades e competências pessoais 
para executá-las, com um percentual de 
62,1%. Em outra variável a maioria dos 
servidores considera que, de acordo com a 
sua formação profissional, a tarefa que exerce 
é pouco motivadora(45,5%) ou desmotivadora 
(9%), conforme é possível observar no quadro 
a seguir: 

Quadro 1: Análise da tarefa. 

Variável 
Grau de 

Concordância (%) Média Desvio 
Padrão 

1 2 3 

6- Considerando a sua formação 
profissional, a tarefa que você exerce 
atualmente é: 

45,5 45,5 9 1,64 0,648 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Isto vem corroborar ainda mais a ideia do 
subaproveitamento da capacidade dos 
servidores, já verificado nas variáveis 
anteriores. 

4.3 AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES E 
ATITUDES INDIVIDUAIS 

Na terceira parte da pesquisa, foram 
elencados vários cursos, subdivididos em 
Áreas para que os servidores apontassem 
dentro destes, quais os cursos que julgam 
mais importantes para a sua capacitação e 
desenvolvimento da carreira.  

De um modo geral, foi possível constatar a 
partir dos resultados deste estudo, que os 
cursos que mais despertam o interesse dos 
servidores foram os de Línguas - Inglês, 
Línguas – Língua Portuguesa e Redação 
Oficial, Gestão de Pessoas - Relações 
Interpessoais, Humanas e de Trabalho, 
Gestão de Pessoas – Qualidade no 
Atendimento e Gestão de Pessoas – 
Administração Pública e na área de Direito – 
Noções de Direito na Administração Pública. 

Quadro 2: Relação dos cursos solicitados pelos servidores. 

Área/Curso Média 
Desvio 
Padrão 

Gestão de Pessoas/Relações Interpessoais, Humanas 
e de Trabalho 

4,41 0,723 

Gestão de Pessoas/Qualidade no Atendimento 4,42 0,703 

Gestão de Pessoas/Administração Pública 4,42 0,725 

Direito/ Noções de Direito na Administração Pública 4,12 0,795 

Línguas/ Língua Portuguesa e Redação Oficial 4,48 0,638 

Línguas/ Inglês 3,97 0,992 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

5. CONCLUSÕES

De uma maneira geral a Política de 
Capacitação existente na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) apresenta um 
desempenho satisfatório na visão dos técnico-
administrativos em educação e está 
adequada aos interesses dos servidores, 
considerando que o Programa de 
Capacitação busca contemplar as demandas 
apresentadas no Levantamento das 
Necessidades de Capacitação. 

No entanto, de acordo com este estudo foi 
possível identificar alguns pontos em que a 
instituição apresenta falhas e precisa 
melhorar, segundo os TAES. Inicialmente foi 
apontada como ponto fraco, a distribuição de 
informações relevantes à organização em 

seus processos operacionais e de melhoria. 
Também foi diagnosticado que na percepção 
dos TAES, o sistema de informação da 
organização é insuficiente para suportar o 
fluxo de informação gerencial. Deste modo, é 
perceptível que os pontos fracos da 
instituição se referem essencialmente à 
distribuição ineficiente de informações 
relevantes e ao sistema de informação 
insuficiente. 

A capacidade de a organização prover 
produtos e serviços adequados ao mercado 
em que atua pode ser considerado um ponto 
forte da instituição, segundo a pesquisa 
realizada. Ainda merece destaque, como 
ponto positivo a existência de valores, 
crenças e normas que norteiam positivamente 
as decisões e ações da organização, além da 
existência de mecanismos de avaliação de 
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desempenho que possibilitem a orientação 
das tomada de decisão, avaliação e 
desempenho dos processos e indivíduos. 

A partir do questionário aplicado, das 
entrevistas realizadas e das observações in 
loco, é possível perceber que há avanços 
significativos relacionados ao Programa de 
Capacitação da UFSM. No entanto, a 
carência de cursos em algumas áreas é 
consenso na gestão da PROGEP, a qual 
reconhece a existência de lacunas no Plano 
atual. A ausência de cursos de capacitação 
para gestores, cursos na área jurídica, 
trabalho em equipe, departamento de pessoal 
e atualização permanente foram apontados 
pelos gestores.  

Com relação ao curso de 
formação/capacitação de gestores foi 
esclarecido que este se faz extremamente 
necessário, pois muitos servidores que hoje 
ocupam cargos de gestão, por serem da área 
acadêmica, não possuem a competência 
gerencial necessária para o bom
desempenho das suas funções, ocasionando 
por vezes, conflitos com seus subordinados 
pela falta desta capacidade de gerenciar e 
resolver conflitos. Entretanto, de acordo com 
as entrevistas realizadas, poucos gestores 
externam esta necessidade de formação 
gerencial. 

A necessidade de diversificação na área dos 
cursos de capacitação e na forma como estes 
são ofertados também é uma meta apontada 
pela gestão atual. Devido à estrutura multi 
campi da UFSM, a oferta de cursos na 
modalidade a distancia é extremamente 
necessária, além de investimentos para a 
modernização e inovação necessários para a 
oferta destes cursos. 

Ao longo desta pesquisa verificou-se que o 
tema capacitação quando aplicado ao serviço 
público ainda é um tema pouco explorado 
pela literatura, de maneira a se configurar 
como uma opção ou sugestão para pesquisas 
e publicações futuras, com diversas temáticas 

a serem exploradas, visando o 
enriquecimento da literatura a respeito deste 
tema tão importante e atual. 

Como principal contribuição, pode-se 
destacar que o objetivo a que este estudo se 
propôs foi satisfeito uma vez que propiciou 
fazer uma análise geral da PROGEP, ficando 
evidenciado quais são os pontos em que a 
instituição precisa melhorar, além daqueles 
em que ela tem um desempenho bastante 
satisfatório. Ainda, evidenciou quais os 
aspectos em relação aos servidores precisam 
ser revistos para que estes contribuam cada 
vez mais para a eficiência e eficácia da 
UFSM.  

As contribuições deste estudo para o tema 
ficaram limitadas à Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas da UFSM e a categoria dos 
servidores técnico-administrativos em 
educação, não sendo possível, portanto, 
conhecer a realidade da UFSM como um 
todo. Outra limitação se refere à 
impossibilidade de realizar comparações com 
outros trabalhos desta natureza, pelo fato de 
não haver publicações de pesquisas com a 
mesma perspectiva do presente estudo. 
Ainda como limitações é importante destacar 
a resistência de alguns servidores TAES para 
responder ao questionário utilizado nesta 
pesquisa, o que diminuiu um pouco a 
quantidade da amostra, mas não 
comprometeu o resultado da pesquisa. 

A proposta de desenvolvimento de um 
modelo de Levantamento das Necessidades 
de Capacitação, também se configura em 
uma contribuição deste estudo, pois este 
modelo é mais abrangente em comparação 
ao LNC utilizado atualmente e traz um 
panorama geral do quadro de servidores, 
podendo ser utilizado inclusive como uma 
importante ferramenta gerencial, na medida 
em que, fornece o perfil dos servidores 
lotados na unidade, o que possibilita um 
planejamento mais adequado das ações de 
capacitação, a curto e longo prazo. 
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Capítulo 6

Sílvio Luiz de Paula 
Tiberius Mariano Medeiros 
Antônio de Souza Silva Junior 

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise de como as gerências táticas, numa 

instituição pública estadual, localizada no nordeste brasileiro, organizam as 

informações disponibilizadas ao seu gerente do nível estratégico que, por sua vez, 

utiliza esses insumos para tomada de decisão gerencial. Para alcançar este 

objetivo de pesquisa estudou-se a gestão da informação com imersão maior em 

fluxos e qualidade da informação, administração pública e o processo de tomada 

de decisão. Trata-se de um estudo de caso, de natureza exploratória com 

investigações empíricas e abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de 

dados, utilizou-se a observação participante e dois tipos de roteiros de entrevistas 

estruturadas, que foram aplicados com os gerentes estratégico e tático. Em seus 

resultados, a pesquisa revela que o fluxo informacional adotado contém problemas 

em determinadas etapas, porém as informações repassadas pelas gerências são, 

em sua maioria, qualificadas através de atributos trazidos por Sordi (2008) e 

atendem as expectativas do gerente estratégico. 

Palavras-chave: Gestão da Informação. Qualidade da Informação. Tomada de 

Decisão. Administração Pública 
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1. INTRODUÇÃO

A Gestão da Informação é uma ciência nova, 
principalmente em território brasileiro, não 
tendo, portanto, todo o seu potencial 
trabalhado nas organizações, sejam elas 
privadas ou públicas. Neste estudo de caso, 
o foco é nas organizações públicas; mais
precisamente em uma de abrangência 
estadual que está localizada no nordeste 
brasileiro. O ponto de interesse deste estudo 
é nas informações que são disponibilizadas 
pelas gerentes táticas desta instituição para o 
seu superior, o gerente estratégico. 

Tais informações, segundo McGee e Prusak 
(1994, p. 25), “não se limita a dados 
coletados. [...] Informações são dados 
coletados, organizados, ordenados, aos quais 
são atribuídos significados e contextos”. E, 
ainda de acordo com os autores, essas 
citadas etapas devem ser seguidas por 
profissionais da informação especializados, 
pois implica diretamente numa decisão, 
garantindo que seja mais assertiva, trazendo 
melhores resultados por parte dos tomadores 
de decisões.  

As informações por si só não representam 
melhores escolhas por parte de um gerente. É 
necessário que haja o compartilhamento de 
informações entre setores da organização, 
passando por profissionais que saibam o que 
fazer com ela. Para Davenport (2002, p. 173) 
esse gerenciamento da informação é “um 
conjunto estruturado de atividades que 
incluem o modo como as empresas obtêm, 
distribuem e usam a informação e o 
conhecimento”, ou seja, numa perspectiva 
prática para o estudo em pauta, este acaba 
sendo o papel das próprias gerências dentro 
da organização estudada, no suporte ao seu 
gestor imediato. 

Contudo, pelo motivo das gerentes táticas 
não serem devidamente capacitadas, a 
administração da informação é feita com base 
prioritariamente em suas experiências, e 
visam garantir novos caminhos para 
instituição, com as melhores escolhas. 
Agindo, portanto, sempre visando os 
melhores benefícios para a sociedade, 
principal interessada dessas organizações 
governamentais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Para Le Coadic (1996) a informação é um 
conhecimento que está inscrito, seja sob a 
forma escrita, oral ou audiovisual. A 
informação, portanto, deve trazer consigo um 
elemento de sentido e que leve um 
significado ao ser transmitido por meio de 
uma mensagem inscrita em um suporte 
espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, 
onda sonora, etc. E essa inscrição é feita 
devido a “um sistema de signos (a 
linguagem), signo este que é um elemento da 
linguagem que associa o significante a um 
significado: signo alfabético, palavra, sinal de 
pontuação” (LE COADIC, 1996, p. 5). Em 
relação ao seu significante perante um 
indivíduo, Choo (2003) tem uma abordagem 
interessante em sua obra, se voltando a uma 
concepção mais relacionada ao valor da 
informação.  

Com o passar dos anos, a informação se 
tornou insumo essencial para as estratégias 
empresariais, fazendo com que viesse a 
surgir uma grande necessidade das 
organizações coordenarem a crescente 
demanda por este elemento. O grande 
aumento de dados que circula pelo mundo 
precisava ser gerido de forma mais inteligente 
e organizada. Foi então que em meados do 
século XX a Gestão da Informação passou a 
ser mais fortemente estudada e difundida. 

Uma das primeiras vezes que a Gestão da 
Informação foi tratada de forma mais 
significativa, foi através de Vanevar Bush, um 
dos precursores da moderna Gestão. E, 
segundo Barbosa (2008), ele tentou tornar 
consolidada a ideia de gerir a informação 
através de algo concreto. 

Dias e Beluzzo (2003, p. 65) referendam que 
a Gestão da Informação é: 

um conjunto de conceitos, princípios, 
métodos e técnicas utilizadas na prática 
administrativa e colocadas em execução 
pela liderança de um serviço de 
informação [...] para atingir a missão e os 
objetivos fixados. 

E para trazer à realidade deste trabalho deve-
se considerar o uso da informação como 
instrumento de gestão na Sociedade da 
Informação. Nesse contexto, Leitão (1993) 
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pontua a importância de se ter sempre 
informações atualizadas e mecanismos que 
façam por onde elas alcancem tão rápido 
quanto possível ao gerente responsável de 
uma instituição. 

No entanto, a informação por si só pode não 
ser relevante ao administrador que precisa 
tomar de decisões. Existe a necessidade de 
que chegue o produto de informação até o 
tomador de decisão, e tal produto é 
caracterizado, segundo Gonçalves, Gouveia e 
Petinari (2008), por informações estruturadas 
que estão focadas em um alvo/objetivo e 
somente depois de direcionadas que passam 
a ser consideradas produtos, para então 
poder alcançar o seu sentido natural de 
garantir maior grau de certeza na tomada de 
decisão.  

Independente se a empresa é pública ou 
privada, ou se tem fins lucrativos ou não, os 
produtos de informação precisam estar no 
formato certo na hora certa para quem 
necessita. Com isso, subentende-se que o 
produto de informação é simplesmente a 
informação que passa por tratamento e 
convertida em conhecimento estratégico 
fazendo com que a instituição melhore sua 
eficiência em decisões planejadas e com 
cada vez menos risco de falhas. 

Para tanto, é preciso que os produtos 
informacionais permeiem as vias da 
organização de forma eficiente, e para isso é 
necessário haver uma gestão de informação 
atuante pelos profissionais de informação, e o 
principal modo para que a execução 
aconteça de forma orientada e controlada, é 
utilizando fluxos de informação.  

Para que a gestão da informação seja 
atuante, além de pessoal capacitado, é 
preciso que sejam pré-definidos processos e 
etapas padronizadas em estruturas, onde os 
fluxos de informações sejam responsáveis.  

E para contextualizar às organizações, foco 
do presente trabalho, McGee e Prusak (1994, 
p. 5) trazem que “a criação, captação, 
organização, distribuição, interpretação e 
comercialização da informação são 
processos essenciais” para organizações que 
desejam ter um mínimo de foco na gestão da 
informação. Porém, para resultados mais 
aprimorados em relação ao processo de gerir 
insumos informacionais, é preciso também se 
voltar para a gestão da informação além do 
universo organizacional, focando nela como 
elemento da ciência da informação, ciência 

essa que a traz como objeto da gestão, 
considerando a informação responsável pela 
ativação do conhecimento de forma objetiva e 
dinâmica para o processo da tomada de 
decisão. 

Na literatura, é possível encontrar diversos 
modelos de gestão de fluxos de informação, 
que são estudados mais a fundo pelas 
organizações de acordo com suas 
características.  

Smit e Barreto (2002) reconhecem três fluxos 
básicos de informação: interno (Seleção, 
Entrada, Classificação, Armazenamento e 
Recuperação e Uso da Informação), o 
segundo, onde há a transformação da 
informação em conhecimento, e, por último, a 
criação da informação com fatos, ideais e 
imagens que o autor transmuta de sua mente 
para uma inscrição de informação.  

Lesca e Almeida (1994) apresentam, dividido 
em três fases, o seu modelo com fluxo 
informacional de uma organização.  Neste 
modelo, os fluxos de informações são 
divididos em: Etapa 1 - Fluxo da informação 
advindo de fora da organização e utilizado 
pela mesma; Etapa 2 - Fluxo da informação 
produzido e destinado à própria organização; 
Etapa 3 - Fluxo da informação produzido pela 
organização e destinada ao mercado externo 
da organização. Sejam clientes, fornecedores 
e até concorrentes. 

O modelo idealizado por Davenport (2002) 
contém quatro estágios que a informação 
deve percorrer para seu melhor 
gerenciamento. A determinação das 
exigências é o pontapé inicial e, segundo 
Davenport (2002), é o mais difícil pois os 
profissionais da organização devem perceber 
em que contexto a informação está inserida. 
Sendo assim, é imprescindível que o 
profissional não seja alheio à função, para 
que assim possa determinar melhor a 
informação que seu gerente necessita. A 
segunda etapa, a da obtenção, deve 
acontecer de forma ininterrupta e é subdivida 
em três fases: exploração, classificação e 
formatação e estruturação das informações. 
Na terceira etapa, é onde ocorre a busca e 
distribuição da informação através da 
organização, permeando os níveis 
hierárquicos. Se os outros estágios estiverem 
funcionando corretamente, essa etapa tende 
a ser mais eficiente. Por último, a utilização da 
informação é referente à aplicação dela pelos 
usuários da organização, sendo que a forma 
que o agente procura, absorve e digere a 
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informação está ligado diretamente dos 
meandros da mente humana, de acordo com 
Davenport (2002). 

O próximo modelo de gerenciamento da 
informação abordado é o de McGee e Prusak 
(1994), onde os autores também separam os 
fluxos em 4 fases. A primeira fase é a mais 
importante e possui três características 
capitais: 1. Variedade de informação; 2. Os 
agentes responsáveis pela informação devem 
conhecer as fontes de informação que 
contém as melhores informações (MCGEE; 
PRUSAK, 1994) e; 3. Coleta/entrada de 
informações, que deverá capturar os dados 
de forma sistemática de sua origem. 
Classificação/armazenamento e 
tratamento/apresentação de informação são 
tarefas fundidas e transformadas em uma. A 
seguinte, desenvolvimento de produtos e 
serviços de informação, tem-se a 
possibilidade do usuário contribuir para o 
processo.  

A última etapa do processo de gerenciamento 
de informação de McGee e Prusak, 
denominada de distribuição e disseminação 
da informação, tem como ponto principal o 
alcance do serviço/produto informacional dos 
membros participantes de todo o processo, e 
que levam seu conhecimento e sua 
perspectiva para os indivíduos-chaves. 

 O quinto e último modelo, o de Beal (2004), é 
separado em sete passos. A primeira tarefa 
do modelo de Beal (2004, p. 30) consiste na 
identificação das necessidades e requisitos 
de informação, “fundamental para que 
possam ser desenvolvidos produtos 
informacionais orientados especificamente 
para cada grupo e necessidade”. A segunda 
tarefa é a obtenção das informações, onde 
Beal (2004, p. 30) diz que “são desenvolvidas 
as atividades de criação, recepção e captura 
de informação”. A terceira tarefa é a de 
tratamento da informação, onde se faz o 
tratamento devido da informação, para que 
seja aproveitado de forma correta pelos 
usuários (BEAL, 2004). Na tarefa de 
distribuição, onde a informação será 
direcionada para onde há necessidade – 
seguindo o caminho interno (membros da 
organização) ou externo (ex.: fornecedores). 
O uso é a quinta tarefa, e para Beal (2004) é a 
mais importante de todo o processo, não 
devendo ser desprezada pela organização. O 
armazenamento, penúltima tarefa, é o 
momento de “uso e reuso dentro da 
organização” (BEAL, 2004, p. 31). A última 

tarefa do modelo, o descarte da informação, é 
onde toda e qualquer informação que não é 
mais desejada pela organização é excluída 
dos arquivos, melhorando a gestão da 
informação, segundo Beal (2004). 

Todos os modelos de fluxos acima citados 
podem ser utilizados em uma organização, 
porém talvez seja preciso adaptação, de 
acordo com as necessidades de cada 
realidade vivida pela instituição, alterando, 
adicionando ou até excluindo etapas. 

Para este estudo, o modelo de fluxo 
apresentado por Davenport (2002) foi o 
escolhido para aprofundamento por se 
adequar melhor às necessidades da 
organização estudada sem que se façam 
grandes alterações no formato proposto por 
ele. 

Com o fluxo definido e funcionando é possível 
garantir que os atores trabalhem em prol da 
“fluidez” da informação, fazendo com que ela 
alcance todas as vias de interesse da 
organização. Porém, para que esse insumo 
informacional seja realmente utilizado para 
tomadas de decisões coerentes, é necessário 
que possua o mínimo de qualidade aceitável 
pela corporação. Os atributos que garantem 
tal qualidade são tratados a seguir, 
abordando os conceitos de qualidade, 
tratando das dimensões e características de 
uma informação qualificada. 

2.2 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Com relação à qualidade da informação, é 
necessário distinguir e discutir os atributos e 
dimensões da informação que a qualificam. 
Entretanto, estes podem ser relacionados, em 
razão da avaliação daqueles que a utilizam 
como subsídio. Segundo Paim, Nehmy e 
Guimarães (1996, p. 112): 

A qualidade da informação constitui-se 
num conceito problemático. [...] não há 
consenso na literatura sobre definições 
teóricas e operacionais da qualidade da 
informação. Há uma alusão recorrente 
entre autores interessados no tema de que 
as definições de qualidade de informação 
são ambíguas, vagas ou subjetivas. 

Uma informação de qualidade é difícil de ser 
conceituada, mesmo que por profissionais 
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que precisam dela o tempo todo para 
tomadas de decisões nas corporações e, de 
acordo com Amaral e Sousa (2011), autores 
como Casanova (1990), Schwuchow (1990), 
Oleto (2006) e Sordi (2008) apresentam 
percepções similares em relação à 
dificuldade e, portanto, mensurar as 
dimensões e os atributos da informação.  

Sendo assim, toma-se como exemplo Huang, 
Lee e Wang (1999 apud AMARAL e SOUSA, 
2011) que elegeram 15 dimensões de 
avaliação da informação, sendo estas 
divididas em quatro categorias (quadro 1), a 
seguir expostas: 

Quadro 1: Categorias das dimensões da qualidade da informação. 

Categorias Características 

Qualidade Intrínseca 

Está diretamente ligada ao quanto a informação está 
alcançando o seu objetivo; sanando a necessidade 
informacional. A credibilidade e a segurança que passam ao se 
deparar com a mesma, são critérios levados em consideração. 

Qualidade de 
Acessibilidade 

Analisada através do quão acessível e segura está a 
informação disponibilizada para determinado público-alvo. Por 
exemplo: quais os níveis de segurança dos recursos guardados 
e quando/por quem podem ser acessados? 

Qualidade Contextual 

Garantida quando a informação é tida como relevante em 
determinado contexto, trazendo valor agregado para quem a 
consulta dentro de tempo um otimizado no que se refere ao 
acesso 

Qualidade 
Representacional 

Caucionada quando há a fácil interpretação, consistência e 
representação dentro de um perfil esperado. 

Fonte: adaptado de Huang, Lee e Wang (1999 apud AMARAL e SOUSA, 2011). 

De acordo com Sordi e Meireles (2011), em 
relação às dimensões da informação incluídas 
nessas categorias, pode-se afirmar que estas 
são, por vezes, confundidas entre si, pois 
possuem aspectos semelhantes e que se 
complementam. O que significa dizer que não 
se podem avaliar tais dimensões de forma 
separada, sem que haja um diálogo 
correlacionando-as. 

Todas as dimensões possuem características 
que lhes são peculiares e ajudam na 
identificação das mesmas, garantindo 
possibilidade de análise e avaliação do ator 
envolvido no processo de julgamento 
relacionado à qualidade informacional. 
Segundo Sordi (2008), as dimensões da 
qualidade estão dispostas da seguinte forma: 
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Quadro 2: Dimensões e características da informação. 

Dimensões Caracaterísticas 

Abrangência/escopo 
Quando a informação está completa e concisa. Não deve 
conter informações desnecessárias para os interessados. 

Integridade 
Essa dimensão visa que a informação deve estar acessível 
na íntegra e sem alterações por terceiros, sem autorização 
prévia. 

Acurácia/veracidade 
Preza pela fidedignidade do que está representando. Sem 
que qualquer inverdade esteja contida no seu conteúdo. 

Confidencialidade/privacidade 
Consiste que a informação deve ser acessada apenas pelas 
pessoas autorizadas. 

Disponibilidade 
A informação precisa estar disponível no momento que as 
pessoas autorizadas necessitarem, independente do suporte 
que elas estão alocadas. 

Atualidade 
Garante que a informação deve ser atualizada de acordo 
com a necessidade do público atendido por ela. 

Ineditismo/raridade 
A informação com essa dimensão é rara e/ou original para o 
público atendido pela mesma. 

Contextualização 
Essa dimensão está atrelada ao quanto à informação é 
atraente para o interlocutor. 

Precisão 
A informação deve estar pronta para uso, sem necessidade 
de tratamento. 

Confiabilidade 
A informação advém de uma fonte confiável e garante 
dignidade diante do público interessado. 

Originalidade 
Quando a informação é autêntica e original, independente do 
papel a ela destinado. 

Existência 
É necessário que a informação esteja constante em suportes 
disponíveis para acesso. 

Pertinência/agregação de 
valor 

É preciso que a informação seja interessante para o público-
alvo. 

Identidade 
A denominação da informação precisa representar com 
fidelidade seu conteúdo. 

Audiência 
Essa dimensão preza que a informação deve ser acessada 
pelos interessados na mesma. 

Fonte: adaptado de Sordi (2008). 

Apesar de conhecidas e especificadas, as 
dimensões da informação não são 
identificadas facilmente, conforme ratificam 
Sordi, Meireles e Grijo (2008). Para eles, são, 
em essência, informações a respeito de uma 
informação. Ou seja, é preciso que alguém 
consiga discernir essas metainformações 
para conseguir verificar o quão qualificada é 
uma informação. É neste papel de consultor 
que um profissional da informação pode atuar 

nas organizações, averiguando de forma 
embasada todos os aspectos que garantem a 
qualidade do recurso e, consequentemente, 
garantindo maior eficiência nas tomadas de 
decisões de um executivo. O próximo 
intertítulo tratará da administração de uma 
forma geral, trazendo conceitos com breve 
histórico e depois será dado um enfoque 
maior no tema da administração pública. 
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2.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A organização objeto deste estudo faz parte 
do organograma administrativo de um estado 
do nordeste brasileiro e está subordinada às 
leis que regem o seu funcionamento enquanto 
órgão público. Ela enquanto ente do Estado 
tem como sua atividade fim o atendimento às 
demandas sociais dos cidadãos. Como 
qualquer instituição pública, suas regras e 
direcionamentos são parametrizados a partir 
da Administração Pública.  

Já para Di Pietro (2005, p. 59) a expressão 
Administração Pública pode ter o sentido 
objetivo ou subjetivo. Sendo o primeiro 
descrito como o que: 

abrange as atividades exercidas pelas 
pessoas jurídicas, órgãos e agentes 
incumbidos de atender concretamente às 
necessidades coletivas; corresponde à 
função administrativa, atribuída 
preferencialmente aos órgãos do Poder 
Executivo [...] podendo ser definida como 
atividade concreta e imediata que o 
Estado desenvolve, sob o regime jurídico 
de direito público, para consecução dos 
interesses coletivos. 

E o sentido subjetivo é definido por ela como 
“conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas 
aos quais a lei atribui o exercício da função 
administrativa do Estado” (DI PIETRO, 2005, 
p. 61). Pereira e Silva (2011) expõem que o
contexto sociopolítico nas organizações 
públicas é um componente complexo, uma 
vez que o setor público está mais sujeito às 
legislações, normas e outras especificidades 
que o diferenciam do setor privado. Enquanto 
o setor privado está apto a fazer o que não vai
de encontro às leis, o setor público deve 
apenas se ater ao que está em legislação 
vigente. 

Com as contribuições dos autores infere-se 
que os interesses do Estado são coletivos e 
públicos, e que a natureza da Administração 
procede exclusivamente de leis, conforme o 
que estão constantes na Constituição de 1988 
e na Emenda Constitucional nº 19, que é onde 
está previsto que a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poder seja 
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade e eficiência.  

Para garantir o atendimento das normas 
impostas pela Constituição Federal e das 
necessidades advindas da sociedade, é 
necessário que cada órgão público seja 
regido por administradores capazes de 
coordenar, apoiando-se em estruturas de 
forma que garanta o bom andamento dos 
processos, com coordenação, eficiência e 
eficácia. 

Uma das formas de garantir o sucesso de 
uma instituição minimamente organizada é 
que seja baseada em hierarquias, como rege 
conceitos da administração. E Sobral e Peci 
(2013) tratam disso em vossa obra, onde 
expõem que os administradores podem ser 
classificados pelo nível hierárquico, 
dependendo da função que ocupa dentro da 
organização. Estes níveis são separados nas 
seguintes categorias: estratégico, tático ou 
operacional.  

Os servidores públicos apesar de não serem 
considerados perante a sociedade como 
inovadores em suas atividades, têm a 
oportunidade de atuação em qualquer um 
dos níveis acima expostos, oferecendo 
ferramentas e serviços que potencializem os 
produtos de informação que permeiam a 
instituição, fazendo com que melhores 
subsídios sejam trabalhados pelos atores da 
estrutura.  

Cândido, Valentim e Contani (2005) pontuam 
que a falta de uma estrutura organizacional 
bem definida e sensivelmente atenta à gestão 
da informação impede a sinergia dentro da 
instituição, quer seja pelo excesso, pela falta 
de informação e/ou pelo acesso de forma 
inadequada. Portanto, se faz necessário que 
esses profissionais façam com que os setores 
se relacionem da forma mais assertiva 
possível, diminuindo as incertezas através de 
fluxos/processos bem elaborados com base 
nas necessidades coletivas, respeitando cada 
peculiaridade existente nos departamentos, 
que são caracterizadas pelas suas tarefas 
e/ou culturais organizacionais. Garantindo por 
consequência um melhor desempenho nos 
serviços prestados à sociedade através de 
decisões feitas por administradores públicos 
em diversos setores das organizações 
públicas da esfera municipal, estadual ou 
federal. 

Por fim, é sabido que administrativamente 
uma organização carece de fluxos de 
informação definidos, onde são garantidos 
que os processos e produtos informacionais 
dotados de atributos de qualidade que 
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permeiem as vias institucionais chegando a 
tomadores de decisões. A seguir serão 
tratados de conceitos e alguns modelos 
referentes à tomada de decisão, com ênfase 
no ambiente organizacional. 

2.4 TOMADA DE DECISÃO 

A tomada de decisão é uma das mais 
importantes e constantes funções de um 
profissional que atua na função de gerente, 
além de delegar tarefas e gerir conflitos das 
mais diversas naturezas. Esse processo pode 
se dar desde um impulso, que levam 
segundos ou uma análise aprofundada da 
situação e do contexto em que se encontra o 
indivíduo, que pode acarretar em dias, meses 
ou até anos. 

Alguns estudiosos trazem modelos que 
explicam como se dá o processo de tomada 
de decisão nas organizações através de 
indivíduos, como Laudon e Laudon (2011), 
que trazem um modelo racional de 
comportamento, defendendo a ideia de que 
as pessoas empenham-se em cálculos 
consistentes e racionais. Segundo eles, o 
tomador de decisão identifica um objetivo, 
ordena todas as ações de forma que possam 
ajudar a atingir tal objetivo, e então, escolhe a 
que mais terá contribuição para o sucesso. 

Porém, existem autores que vão de encontro 
a esse modelo, considerando que nem 
sempre é possível que o sujeito consiga focar 
num único objetivo e, racionalmente, organize 
suas ações premeditando uma escolha que 
trará consequências unicamente positivas.  

Enquanto problemas estruturados, com 
questões bem determinadas e precisas, 
podem ser mais bem atacados pensando-se 
primeiro nos estágios lógicos, outros, que 
requerem soluções inusitadas e criativas, 
podem ser melhor resolvidos por um lampejo 
de intuição. 

No caso da instituição de estudo, o gerente 
necessita diariamente tomar decisões que 
impactam tanto num futuro próximo quanto 
distante, ou seja, lida com a forma imediatista 
e a premeditada da ação decisória, tendo que 
fazer escolhas baseadas em experiências 
e/ou informações consolidadas, que são 
angariadas na rotina de trabalho. 

Choo (2003) considerando a administração e 
a teoria organizacional da atualidade 
categoriza arenas referentes à criação e uso 

da informação como papel estratégico no 
crescimento e na adaptação da empresa.  

Na primeira, a organização usa a informação 
para dar sentido às mudanças do ambiente 
externo (política, economia, etc.). Para Choo 
(2003) é preciso grande atenção das 
empresas que vivem num mercado dinâmico, 
por conta de sua dependência com o 
ambiente no qual está inserida, pois estar um 
passo a frente é garantir vantagem 
competitiva. Esse campo apesar de não 
condizer muito com o perfil de uma 
organização pública, precisa ser 
considerada, pois também está em um 
ambiente passível de mudanças, 
principalmente políticas e legais. 

O segundo campo é aquele em que a 
organização cria, organiza e processa a 
informação de modo a gerar conhecimentos 
através da aprendizagem, garantindo à 
organização o desenvolvimento de melhorias 
nos processos interno a ela, tentando evitar 
que as experiências fiquem concentradas 
apenas em indivíduos ou unidades de 
trabalho (CHOO, 2003).  

O terceiro campo, mais importante em relação 
ao presente trabalho é a do uso estratégico 
da informação em organizações que buscam 
e avaliam informações de modo a tomar 
decisões. Teoricamente, toda decisão deve 
ser tomada de forma racional, com base em 
informações completas sobre os objetivos da 
empresa, alternativas plausíveis, prováveis 
resultados dessas alternativas e importância 
desses resultados para a organização. Já na 
prática, a racionalidade na hora de decidir vai 
de encontro com interesses de sócios, 
barganhas, negociações em cursos, etc. 
(CHOO, 2003).  

No caso de uma instituição pública, ainda 
pode ser adicionada como barreira as 
questões políticas, que são incisivamente 
mais atuantes quando comparadas às 
empresas privadas. Choo (2003), completa 
que os três campos de uso da informação: 
criar significado, construir conhecimento e 
tomar decisões são interligadas e podem 
acontecer simultaneamente, se alimentando 
uma da outra, mutuamente, produzindo fluxos 
de informação. 

Sobral e Peci (2013) citam que o processo de 
tomada de decisão é contínuo para um 
administrador, e por mais simples que uma 
decisão seja, ela segue seis etapas até que o 
ciclo se renove, pois as fases de 
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monitoramento e feedback de uma decisão 
tomada sempre geram novas escolhas. De 
acordo com os autores as fases são: 
identificação da situação, diagnóstico da 
situação, desenvolvimento de alternativas, 
avaliação de alternativas, seleção e 
implementação,  monitoramento e feedback . 

O processo proposto parte da premissa de 
que todos os gerentes tomam decisões 
seguindo rigorosamente as seis etapas acima 
aludidas, porém na prática isso não é 
recorrente nem prático. As causas são muitas, 
e dentre elas se destacam a falta de tempo e 
as limitações racionais do humano por trás da 
decisão.  

Para driblar a limitação natural, os tomadores 
de decisão, na prática, simplificam o modelo 
racional de tomada de decisão, uma vez que 
consideram as características essenciais do 
problema, mas não incluem todas as suas. 
Diante disso, é considerado o conceito da 
solução satisfatória, onde o administrador não 
busca todas as alternativas possíveis para o 
caso e simplesmente escolhe àquela que 
satisfaz, mesmo que superficialmente, a 
necessidade atual, deixando de lado opções 
que trariam mais benefícios, porém com 
maiores dificuldades de implementação. 

No caso das gerências estudadas não é 
diferente. Há a necessidade de sempre 
percorrer os caminhos mais curtos, com 
menores probabilidades de erros possíveis, 
diminuindo por vezes as beneficies que uma 
decisão de maior estudo e análise pode 
propor.  

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O trabalho foi elaborado com base em uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, ou seja, 
àquela que não se preocupa com 
representatividade numérica, mas sim com o 
aprofundamento da compreensão de um 
grupo social, de uma organização, etc. Esse 
tipo de abordagem se volta basicamente a 
aspectos que não são quantificáveis, 
preocupando-se com a compreensão e 
dinâmica das relações entre os indivíduos 
(GOLDENBERG, 1997). 

A pesquisa se deu de forma exploratória com 
investigações empíricas, que tem como 
característica a formulação de respostas para 
questões ou problemas. Para esse tipo de 
estudo, uma variedade de procedimentos de 
coleta de dados pode ser utilizada, e, para o 

presente trabalho foram utilizadas entrevistas 
e observação participante (LAKATOS; 
MARCONI, 2003).  

Quanto aos fins, foi usada a técnica de 
análise descritiva neste trabalho, pois tem por 
objetivo descrever completamente o 
fenômeno, que aliada à estratégia de 
investigação de estudo de caso único foram 
importantes para as apreciações empíricas e 
teóricas, garantindo descrições qualitativas e 
acumulação de informações detalhadas como 
as obtidas por intermédio da observação 
participante (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A coleta de dados aconteceu de duas formas: 
entrevistas estruturadas e observação 
participante. A primeira etapa do processo de 
coleta, a entrevista, é “um procedimento 
utilizado na investigação social, para a coleta 
de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social” 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 195). Em 
relação aos tipos existentes, Boni e Quaresma 
(2005, p. 72) trazem que as mais utilizadas 
para ciências sociais é “a entrevista 
estruturada, semi-estruturada [sic], aberta, 
entrevistas com grupos focais, história de vida 
e também a entrevista projetiva”. Para este 
estudo, as entrevistas foram estruturadas e 
dirigidas ao Gerente Estratégico (GE) e suas 
duas Gerentes Táticas (GT 1 e GT 2), no mês 
de julho de 2015 e as entrevistas tiveram 
duração de aproximadamente 15 minutos 
cada. 

O GE é do gênero masculino, possui idade 
entre 50-60 anos, tem 35 anos de 
funcionalismo público, sendo desses, 5 no 
cargo atual e possui o título acadêmico de 
mestre profissional. A GT 1, gênero feminino, 
também tem entre 50-60 anos, sendo 20 anos 
como funcionária pública estadual e 1 ano na 
função que exerce atualmente. Tendo 
especializações na área de educação. A GT 
2, gênero feminino, tem idade entre 45-50 
anos, 5 anos na atual função e 18 anos de 
estatutária. Recentemente concluiu o 
mestrado profissional. 

Os atores supracitados também foram objetos 
de estudo através da observação 
participante, que se caracteriza pela 
participação real do pesquisador com o 
grupo objeto de estudo, se incorporando e 
confundindo-se com ele. Fica tão próximo 
quanto um membro do grupo que está 
estudando e participa das atividades normais 
deste. Em geral, esse passo é subdivido em 
natural e artificial, onde o natural é quando o 
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observador pertence à mesma comunidade 
ou grupo que investiga; e o artificial quando 
observador integra-se ao grupo com a 
finalidade de obter informações (LAKATOS; 
MARCONI, 2003). Sendo o tipo natural, o 
utilizado para a presente pesquisa, pois o 
autor é integrante do quadro de pessoal da 
instituição estudada. 

Para esta pesquisa, utilizou-se a análise de 
conteúdo, que é uma técnica de análise das 
comunicações, que interpreta o que foi dito 
nas entrevistas ou observado pelo 
pesquisador (SILVA;  FOSSÁ, 2015).  

Bardin (1977) comenta que a análise de 
conteúdo tem como finalidade esclarecer a 
especificidade e o campo de ação da análise.  

Para este estudo foi realizada a categorização 
das perguntas e respostas das entrevistas 
feitas, de forma que aglutinassem os grupos 
de acordo com os objetivos específicos, a fim 
de analisar melhor os resultados obtidos. 

A instituição do estudo é um órgão público 
estadual de administração direta do Poder 
Executivo Estadual, que está localizada na 
região nordeste do Brasil e tem por finalidade 
e competência garantir o acesso da 
população ao ensino médio; garantir a 
manutenção da Rede Pública Estadual de 
Ensino; supervisionar instituições públicas e 
privadas de ensino profissional em seu 
estado, incluindo a Educação a Distância; 
desenvolver programas permanentes de 
melhoria da qualidade do ensino e da 
capacitação do quadro da educação do 
estado, além de formular, implementar, 
acompanhar e avaliar as políticas estaduais 
de educação profissional de nível técnico, 
articulado ao projeto de desenvolvimento 
regional e local; articular e interagir com 
outros órgãos e entidades envolvidos com 
educação profissional. 

Sua estrutura de pessoal conta com 
aproximadamente cem colaboradores e o 
recorte do organograma focando na parte 
hierarquicamente superior da organização. As 
duas gerências táticas são do mesmo nível e 
respondem diretamente à gerência 
estratégica. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

4.1 OS TIPOS DE INFORMAÇÕES QUE 
CIRCULAM DOS NÍVEIS TÁTICOS PARA O 
NÍVEL ESTRATÉGICO 

Referente ao mapeamento dos tipos de 
informações recebidas pelo nível tático e a 
identificação dos tipos de informações 
requeridas pelo nível estratégico, a pesquisa 
contou com a observação participante e as 
entrevistas direcionadas aos três 
interlocutores, que contaram com perguntas 
que aludiam a solução dessas questões. As 
perguntas se referiam à quais as principais 
informações que são disponibilizadas do 
gerente tático para o estratégico: como são 
recebidas pelo nível tático e como precisam 
ser apresentadas ao seu superior. 

Os pontos abordados pelas GT 1 e GT 2 são, 
em geral, semelhantes. Apesar de 
apresentarem peculiaridades inerentes a 
cada função desempenhada, elas informaram 
cerca de cinco tipos de informações que são 
voltadas para o contexto das unidades 
escolares espalhadas por toda jurisdição de 
atuação do órgão e que consideram serem as 
mais requisitadas pelo GE na rotina de 
trabalho. A seguir, o quadro traz uma 
representação das abordagens mais 
significativas: 

Quadro 3: Principais informações disponibilizadas pelas GT. 

Principais tipos de informações 
disponibilizadas pelas GT 

Quantitativo de profissionais nas escolas 

Quantitativo de estudantes 

Informações referentes aos desempenhos dos gestores 
escolares 

Informações referentes à evolução da quantidade de escolas 
pelo estado 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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O GE apresenta que as informações mais 
requisitadas por ele vão desde as questões 
administrativas, como demanda por 
professores e quantidade de estudantes 
quanto no nível de desempenho, verificando 
rotineiramente os desempenhos dos 

estudantes nos diversos índices de 
avaliações de nível estadual e nacional. Por 
exemplo: o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica e as aprovações em 
Universidades públicas e particulares. 
Conforme quadro a seguir: 

Quadro 4: Principais informações requisitadas pelo GE. 

Principais tipos de informações 
requeridas pelo GE 

Quantitativo de profissionais nas escolas 

Quantitativo de estudantes 

Informações referentes aos desempenhos de estudantes em 
avaliações internas, externas e em vestibulares de 
Universidades públicas e particulares 

Fonte: elaborado pelo autor. 

É possível notar diferenças entre os 
resultados apresentados nos quadros acima, 
principalmente no que se refere ao estudo 
focado nos estudantes em relação às suas 
aprovações, onde o GE considera focar. 
Entretanto, de acordo com os resultados 
obtidos através da observação participante e 
das respostas dadas nas entrevistas (em 
questões posteriores), essas informações 
requeridas pelo GE acabam sendo atendidas 
pelas GT de forma periódica e pontual. 
Abstraiu-se também que devido às suas 
experiências nos cargos e as rotinas de 
reuniões frequentes com o gerente, acabam 
por garantir que tais informações sejam 
repassadas de forma satisfatória. 

4.2 AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
DE INFORMAÇÃO 

Visando descrever os produtos de informação 
no nível tático e estratégico, tanto a 
observação participante quanto as entrevistas 
se voltaram tanto à identificação dos produtos 
de informação que conscientemente são 
necessitados pelo GE quanto aos produtos de 
informação que são disponibilizados pela GT 
1 e GT 2. 

Através das respostas dadas pelos 
entrevistados, verificou-se que os produtos de 
informação são apresentados em diversos 
suportes, sempre atendendo as 
especificidades de cada demanda. 

Para a GT 1, as informações são muitas vezes 
repassadas de forma oral quando há visitas 
de monitoramento nas unidades escolares. E 
são recebidas em planilhas quando “retiradas 
de um sistema de informação ou requeridas 

nesse modelo à escola através de e-mail ou 
ofício” (entrevista concedida em julho de 
2015). Normalmente, esse tipo de suporte é o 
utilizado para quantidade de materiais 
administrativos, por exemplo, e são filtradas e 
reorganizadas antes de apresentadas ao GE. 
No caso de informações que precisam ser 
apresentadas pelo GE a terceiros, a GT 1 
informa que esses produtos são construídos 
em forma de “relatórios redigidos por técnicos 
educacionais da gerência e revisados antes 
de seguir para o superior” (entrevista 
concedida em julho de 2015). 

A GT 2 segue a mesma linha da GT 1, 
focando sempre em muitos diálogos acerca 
dos dados de sua gerência. Porém, sua 
atenção é voltada majoritariamente em 
respostas através de notas técnicas e e-mails, 
pois acredita que as suas “informações são 
sempre repassadas a terceiros e precisam 
estar um produto melhor elaborado” 
(entrevista concedida em julho de 2015). 

Já o GE (entrevista concedida em julho de 
2015) entende que suas necessidades 
informacionais são supridas de forma verbal 
em sua maioria das vezes, porém diz que: 

é importante frisar a importância de 
apresentação em slides quando há a 
necessidade de apresentar resultados 
para o Secretário de Educação ou até 
mesmo divulgar as ações e desempenhos 
da instituição em outros órgãos de dentro 
do estado ou a nível nacional. 

O Gerente por fim ressalta que planilhas e 
relatórios escritos são utilizados na rotina de 
trabalho, a fim de melhor entendimento dos 
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dados apresentados por suas gerentes 
táticas. 

4.4 O FLUXO INFORMACIONAL E AS 
DIFICULDADES 

Com o propósito de apresentar o fluxo 
informacional do nível tático ao estratégico e 
detectar os pontos do processo que 
dificultam o fluxo informacional, a observação 
participante contou com um olhar 
investigativo e através de experiências pôde 
tornar possível montar o fluxo de informação 
que percorre a organização desde as 
gerências táticas até ao gerente estratégico. 
Não obstante, as perguntas realizadas nas 
entrevistas foram imprescindíveis para 
identificação das barreiras e dos gargalos 
enfrentados pelo fluxo. 

Conforme considerado no capítulo referente a 
fluxos de informação, será utilizado o modelo 
de Davenport (2002) por se enquadrar melhor 
na realidade da organização estudada, de 
acordo com a observação dos fluxos de 
informações predefinidos e utilizados no 
momento do estudo. 

O modelo de Davenport (2002) conta com 
quatro etapas: Determinação de Exigências, 
Obtenção, Distribuição e Utilização. A seguir, 
será analisada cada uma dessas fases, de 
acordo com o contexto da organização 
estudada. 

A etapa de Determinação de Exigências é 
caracterizada pela escolha que as GT fazem 
em relação à quais informações que melhor 
vão satisfazer o requerente, que, para este 
estudo, é o GE. Esse primeiro passo é 
considerado tranquilo por parte dos 
interessados, muito por causa da experiência 
na função que exerce e o tempo de atuação 
em conjunto. 

A Obtenção, que é subdividida em 
exploração, classificação e formatação e 
estruturação das informações, é a etapa que 
possui o maior gargalo do fluxo, pois é onde 
está a maior dificuldade por parte das GT. A 
exploração é entravada quando há 

necessidades de buscar informações junto a 
centenas de unidades escolares em um 
período de tempo por vezes curto, com o 
agravante da dificuldade na formatação e 
estruturação das informações, que são as 
fases aonde os dados chegam e precisam ser 
tratados. Porém, por diversos fatores, esses 
dados chegam com o mínimo de padrão 
possível, dificultando ainda mais o andamento 
do processo de forma eficiente. 

O passo da Distribuição é simples, visto que a 
informação estruturada (produtos de 
informação) não precisa percorrer muito os 
níveis hierárquicos da instituição. Dessa 
forma, o que é garimpado pela gerência tática 
é levado diretamente ao Gerente Estratégico.  

É após a apresentação das informações ao 
GE que o feedback acontece, e de forma 
imediata. No caso de um comando de 
alteração a ser feita por parte de uma GT, 
essa ação é dada no instante que o GE 
recebe as informações. No entanto, de 
acordo com os entrevistados, apesar de 
terem que ser feitos regularmente, os ajustes 
são normalmente simples de realizar. Essa 
fase não está explícita no modelo de 
Davenport (2002), mas foi inserida para 
melhor visualização. Mostrando que o 
feedback ocorre antes da etapa de utilização 
e o andamento do fluxo somente ocorre após 
as informações terem sido validadas 
completamente pelo GE. 

O quarto e último passo é o da Utilização, que 
é onde os produtos de informação recebidos, 
tratados e contextualizados antes de serem 
efetivamente aplicado para um processo 
decisório praticado pelo GE. De acordo com 
Davenport (2002), o andamento dessa fase 
depende muito do intrapessoal do gerente e 
Choo (2003) considera que fatores políticos, 
de barganha, de interesses e emocionais são 
alguns dos aspectos que são levados em 
conta para uma tomada de decisão. 

Dessa forma, o fluxo de informação que 
acontece entre as gerências se baseia pelo 
modelo de Davenport (2002), adicionando a 
ele a fase do feedback: 

71



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

Figura 1: Etapas do fluxo de informação 

Fonte: adaptado de Davenport (2002) 

4.4 AS INFORMAÇÕES GERADAS E SEUS 
ATRIBUTOS DE QUALIDADE 

Para apontar se as informações 
geradas do nível tático para o estratégico 
possuem atributos de qualidade pertinentes 
aos dois grupos, utilizou-se das entrevistas 
aplicadas para o GE, GT 1 e GT 2. 

Conforme já exposto no capítulo 
referente à qualidade da informação, é difícil 
garantir discernimento entre os atributos que 
garantam a qualidade de uma informação, 
pois todos eles estão interligados entre si.  

Para a GT 1 a fidedignidade, precisão 
e confiabilidade são considerados os 
principais atributos de uma informação 
qualificada para qualquer tipo de 
levantamento feito por ela. Já GT 2 considera 
que precisão, confiabilidade e integridade 
fazem parte de sua rotina de trabalho por 
estar em um cargo chefia, o que demanda 
confiança por parte de seus gerenciados e de 
seu superior. Além dessas características, ela 
também acredita que a atualidade é 
importante, pois as mudanças na área de 
atuação do órgão são constantes.  

Quadro 5: Principais atributos de qualidade da informação sob os olhares dos entrevistados. 

Atributos De Qualidade Da Informação 

GT 1 Precisão / Confiabilidade / Fidedignidade 

GT 2 Precisão / Confiabilidade / Integridade / Atualidade 

GE Fidedignidade / Integridade 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Para o GE, a informação íntegra é primordial, 
pois as informações são passíveis de erros 
em relação à quantidade de estudantes, por 
exemplo, até porque o fluxo é contínuo e 
diariamente há mudanças nos números. 
Porém, a fidedignidade da informação 
apresentada é essencial. Numa consideração 
final, ele garante que o curto período de 
tempo, apesar de ser um fator que sempre 
está presente nas suas decisões, não é tão 
importante, pois acredita que sempre é 
possível esperar um pouco mais para garantir 
um produto de informação mais qualificado. 

Portanto, pode-se extrair que as gerentes 
táticas estão em consonância com o gerente 
estratégico, pois a partir do quadro é possível 
verificar que os atributos considerados 
essenciais por elas estão de acordo tanto 
entre si quanto com o do GE em pelo menos 
uma das características desejáveis. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como proposta analisar 
como as gerências táticas numa instituição 
pública estadual organizam as informações 
disponibilizadas ao gerente do nível 
estratégico, que, por sua vez, objetiva 
principalmente utilizar estes insumos para 
tomadas de decisões.  

Através dos procedimentos metodológicos 
descritos no capítulo terceiro deste trabalho, 
foi possível verificar os tipos de informações 
que as GT disponibilizam ao GE, fazendo, em 
paralelo, um cruzamento entre as 
necessidades do superior em relação ao que 
ele recebe de suas gerentes. E como 
resultado de pesquisa, infere-se que as 
necessidades informacionais do GE são 
compatíveis com os produtos informacionais 
que são levados até ele por suas gerentes 
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táticas, facilitando por consequência suas 
escolhas em um processo decisório. 

No que se refere aos produtos informacionais, 
é consenso entre os agentes entrevistados 
que a comunicação verbal por meio de 
reuniões e diálogos informais são os 
principais meios para a diminuição de 
incertezas. No entanto, é imprescindível o uso 
de suportes desenvolvidos, como planilhas, 
notas técnicas, relatórios escritos, 
apresentação em slides, etc., que devem ser 
disponibilizados ao GE de acordo com a 
necessidade de cada demanda, 
prioritariamente quando se trata de 
informações que devem ultrapassar o cerco 
da organização estudada e alcançar 
horizontes. Quer seja para a sociedade, quer 
seja para um órgão regulador. 

Em relação ao fluxo informacional, este, na 
organização pública de estudo, foi criado a 
partir de experiências dos envolvidos, e para 
o atual estudo foi utilizado o modelo de fluxo
de Davenport (2002) como base para 
observações pertinentes, onde se pode fazer 
uma pequena adaptação para a realidade da 
instituição. Foi adicionada a fase do feedback 
em relação ao modelo original.  

A partir de uma análise feita através do fluxo, 
foi possível identificar problemas em 
determinadas etapas, causados pela 
dificuldade de obtenção de dados de lugares 
fisicamente distantes, mas que estão sob a 
jurisdição do órgão. Mesmo com um leque de 
opções tecnológicas que possuímos 
atualmente, foram encontradas barreiras tanto 
num grande intervalo entre a solicitação e a 

entrega da informação, quanto na fase de 
formatação das informações colhidas pelas 
GT, que acabam por não atender de forma 
eficiente as necessidades sumárias. 

Voltando-se para a qualidade da informação, 
um dos objetivos do estudo foi de apontar se 
os atributos de qualidade, segundo Sordi 
(2008), são encontrados nos produtos de 
informações disponibilizados pelas gerências 
táticas, na visão delas próprias e do seu 
gerente estratégico. Com o resultado 
alcançado depreendeu-se que as 
características de uma informação qualificada 
no olhar dos agentes seguem basicamente os 
mesmos atributos, em suma: Precisa, 
Confiável e Íntegra. O que, por conseguinte, 
garante melhor entendimento entre eles e 
melhorias nos processos decisórios do 
gerente estratégico, tanto para medidas 
imediatas quanto para escolhas que 
impactem em longo prazo o andamento da 
organização pública. 

 Este trabalho ficou limitado no tocante ao 
aprofundamento da verificação do gargalo 
encontrado no fluxo informacional da 
organização estudada, sem que fosse feita 
uma análise mais aguda para verificação dos 
problemas causadores do fenômeno. 
Portanto, fica sugestão para trabalhos 
posteriores, que visem alcançar resultados 
relativos à melhoria do fluxo em ambiente 
remotos a uma organização, estudando como 
a etapa de formatação pode ser mais 
eficiente nesses casos. 
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Capítulo 7

Marilyn de Souza Cyganczuk 
Ricardo Mendes Junior 
Jose Eduardo Pecora jr 

Resumo: O gerenciamento da comunicação dentro de um projeto pode ser 

considerado tão importante quanto qualquer outro dentro de uma organização, pois 

a comunicação transmite e conecta ideias, conceitos, experiências e informações 

em um projeto. Este artigo descreve uma investigação sobre os problemas de 

comunicação encontrados pelos gerentes de projeto em empresas de diferentes 

portes e setores na área de gerenciamento de projetos e compara estes problemas 

com o que consta na literatura. Com base no estudo realizado, foi possível 

identificar quais são as principais barreiras e falhas de comunicação nestas 

organizações e verificá-las com o que existe na literatura. Os resultados permitiram 

concluir que as principais barreiras e falhas encontradas são a falta de feedback 

aos integrantes da equipe de projetos, a falta de confiança entre os membros da 

equipe, a transmissão de informações equivocadas e distorcidas, a falta de envio 

da informação ou envio em momento inoportuno e as competências e 

conhecimentos limitados dos gerentes de projetos, representando uma liderança 

fraca e consequentemente repercutindo na comunicação. 

Palavras-chave: Comunicação; Gerenciamento de Projetos; Barreiras; Falhas. 
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1.INTRODUÇÃO

A comunicação consiste em qualquer tipo de 
transmissão de informações. Neste sentido, 
torna-se fundamental compreender como 
funcionam as comunicações nos projetos. 

Um efetivo processo de comunicação é 
necessário para garantir que todas as 
informações desejadas cheguem às pessoas 
corretas no tempo certo e de uma maneira 
economicamente viável. O gerente de projeto 
utiliza-se da comunicação para assegurar que 
o time do projeto trabalhe de maneira
integrada para resolver os problemas do 
projeto e aproveitar suas oportunidades 
(VARGAS, 2009). 

A eficácia da comunicação em projetos pode 
ser avaliada através da existência de uma 
perfeita troca de informações e depende de 
atividades como definição, organização e 
transmissão da informação, que geralmente 
ocorrem de maneira fragmentada e informal 
ao longo das diversas fases do projeto. Os 
gerentes de projeto muitas vezes não 
constatam que uma comunicação acurada 
implica positivamente no projeto, 
negligenciando o seu uso eficaz.  

Um estudo organizado pelo Project 
Management Institute Brasil (PMI) em 2014 
onde participaram 400 organizações, 
provenientes da Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colômbia, França, México, EUA e 
Uruguai; apontou os problemas mais 
frequentes em projetos, 64,2% das 
organizações citaram o item problemas de 
comunicação.  Foi identificado no mesmo 
estudo as habilidades necessárias e 
valorizadas ao gerenciar projetos nas 
organizações, sendo que 61,6% das 
organizações revelaram a comunicação como 
sendo a principal habilidade, seguido da 
liderança com 57,8% e negociação com 
43,6%. Entretanto, 44% das organizações 
pesquisadas citaram a comunicação como 
principal deficiência dos gerentes de projetos. 
O estudo mostra também os canais de 
comunicação mais utilizados pelas equipes 
de projetos, por ordem: email, conversas 
presenciais, telefone, mensagens 
instantâneas, videoconferência e redes 
sociais (PMI, 2014). 

Com esse cenário, o estudo busca uma 
compreensão ampla dos problemas de 
comunicação em projetos, sendo norteada a 
pesquisa pela seguinte questão: Qual a 
percepção dos gerentes de projeto em 

relação às falhas e barreiras de 
comunicação? 

O estudo constitui-se nesta introdução, 
seguido da revisão teórica que abrange 
conceitos de gerenciamento de projeto, 
gerenciamento da comunicação e as falhas 
na comunicação em projetos. Após será 
apresentada a metodologia, seguindo a 
apresentação dos resultados, e finalmente 
são apresentadas as considerações finais. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção é apresentado o referencial 
teórico a fim de possibilitar uma melhor 
compreensão e assegurar a fundamentação 
do tema abordado este artigo, no qual se 
apresenta conceitos sobre gerenciamento de 
projetos, gerenciamento da comunicação e os 
problemas encontrados na literatura 
referentes à comunicação em um projeto. 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Projeto é um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. A natureza temporária dos projetos 
indica que eles têm um início e um término 
definidos. O término é alcançado quando os 
objetivos do projeto são atingidos ou quando 
o projeto é encerrado porque os seus
objetivos não serão ou não podem ser 
alcançados, ou quando a necessidade do 
projeto deixar de existir (PMI, 2013). 

Segundo descreve o guia PMBOK (PMI, 2013) 
o Gerenciamento de Projetos é a aplicação do
conhecimento, habilidades, ferramentas e 
técnicas às atividades do projeto para 
atender aos seus requisitos. O gerenciamento 
de projetos é realizado através da aplicação e 
integração apropriadas dos 47 processos de 
gerenciamento de projetos, logicamente 
agrupados em cinco grupos de processos 
(Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento e Controle, e Encerramento).  

Estes cinco grupos de processos auxiliam o 
gerente de projetos para que se possa 
alcançar o sucesso nos projetos. Para realizar 
o gerenciamento dos projetos, o guia ainda
define o gerente de projetos como sendo a 
pessoa alocada pela organização executora 
para liderar a equipe responsável por 
alcançar os objetivos do projeto. Os gerentes 
de projetos eficazes devem possuir uma 
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combinação equilibrada de habilidades 
éticas, interpessoais e conceituais para ajudá-
los a analisar situações e interagir de maneira 
apropriada, tais como: liderança, construção 
de equipes, motivação, influência, tomada de 
decisões, consciência política e cultural, 
negociação, ganho de confiança, 
gerenciamento de conflitos, Coaching e 
finalmente a comunicação (PMI, 2013). 

2.2 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O sucesso do gerenciamento de projetos em 
uma organização é altamente dependente de 
um estilo de comunicação organizacional 
eficaz, especialmente em decorrência da 
globalização da profissão de gerenciamento 
de projetos. As capacidades de comunicação 
organizacional exercem grande influência em 
como os projetos são conduzidos. 
Consequentemente, os gerentes de projetos 
em locais distantes estão mais capacitados a 
se comunicar eficazmente com todas as 
partes interessadas pertinentes no âmbito da 
estrutura organizacional a fim de facilitar o 
processo de tomada de decisões (PMI, 2013). 

Segundo Daim et al. (2012) os gerentes de 
projetos terão de assegurar nos projetos uma 
informação eficiente e um conhecimento 
eficaz, através dos recursos disponíveis 
distribuídos. A comunicação eficaz será a 
marca do sucesso para estes gerentes de 
projeto.  

O guia PMBOK desenvolvido pelo PMI 
(Project Management Institute) organiza o 
gerenciamento de projetos em dez áreas, 
sendo uma destas o Gerenciamento das 
Comunicações.  

O gerenciamento das comunicações do 
projeto inclui três processos: Planejar o 
gerenciamento das comunicações, gerenciar 
as comunicações e controlar as 
comunicações. Estes processos são 
necessários para assegurar que as 
informações do projeto sejam planejadas, 
coletadas, criadas, distribuídas, 
armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 
controladas, monitoradas e finalmente 
dispostas de maneira oportuna e apropriada. 
Os gerentes de projetos passam a maior 

parte do tempo se comunicando com os 
membros da equipe e outras partes 
interessadas do projeto, quer sejam internas 
(em todos os níveis da organização) ou 
externas à organização. A comunicação 
eficaz cria uma ponte entre as diversas partes 
interessadas do projeto, que podem ter 
diferenças culturais e organizacionais, 
diferentes níveis de conhecimento, e diversas 
perspectivas e interesses que podem 
impactar ou influenciar a execução ou 
resultado do projeto (PMI, 2013). 

Segundo Hsu et al. (2012) a comunicação é o 
componente fundamental no trabalho em 
equipe, principalmente em se tratando do 
gerenciamento de projetos. Para Jacobson 
(2011) a comunicação é um dos meios mais 
importantes para realizar a coordenação de 
projetos.  

A comunicação desempenha um papel 
importante na redução dos altos níveis de 
risco, incerteza e complexidade associada 
aos projetos (RYYNANEN et al. 2013). 

Ziek & Anderson (2015) afirmam que a 
comunicação constitui a trajetória de um 
projeto e compreender isto fornece aos 
gerentes de projeto meios adicionais para o 
completo controle do projeto. 

2.3 FALHAS NA COMUNICAÇÃO EM UM 
PROJETO 

Para compor o referencial a respeito das 
falhas de comunicação em projetos, foi feita 
uma busca na base de dados Periódicos 
Capes e Web of Science. As palavras-chave 
utilizadas na pesquisa foram Gerenciamento 
de Projeto, Gerenciamento de comunicação, 
Comunicação, Barreiras, Falhas; e seus 
termos em inglês: “Project management”, 
“Communication Management”, 
“Communication”, “Barriers” e “Failures”. Foi 
utilizado como filtro os artigos publicados nos 
últimos 5 anos. Assim, foi obtido um resultado 
de 117 artigos. A partir destes 117 artigos, foi 
lido o título, resumo e palavras-chave.  
Considerando a relevância do estudo e sua 
correlação com o objetivo e proposta deste 
trabalho, foram selecionados 10 artigos para 
realizar o estudo, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Referências sobre gerenciamento e falhas ou barreiras de comunicação em projetos. 

Gerenciamento da comunicação Falhas ou barreiras de comunicação 

Palavras-chave: Project management, 
Communication, Communication 
management. 

Palavras-chave: Communication, Barriers, 
Failures, Project management. 

Awati (2011) Andersson (2016) 

Badir et al. (2012) Daim et al. (2012) 

Hsu et al. (2012) Fukuyama et al. (2016) 

Jacobsson (2011) Silva et al. (2015) 

Ryynanen et al. (2013) 

Ziek & Anderson (2015) 

Fonte: Os autores (2016). 

De acordo com Badir et al. (2012), a 
comunicação é um elemento fundamental 
para a entrega satisfatória do produto do 
projeto, sendo considerado como um fator de 
sucesso. 

Considerando os canais de comunicação, há 
barreiras com relação à tecnologia, pois 
ocorre uma limitação de conhecimentos 
referentes à tecnologia de informação (DAIM 
et al. 2012). A falta de confiança entre os 
integrantes que compõe a equipe de projetos 
também é considerada uma barreira na 
comunicação, conforme Awati (2011) e Daim 
et al. (2012).  

Segundo Silva et al. (2015) a principal barreira 
na comunicação diz respeito aos canais pelas 
quais a comunicação flui. E-mails e outras 
comunicações impessoais podem oferecer 
riscos às comunicações nos projetos, 
principalmente quando há conjunção de 
pessoas em países diferentes. Segundo os 
autores a comunicação presencial aumenta a 
motivação da equipe. Isso pode servir como 
limitador ao excesso do uso de ferramenta de 
comunicação online no gerenciamento de 
projetos, principalmente a distância. O 
excesso de formalização através de relatórios 
de acompanhamento indica também uma 
possível barreira nas comunicações como 
indica o estudo. A insegurança do gerente de 
projetos ao finalizar o projeto aumenta a 
busca por formalizações e isto pode servir 
como potencial ameaça ao projeto, uma vez 
que a simples entrega do relatório final não 
contempla toda a complexidade e riqueza do 
produto final do projeto. Como Silva et al. 

(2015), a dependência da comunicação 
eletrônica também foi apontada como barreira 
por Daim et al. (2012).  

Os autores Andersson (2016), Fukuyama et al. 
(2016) e Daim et al. (2012), também 
destacam, as competências e conhecimentos 
limitados dos gerentes de projetos, 
representando assim uma liderança fraca e 
consequentemente repercutindo na 
comunicação.   

De acordo com Fukuyama et al. (2016) a 
informação incompleta ou o contrário, 
excesso de informações, informações 
equivocadas ou distorcidas também são 
apresentados como falhas na comunicação, 
apesar do estudo apontar a resistência dos 
funcionários em comunicar as situações dos 
projetos. Ainda segundo os autores, uma das 
barreiras de comunicação mais importantes é 
a falta de feedback, seguindo do não 
conhecimento ou não utilização das 
ferramentas de comunicação. 

Já as diferenças culturais são responsáveis 
pela falha na comunicação devido às 
barreiras linguísticas, segundo estudos de 
Daim et al. (2012), Silva et al. (2015) e 
Fukuyama et al. (2016). 

Com base nas barreiras e falhas de 
comunicação apresentadas, foi aplicado um 
questionário com gerentes de projetos de 
diversos setores e posteriormente foi 
verificada a concordância ou discordância em 
relação ao que consta na literatura. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho consiste em uma 
pesquisa quantitativa, para verificar os 
problemas de comunicação encontrados 
pelos gerentes de projeto em empresas de 
diferentes portes e setores na área de 
gerenciamento de projetos, utilizando um 
levantamento de dados por amostragem. 
Como instrumento de coleta de dados foi 
aplicado um questionário composto de 37 
questões fechadas, sendo 31 assertivas 
estruturadas em escala tipo Likert de 5 
pontos.  

A coleta de dados ocorreu de forma 
eletrônica, sendo utilizada a ferramenta 
Google Formulários e o link do questionário foi 
enviado por e-mail para gerentes de projetos 
de diversos setores com o objetivo de coletar 
todos os dados necessários para compor o 
estudo. Os gerentes de projetos interpretaram 
as afirmações de acordo com os seguintes 
níveis de concordância/discordância: 1) se 
discorda; 2) se discorda parcialmente; 3) se 
indiferente (neste item, foi levado em 
consideração que o gestor não quis 
responder a tal pergunta); 4) se concorda 
parcialmente e 5) se concorda totalmente.  

A análise do questionário foi resultado da 
média geral das respostas dos gestores com 
relação ao grau de 
concordância/discordância da escala tipo 
Likert. Através da utilização do software 
Microsoft Office Excel foram criadas tabelas 
reunindo os dados extraídos do questionário. 

4. RESULTADOS

Com relação à amostra, o questionário foi 
encaminhado a 82 gerentes de projetos, 
obtendo 52 questionários respondidos, sendo 
a sua maioria do gênero masculino (86,5%), 
na faixa etária de 26 a 35 anos (55,8%). Em 
relação ao nível de instrução, 78,8% possuem 
Especialização, 15,4% Mestrado e 5,8% 
Ensino Superior. O relato sobre o tempo que 
exerce a função de gerente de projetos 
mostra que 51,9 % desempenha a função de 
6 a 10 anos. Conforme Figura 1 se 
destacaram alguns setores de atuação dos 
gerentes de projetos com 34,6% na 
tecnologia da informação, 23,1 % no setor 
automotivo e 17,3% na indústria.  

Figura 1 – Setor de atuação dos gerentes de projeto. 

Fonte: Os autores 
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O questionário foi dividido em duas partes, a 
primeira analisa as percepções referentes à 
comunicação na organização, a segunda 
analisa as barreiras e falhas na comunicação 
dentro da organização. Na análise da primeira 
parte do questionário, 94,3%, soma das 
porcentagens das respostas concorda 
parcialmente e concorda totalmente, 
concordam que a comunicação é um 
elemento fundamental para a entrega 
satisfatória do produto do projeto, sendo um 
fator de sucesso do projeto, condizente com o 
estudo de Badir et al. (2012). Já 90,4% 

concordam que a comunicação eficaz faz 
com que a informação flua com facilidade 
entre os componentes da equipe e se 
ocorrem falhas, estas prejudicam os trabalhos 
na organização conforme apontado no estudo 
de Daim et al. (2012). 

 Na tabela 2 são apresentados os resultados 
relacionados às percepções referentes à 
comunicação das pessoas nas organizações 
em que os gerentes de projeto pesquisados 
atuam. A porcentagem se refere a soma das 
porcentagens das respostas concorda 
parcialmente e concorda totalmente. 

Tabela 2 – Afirmativas em relação às percepções referentes à comunicação das pessoas nas 
organizações. 

Afirmativa Porcentagem Média Geral 

1. Utilizam um meio inadequado ao conteúdo/tema da
mensagem. 

51,92% 3,38 

2. Manipulam mensagens, de forma que elas favoreçam
os seus interesses. 

51,92% 3,11 

3. Tem muita resistência em comunicar situações dos
projetos. 

67,31% 3,67 

Fonte: Os autores 

Com relação à afirmativa 1, a maioria dos 
gerentes de projeto concorda que os meios 
utilizados para transmitir as mensagens são 
inadequados, o resultado das respostas 
correspondeu à média geral de 3,38. Na 
segunda afirmativa 51,92% dos pesquisados 
concordaram que os colaboradores 
manipulam mensagens favorecendo seus 
próprios interesses, representado como 
média geral 3,11. Na afirmativa 3, o resultado 
da média geral foi 3,67. Portanto os gerentes 
concordam que os funcionários têm muita 
resistência em comunicar as situações dos 
projetos, conforme mostrado no estudo de 
Fukuyama et al. (2016).  

Analisando a segunda parte do questionário, 
a Tabela 3 apresenta os resultados 
relacionados às barreiras e falhas na 
comunicação dentro da organização.  

Discutindo-se a afirmativa 4, o resultado da 
média geral foi 4,65. Então, com relação a 
esta afirmativa, a maioria dos gerentes de 
projeto concorda que a falta de feedback 
sobre o serviço realizado gera a 

desmotivação dos funcionários, conforme 
afirma Fukuyama et al. (2016).  

Na quinta afirmação a maioria dos 
pesquisados acreditam que as falhas na 
comunicação interferem no prazo de entrega 
e qualidade dos produtos finais, o resultado 
da média geral foi 4,75, este resultado 
confirma os estudos de Silva et al. (2015) e 
Fukuyama et al. (2016). Apontado como uma 
barreira de comunicação, a falta de confiança 
entre os integrantes que compõe a equipe de 
projetos foi considerada pela maioria dos 
respondentes, obtendo média geral igual a 
4,63. Esta afirmação reforça a menção de 
autores como Awati (2011) e Daim et al. 
(2012).   

De acordo com a percepção da maioria dos 
gestores, a comunicação entre os níveis mais 
altos da organização e o gerente de projeto é 
falha, a média geral desta afirmativa resultou 
o valor 3,40. No estudo de Fukuyama et al.
(2016) são apontadas barreiras ligadas à 
relação entre emissor e receptor como 
diferenças de posição ou status. 
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Tabela 3 – Afirmativas em relação às barreiras e falhas na comunicação dentro da organização. 

Afirmativa Porcentagem Média Geral 

4. A Falta de feedback sobre o serviço realizado, tem como
consequência a desmotivação. 

92,31% 4,65 

5. As falhas na comunicação interferem no prazo de entrega e
qualidade dos produtos finais. 

94,23% 4,75 

6. A falta de confiança entre os integrantes que compõe a
equipe de projetos é uma barreira de comunicação. 

94,23% 4,63 

7. A comunicação entre os níveis mais altos da organização e o
gerente de projeto é falha. 

61,54% 3,40 

8. As diferenças culturais são responsáveis pela falha na
comunicação devido às barreiras linguísticas. 

67,31% 4,00 

9. A falta de comunicação face a face e dependência da
comunicação eletrônica são responsáveis pela falha na 
comunicação. 

71,15% 4,03 

10. Falta de percepção das lideranças e uma liderança fraca
são responsáveis pela falha na comunicação. 

90,38% 4,63 

11. Não saber ou não utilizar as ferramentas ou meios de
comunicação são responsáveis pela falha na comunicação. 

78,85% 4,19 

12. Informações equivocadas e distorcidas causam falhas na
comunicação. 

94,23% 4,76 

13. Falta de envio da informação ou envio no momento errado
causam falhas na comunicação. 

94,23% 4,61 

Fonte: Os autores 

Na afirmativa 8, a média geral das respostas 
foi 4,00. Portanto, os gerentes de projeto 
concordam que as diferenças culturais são 
responsáveis pela falha na comunicação 
devido às barreiras linguísticas, esta 
afirmação foi apontada nos estudos de Daim 
et al. (2012), Silva et al. (2015) e Fukuyama et 
al. (2016). Nota-se que a falta de 
comunicação face a face e dependência da 
comunicação eletrônica também são 
responsáveis pela falha na comunicação, pois 
a maioria dos pesquisados concordou com 
esta afirmação, obtendo-se média geral 4,03. 
Silva et al. (2015) e Daim et al. (2012) também 
destacaram esta afirmação em seus estudos.  

Analisando as afirmativas relacionadas aos 
itens responsáveis pelas falhas de 
comunicação relatados nos estudos de Daim 
et al. (2012) e Fukuyama et al. (2016), a 
afirmação 10, obteve média geral alta de 
resposta, 4,63, mostrando a falta de 
percepção das lideranças e uma liderança 
fraca, também apontada por Andersson 
(2016). O estudo mostra outro problema de 
comunicação em relação as competências e 

conhecimentos limitados dos gerentes de 
projetos, representado assim uma liderança 
fraca. Já a afirmativa 11, alcançou média 
geral de 4,19, apontando que o não 
conhecimento ou não utilização das 
ferramentas ou meios de comunicação 
também são considerados como barreiras ou 
falhas na comunicação. Além disso, a 
afirmativa 12 apontou que os gestores 
concordam que informações equivocadas e 
distorcidas causam falhas na comunicação, 
atingindo média geral 4,76. Tratando da 
afirmação com relação a falta de envio da 
informação ou envio no momento errado, 
mostrou-se que a média geral desta afirmativa 
resultou o valor 4,61. 

5. CONCLUSÕES

Podemos concluir, à vista dos resultados da 
pesquisa empreendida, obtidos junto aos 
questionários aplicados aos gerentes de 
projetos, que existem algumas barreiras ou 
falhas na comunicação mais evidentes como: 
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a falta de feedback aos integrantes da equipe 
de projetos, ocasionando desmotivação dos 
funcionários; a falta de confiança entre os 
membros da equipe; a transmissão de 
informações equivocadas e distorcidas; a 
falta de envio da informação ou envio em 
momentos inoportunos e as competências e 
conhecimentos limitados dos gerentes de 
projetos, representando uma liderança fraca. 
Esses resultados puderam confirmar as 
barreiras e falhas de comunicação apontadas 
na literatura.  

Por fim, 94,3% dos pesquisados acreditam 
que a comunicação é um fator de sucesso do 
projeto, e 90,4% afirmam que as falhas de 
comunicação prejudicam os trabalhos na 
organização. Sugere-se para um próximo 
estudo a análise destas barreiras e falhas 
com possíveis sugestões para a melhoria do 
processo de comunicação dos projetos das 
empresas, de forma a facilitar a transmissão 
de informações reduzindo, 
consequentemente, os problemas de 
comunicação que surgem num projeto. 
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Capítulo 8

Pablo de Lima 
Fernanda Mosseline Josende Coan 
Marcelo Elias dos Santos 

Resumo: O objetivo desta pesquisa foi identificar as características das inovações 

presentes nos relatórios da administração - RAs elaborados por agroindústrias do 

setor de processamento de soja, listadas na ABIOVE. Os dados foram coletados 

nos RAs de 8 empresas, no período de 2011 a 2014, e foram verificados pela 

análise de conteúdo com base em tais documentos. As inovações organizacionais 

foram as que tiveram maior expressão nos relatórios analisados, sendo o elemento 

“mudanças implementadas para atender novas estratégias” o mais encontrado. Os 

resultados obtidos por meio da pesquisa apontam que as empresas de fato se 

preocupam em evidenciar, nos seus RAs, investimentos direcionados a mudanças 

ou implementação desses ativos intangíveis tão singulares denominados inovações. 

Palavras-chave: Inovação. Relatórios de Administração. ABIOVE. 



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

1 INTRODUÇÃO 

Grandes são os grupos de cientistas, 
acadêmicos, e empresários que têm se 
dirigido no sentido de elucidar e descrever a 
terminologia inovação, bem como, suas 
características que a tornam singular. Esse 
assunto se tornou tão relevante nas últimas 
décadas, que discussões e reflexões acerca 
dele podem ser observadas em diversos 
lugares. Artigos científicos, sites empresariais, 
blogs universitários, e relatórios de cunho 
contábil/administrativo são apenas alguns 
exemplos de onde se pode encontrá-las. 

Mas um questionamento relevante se faz 
necessário: o porquê da importância que tem 
sido dada a tal conceito. A resposta pode 
estar no fato de que a inovação contribui do 
ponto de vista econômico para a empresa, 
bem como, possibilita a manutenção e 
continuidade das suas atividades, frente ao 
cenário mercadológico de acirrada 
competição.  

Diante disso, o economista e cientista político 
Joseph Alois Schumpeter, que foi um dos 
primeiros a escrever sobre o assunto, 
argumenta que “a concorrência do produto 
novo, a nova tecnologia, a nova fonte de 
abastecimento, o novo tipo de organização 
não afeta apenas as margens de lucros e os 
resultados das empresas existentes, mas a 
sua própria vida (Tidd & Bessant, 2008, p. 
45). No mesmo sentido, Schumpeter relata 
que os empresários buscam utilizar inovação, 
seja ela qual for, para obter vantagem 
estratégica. Descreve também o processo de 
destruição criativa, onde há uma procura 
incessante para criar algo novo, que possa 
consequentemente gerar novas fontes de 
lucros para as organizações. 

Na busca pela sobrevivência e continuidade 
de suas operações, as empresas 
desenvolvem inovações substancialmente 
importantes, sejam elas de processos, 
produtos, marketing ou organizacionais. 
Estas, conforme será explicado no referencial 
teórico constituem um tipo particular de ativo, 
que compõe o patrimônio das organizações. 
Os usuários externos têm acesso a esse 
gênero de informações principalmente por 
meio dos relatórios contábeis/administrativos 
que estão disponíveis ao público. Tendo por 
base tais argumentos, construiu-se a seguinte 
questão de pesquisa: quais as características 
das inovações evidenciadas nos Relatórios da 
Administração (RAs) elaborados pelas 

agroindústrias listadas na Associação 
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – 
ABIOVE? Assim, este artigo tem como 
objetivo identificar as características das 
inovações presentes nos relatórios da 
administração elaborados por agroindústrias 
do setor de processamento de soja. 

Esse artigo se faz relevante em função da 
evidenciação ser um tema de interesse 
daqueles que fazem uso das informações 
contábeis, que buscam além de outras 
coisas, acompanhar as inovações realizadas 
pelas empresas, pois essas se constituem um 
“instrumento essencial para aumentar a 
produtividade e a competitividade das 
organizações e, dessa forma, melhorar a sua 
performance, tanto financeira quanto 
administrativa.” (Becker & Dal Bosco, 2005, p. 
09). 

O ponto central desse artigo foi o setor de 
processamento da soja, sendo essa uma das 
unidades que formam o grande complexo da 
agricultura brasileira. A escolha desse setor 
se justifica, por ser ele um dos pilares da 
economia do país, visto que, “o Brasil é o 
segundo maior produtor, processador 
mundial da soja em grão do mundo e o 
segundo exportador mundial de soja, farelo e 
óleo, garantindo a ele um papel de grande 
potencial para o produto. (Batista, Lima & 
Silva, 2010). 

A escolha da amostra de dados também se 
faz importante, pois a ABIOVE se constitui 
numa autoridade no que diz respeito ao 
processamento de soja no país, e de acordo 
com as informações expostas em sua página 
na web, ela 

além de representar as indústrias de óleos 
vegetais e dar suporte aos seus associados, a 
ABIOVE tem como objetivos cooperar como o 
governo brasileiro na execução das políticas 
que regem o setor, promover programas de 
sustentabilidade da cadeia produtiva, gerar 
estatísticas e preparar estudos setoriais. 
ABIOVE (2015). 

É possível por meio disso, entender o 
verdadeiro mérito de tal instituição no cenário 
agroindustrial brasileiro, sendo que sua 
atuação no país é de longa data, foi fundada 
em 11 de junho de 1981, e seus associados 
são responsáveis por 60% do volume de 
processamento de soja do Brasil. (ABIOVE, 
2015). 

O conteúdo desse artigo está particionado da 
seguinte maneira: após esta introdução, é 
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demonstrado um apanhado teórico acerca do 
assunto inovação e suas características, ativo 
intangível e agroindústria. Logo em seguida, é 
apresentada a metodologia de pesquisa 
utilizada no estudo em questão, 
posteriormente, a análise dos resultados 
obtidos com a coleta dos dados. E por fim, 
nas considerações finais é exposta a 
conclusão e contribuição do estudo. 

2 INOVAÇÃO 

A palavra inovação deriva dos termos latinos 
in e novare e significa fazer algo novo ou 
renovar. (Bispo et. al., 2010, p. 08). É possível 
perceber por meio disso que o termo 
inovação não diz respeito apenas ao 
desenvolvimento de algo novo, mas abrange 
também a renovação ou melhoria de algo já 
existente, nesse sentido Drucker argumenta 
que “inovação é a habilidade de transformar 
algo já existente em um recurso que gere 
riqueza, e qualquer mudança no potencial 
produtor de riqueza de recursos já existentes 
constitui inovação.” (Drucker, 1987, p. 40). 

Uma das obras de maior relevância no que 
tange o assunto é o Manual de Oslo da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico - OCDE, que 
descreve inovação como sendo a 
“implementação de um produto (bem ou 
serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo 
método de marketing, ou um novo método 
organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas 
relações externas.” (Manual de Oslo, 2010, p. 
55). No mesmo sentido Sáenz & Garcia 
Capote (2002) argumentam que a inovação é 
um processo baseado na integração de 
conhecimento novos e de outros existentes, 
que resultam em produtos, processos, 
sistemas ou serviços, novos ou melhorados. 

A inovação para Schumpter é o mecanismo 
que faz com que as empresas continuem a 
avançar e progredir no contexto econômico e 
social em que atuam. (Tidd & Bessant, 2008). 
Sendo que, o implemento de novas máquinas 
agrícolas que ampliam o plantio, o 
melhoramento genético de oleaginosas que 
tem por fim aumentar sua resistência frente a 
pragas, os investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento de novos métodos de 
produção e distribuição, são exemplos de 
elementos que atuam no sentido de 

impulsionar o agronegócio, que é a área de 
estudo definida. 

 Fazendo a devida interpretação dos 
conceitos exibidos, é possível chegar ao 
entendimento de que inovação trata-se do 
desenvolvimento e implementação de um 
novo item ou melhoria de um já existente, de 
forma que esse se constitua em um elemento 
único com características próprias e colabore 
para impulsionar os negócios da empresa. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA INOVAÇÃO 

Toda a inovação possui suas 
particularidades, por isso se constituem em 
uma fonte de riqueza tão singular para as 
organizações, abaixo buscou-se descrever 
tais caraterísticas das inovações, de forma a 
facilitar a sua compreensão. 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DA INOVAÇÃO 

O Manual de Oslo como já mencionado, 
diferencia ou classifica a inovação em quatro 
tipos principais, sendo eles a inovação de 
produto, processo, marketing e 
organizacional. 

Uma inovação de produto é a inserção de um 
bem ou serviço novo ou significativamente 
melhorado no que diz respeito a suas 
características ou usos previstos. Incluem-se 
melhoramentos significativos em 
especificações técnicas, componentes e 
materiais, softwares incorporados, facilidades 
de uso ou outras características funcionais. 
Manual de Oslo (2010, p. 23). Exemplos 
dessa classe seria a introdução de uma nova 
semente no mercado do agronegócio, a 
produção de um novo tipo de biodiesel 
proveniente do processamento da soja, ou 
criação de uma nova máquina colheitadeira. 

A implementação de um método de produção 
ou distribuição novo ou significativamente 
melhorado, constitui-se uma inovação de 
processo. Incluindo-se nessa classe de 
inovação, mudanças significativas em 
técnicas, equipamentos e/ou softwares. 
Manual de Oslo (2010, p. 23). Mudanças nos 
parâmetros utilizados no processo de 
fabricação, uso de novos equipamentos para 
a produzir um produto, ou mesmo mudanças 
nos procedimentos administrativos, 
constituem inovação de processo. 
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Inserção de um novo método de marketing 
com mudanças significativas na concepção 
do produto ou em sua embalagem, no 
posicionamento do produto, em sua 
promoção ou na fixação de preços 
caracteriza uma inovação de marketing. Essa 
classe está voltada para melhor atender as 
necessidades dos consumidores, abrindo 
novos mercados, ou reposicionando o 
produto de uma empresa no mercado, com o 
objetivo de aumentar as vendas. Manual de 
Oslo (2010, p. 23). 

Um novo método organizacional nas práticas 
de negócios da empresa, na organização do 
seu local de trabalho ou em suas relações 
externas constituem uma inovação 
organizacional. Manual de Oslo (2010, p. 24). 
Novos mecanismos ou técnicas de gestão, 
bem como, mudanças nas relações 
interpessoais entre os colaboradores, novas 
formas de interagir com os consumidores e/ou 
fornecedores, caracterizam-se como inovação 
organizacional. 

2.1.2 INTENSIDADE E ABRANGÊNCIA 

O Manual de Inovação, desenvolvido pelo 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, classifica 
a inovação quanto à intensidade e 
abrangência. 

Quanto à intensidade ela pode ser (Mattos et. 
al., 2008): 

Inovação incremental – Quando existe 
melhoria no que se faz e/ou aperfeiçoamento 
do modo como se faz, por acrescentar novos 
materiais, ou desenhos ou embalagens que 
tornam mais práticos produtos ou processos 
já anteriormente existentes, ou ainda 
acrescentando utilidades diferenciadas ou 
melhoras evidentes que os tornam mais 
desejados pelos seus clientes/consumidores 
e portanto mais competitivos; 

Inovação radical – Quando as novas ideias 
resultam em produtos ou processos 

totalmente novos, que antes não existiam no 
mercado; as inovações radicais são capazes 
de gerar mudanças revolucionárias também, 
quando alcançam um nível relativamente 
elevado de intensidade; como exemplos: 
abertura de um novo mercado, novo método 
de tratar comercialmente uma commodity ou 
novo método de transporte, desenvolvimento 
de novas fontes de provisão para matérias-
primas; 

Inovação revolucionária – Quando os novos 
produtos têm um impacto tão grande sobre o 
sistema produtivo que podem tornar 
obsoletas as bases tecnológicas existentes, 
criar novos mercados e até alterar o 
comportamento da sociedade. Exemplos de 
inovação tecnológica revolucionária a 
telefonia celular, os computadores pessoais e 
a internet. 

No que se refere à abrangência ou alcance 
da inovação, ela pode ocorrer das seguintes 
formas (Mattos et. al., 2008): 

a) inovação para a empresa – Quando a
novidade implementada está limitada ao
âmbito da empresa, mesmo que as
mudanças já existam em outras empresas
ou instituições, ou ainda que utilize
conhecimentos técnicos já dominados e
difundidos em outros lugares ou
empresas;

b) inovação para o mercado – Quando a
empresa é a primeira a introduzir a
inovação no seu mercado, seja esse
regional ou setorial;

c) inovação para o mundo – quando os
resultados das mudanças são
introduzidos pela primeira vez em todos
os mercados, nacionais e internacionais,
no mundo todo, ou seja, não eram
praticadas por outras empresas no país
ou no exterior.

A seguir tem-se uma figura que resume bem 
as características da inovação. 
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Figura 1 – Características da inovação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Por meio deste diagrama é possível entender 
como se caracteriza uma inovação, de forma 
que, dentro de cada quadrante do círculo 
central está posicionada uma espécie de 
inovação, que terá um respectivo grau de 
abrangência e intensidade, sendo 
representados nos círculos convergentes. 

Uma inovação pode possuir tanto uma 
característica quanto outra, ou seja, ela pode 
ser uma inovação organizacional no que 
tange sua classificação, inovação para a 
empresa em face da sua abrangência, e 
incremental no que se refere a sua 
intensidade. Para exemplificar, é possível 
imaginar uma indústria, que atue em um 
determinado ramo da economia, e que ela 
desenvolva e disponibilize ao mercado um 
produto que não fabricava antes, portanto, 
novo. E que esse produto seja tão bem aceito 
pelos consumidores, que ao decorrer do 
tempo, outras indústrias que operam no 
mesmo seguimento passem a produzi-lo 
também, de forma a garantir sua fatia nesse 
mercado.  

Analisando tal contexto essa inovação se 
caracterizaria da seguinte forma: inovação de 
produto quanto a sua classificação, inovação 
para o mercado no que tange a sua 
abrangência, pois as outras empresas 
concorrentes, percebendo o sucesso de sua 
medida inovadora, também incorporaram o 
produto a sua matriz produtiva, e radical no 
que diz respeito a sua intensidade, pois a 
organização criou um novo produto, tendo 
particularidades que não havia em nenhum 
outro.  

Através da explanação acerca dos elementos 
que constituem a característica de uma 
inovação, bem como por meio do exemplo 
apresentado, pode-se compreender como se 
específica esse ativo tão singular. Sendo que, 
conhecer a natureza de uma inovação se faz 
importante para entender como essa atua no 
ambiente em que foi desenvolvida, e também 
contribui no processo de identificação do seu 
valor. 

2.2 INOVAÇÃO COMO ATIVO INTANGÍVEL 

Conforme Drucker (1995), está surgindo uma 
nova sociedade, onde, apesar dos fatores 
tradicionais – terra, capital e trabalho – não 
terem desaparecido, eles se tornaram 
secundários e o conhecimento parece ter 
adquirido o status de principal recurso 
econômico, tornando-se o grande diferencial 
competitivo entre pessoas, empresas e até 
nações. Oliveira e Souza (apud Antunes, 
2009, p. 49) acrescenta, afirmando que a 
criação de riqueza não está mais na alocação 
de capital, nem de mão de obra, mas sim na 
capacidade de aplicação do conhecimento 
agregado ao trabalho, ainda que nenhum dos 
demais fatores seja dispensável. 

Importante destacar que, essa sociedade do 
conhecimento não diz respeito apenas às 
grandes corporações de softwares e 
tecnologias da informação, mas as novas 
fontes de vantagens competitivas, como 
capacidade de inovar, criar novos produtos, 
expandir para novos mercados, e isto pode 
se estender a todo tipo de empresas, sejam 
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elas empresas rurais, prestadoras de 
serviços, comerciais, indústrias ou mesmo 
agroindústrias. 

É possível se observar em diversas 
publicações científicas que o conceito de 
inovação converge com o de ativo intangível, 
muitas vezes, tanto de forma implícita, quanto 
explícita. Gomes, Machado & Vicenti (2012, p. 
09) argumentam que “por dedução, infere-se
que as inovações realizadas pelas empresas 
enquadram-se na evidenciação dos ativos 
intangíveis e se calcam em resultados de 
estudos de organizações industrias que 
relacionam estes ativos com inovação.” 

Considerando a inovação como um ativo 
intangível, faz-se relevante conceituar esse. 
Para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 388) 
“a palavra intangível vem do latim tangere, ou 
tocar. Os bens intangíveis, portanto, são bens 
que não podem ser tocados, porque não têm 
corpo. Mas formalmente, diz-se que os ativos 
intangíveis são incorpóreos.” 

Outro autor, Kayo (2002, p. 14) argumenta 
que os ativos intangíveis “podem ser 
definidos como um conjunto estruturado de 
conhecimentos, práticas e atitudes da 
empresa que, interagindo com seus ativos 
tangíveis, contribui para a formação do valor 
das empresas.” 

Os ativos intangíveis não possuem, portanto, 
existência física, mas esses têm grande 
importância na composição dos ativos totais 
da organização, pois muitos intangíveis estão 
incrustados em ativos tangíveis, como as 
marcas dos carros, melhoramento genético 
de uma planta, sistemas e os computadores, 
designer inovador de um produto, por 
exemplo. Sendo que, atualmente o que 
produz mais valor às empresas é a interação 
entre tangíveis e intangíveis. Nesse sentido, 
Famá & Perez (apud Boulton, Libert & Samek, 
2011, p. 06) argumentam que “as 
organizações estão criando valor de um modo 
totalmente novo e diferente, utilizando ativos 
tangíveis e intangíveis e combinações destes 
ativos até agora não reconhecidos pelos 
sistemas contábeis tradicionais.” Ainda 
segundo Teh, Kayo & Kimura (2008, p. 88), “a 
inovação é um importante ativo intangível. Ela 
gera vantagens competitivas sustentáveis que 
permitem erguer barreiras contra algumas 
ameaças competitivas.”  

Esse tipo de ativo está supervalorizado e 
presente nas empresas, pois conforme Lev 
(2001) os ativos intangíveis têm ganhado 

força pela combinação única de dois 
fenômenos: 

a) a intensificação da competição nos
negócios gerada pela globalização
do comércio, pela
desregulamentação de setores-chave
da economia, como 
telecomunicações, eletricidade, 
transportes e infraestrutura etc.; e

b) o avanço da tecnologia da informação 
e a consolidação da internet. 

Ainda segundo Lev (2001), “estes dois 
fenômenos, um político e econômico e o outro 
tecnológico, têm afetado dramaticamente a 
estrutura e estratégia das empresas e elevado 
os intangíveis à categoria de maior 
direcionador de valor das empresas nos 
países desenvolvidos.” 

Isso pode ser observado também nos países 
emergentes como o Brasil que em função do 
próprio processo de globalização tem sofrido 
essas alterações no seu cenário econômico. 
Portanto os ativos intangíveis têm tido uma 
expressiva valorização também nas empresas 
brasileiras, sendo elas dos mais variados 
ramos e modelos. 

Nesse tocante Famá & Perez (2011, p. 04), 
argumentam que: 

A crescente competição entre as empresas 
tem elevado a importância estratégica dos 
ativos intangíveis como fator de diferenciação 
entre empresas, proporcionando vantagens 
competitivas aos seus detentores para 
enfrentar a concorrência e se sobressair em 
seus mercados de atuação, pois os ativos 
tangíveis como fábricas ou equipamentos, por 
exemplo, não seriam mais os responsáveis 
pela maior parte da geração de valor em uma 
empresa, já que em um ambiente competitivo, 
eles poderiam ser rapidamente reproduzidos 
ou com facilidade se tornariam obsoletos. 
Ativos intangíveis como tecnologia, processos 
de fabricação, patentes, redes de distribuição 
ou marcas seriam os grandes responsáveis 
pela geração de valor. 

Todo o atual cenário econômico nacional e 
internacional tem forçado as organizações a 
buscar alternativas a fim de conseguir 
sobreviver e continuar competitivas. Frente a 
isto, destaca Oliveira e Souza (2009, p. 51) 
que a “inovação contínua, principalmente 
decorrente de investimentos em capital 
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humano e em pesquisa e desenvolvimento 
(ativos intangíveis), será uma das únicas 
alternativas para assegurar sucesso e 
liderança, mesmo nas indústrias tradicionais.” 

Em função disso é possível compreender que 
os ativos intangíveis têm ganhado cada vez 
mais importância estratégica dentro do 
ambiente empresarial, pois “a criação de 
marcas mundiais, o registro de patentes, 
sólidas redes de relacionamento, 
investimentos em equipes bem treinadas e 
canais de distribuição, por exemplo, são 
ativos intangíveis com características únicas, 
que diferenciam empresas, produtos e 
serviços, trazendo vantagens competitivas 
muito difíceis de serem eliminadas.” Famá & 
Perez (2011, p. 06). 

No setor econômico, foco deste estudo, esses 
ativos são também importantes pois permitem 
que as indústrias processadoras de soja que 
se mantenham alinhadas as tendências e 
exigências de mercado. O próximo item do 
texto mostrará o conceito de agroindústrias, 
bem como o atual cenário econômico da soja 
no Brasil. 

2.3 AGROINDÚSTRIAS E SOJA DENTRO DO 
COMPLEXO AGROPECUÁRIO BRASILEIRO 

O conceito de agroindústria surgiu no Brasil 
com o início do processo de modernização e 
industrialização da produção agropecuária 
ocorrida no país em meados de 1950. Em 
relação a isso, Pereira (2010, p. 05) 
argumenta que a “agroindústria faz parte do 
agronegócio, sendo basicamente o setor que 
transforma ou processa matérias-primas 
agropecuárias em produtos elaborados, 
adicionando valor ao produto.” 

A mesma terminologia é descrita de outra 
maneira pelo IBGE (2006, p. 31), que define 
agroindústria como sendo  

o conjunto das atividades de transformação e
beneficiamento de produtos agropecuários de 
origem animal ou vegetal, que foram 
realizadas em instalações próprias, 
comunitárias ou de terceiros, a partir de 
matéria-prima produzida no próprio 
estabelecimento agropecuário ou adquirida 
de outros produtores, desde que a destinação 
final do produto tivesse sido dada pelo 
produtor. 

Considerando que a agroindústria é uma das 
unidades que constituem o grande complexo 

agropecuário brasileiro, se faz importante 
destacar uma de suas principais matérias 
primas, o grão, denominado soja.  

No que diz respeito a tal oleaginosa, Brum et. 
al. (2005, p. 07) defendem que “a soja foi uma 
das principais responsáveis pela introdução 
do conceito de agronegócio no país, não só 
pelo volume físico e financeiro envolvido, mas 
também pela necessidade da visão 
empresarial de administração da atividade 
por parte dos produtores, fornecedores de 
insumos, processadores de matéria-prima e 
negociantes”. 

A participação econômica da soja assumiu 
funções importantes no panorama agrícola 
brasileiro ao influenciar questionamentos e 
decisões sobre cadeias produtivas, 
infraestrutura, agroindústria, pesquisas e 
desenvolvimento de tecnologias. Em 
conformidade a isso, “ela pode ser 
confundida com o próprio processo de 
modernização da agricultura brasileira, 
justamente por sua expansão ser responsável 
por numerosos novos processos que se 
desenvolveram.” Brum et. al. (2005).  

Por meio de dados estatísticos, é possível 
perceber que o agronegócio brasileiro nos 
últimos 35 anos, tem-se comportado como um 
sistema produtivo altamente eficiente e 
competitivo. Tem tido uma expressiva 
participação no PIB – Produto Interno Bruto, 
representando 21,78% desse índice, em 
2010, e 22,74% em 2011 (CEPEA, 2012), e no 
ajuste da balança comercial do Brasil, 
conforme (CRIBB, 2014). 

A soja, como já falado anteriormente, tem um 
papel importante nesse desenvolvimento da 
economia brasileira. Em 2011, foram 
movimentados cerca de 24 bilhões de dólares 
apenas nas exportações de soja, farelo e 
óleo. A sojicultora brasileira gera 1,5 milhões 
de empregos em 17 estados do país 
(ABIOVE, 2014). Frente a isso, vários 
pesquisadores de campos científicos 
específicos argumentam que esses 
resultados estão relacionados entre outros 
motivos, ao fato do setor estar passando por 
um processo de modernização, que visa o 
aumento da competitividade e o fomento da 
economia, aumentando a produção e a 
exportação. Nesse sentido, Tavares et. al. 
(2012, p. 02) apud Silva (1990) afirma que “o 
progresso tecnológico vem sofrendo 
modificações substanciais. Decorrem do 
emprego de novas formas de produção e, 
principalmente, da crescente adoção de 
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técnicas oriundas do processo de inovação 
tecnológica.” 

Não apenas as inovações de cunho 
tecnológico, mas também muitas outras de 
diversas naturezas, estão presentes na 
agricultura, de modo que, são determinantes 
para a continuidade do desempenho 
econômico hoje, existente nesse filo do 
mercado brasileiro. De acordo com dados da 
ABIOVE (2014) “O crescimento dos setores 
envolvidos com a soja por meio de 
investimentos em tecnologias, novas áreas 
agrícolas e indústrias de processamento de 
grãos e refino de óleos tem promovido 
resultados positivos”. 

E os bons resultados tendem a continuar se 
expressando nos próximos anos conforme os 
dados do Ministério da Agricultura e Pecuária 
– MAPA; as exportações de soja em grão
projetadas para 2023/2024 são de 65,2 
milhões de toneladas, representam um 
aumento de 19,9 milhões de toneladas em 
relação a quantidade exportada pelo Brasil 
em 2013/2014. A variação prevista em 2024 
relativamente a 2013/2014 é de um aumento 
na quantidade exportada de soja grão da 
ordem de 44%. 

Em relação ao farelo e o óleo de soja, a 
produção de farelo deve aumentar 25,1% e a 
de óleo 25,9%, enquanto que, as exportações 
de farelo devem aumentar 15,6% entre 2014 e 
2024 e as de óleo 18,4%, MAPA (2014). Por 
meio das informações apresentadas e da 
argumentação desenvolvida, é possível ter a 
percepção do impacto econômico que as 
atividades relacionadas ao agronegócio têm 
no país. Assim como refletir acerca dos 
elementos que estimulam o crescimento 
desse segmento econômico, nesse caso foi 
dada ênfase a inovação, mas não se pode 
desconsiderar a existência e relevância de 
outros fatores. 

2.4 EVIDENCIAÇÃO VOLUNTÁRIA VERSUS 
OBRIGATORIEDADE LEGAL 

Entende-se evidenciação por “demonstração 
da situação econômico-financeira e 
patrimonial de uma empresa, realizada com 
base nas informações advindas dos registros 
contábeis, seja através das demonstrações 
obrigatórias de publicação, seja através dos 
mais variados tipos de relatórios emitidos 
pelos contabilistas. Nunes (2010, p. 03). 
Nesse tocante a referida terminologia diz 

respeito ao processo em que as organizações 
fazem prestação de contas das suas 
atividades para todos os interessados. 

Portanto, periodicamente, as organizações se 
reportam aos seus usuários internos ou 
externos, com o objetivo de sanar suas 
necessidades de informações de caráter 
administrativo e contábil. Tais informações 
“são fornecidas através de um conjunto de 
peças divulgadas, abrangendo: o relatório da 
administração, as demonstrações financeiras 
e suas notas explicativas, e o parecer dos 
auditores independentes quando necessário. 
Nunes (2010, p. 09). 

A divulgação dos ativos intangíveis nas 
demonstrações contábeis se legalizou por 
meio da Lei nº 11.638/2007 de forma 
compulsória. Em 2008, o Pronunciamento 
Técnico CPC 04, torna obrigatória a inclusão 
de informações contábeis dos ativos 
intangíveis. Nesse sentido, uma vez que as 
inovações são consideradas ativos 
intangíveis, a evidenciação dessas está 
amparada por lei. 

Porém a legislação vigente obriga apenas a 
divulgação da inovação implementada e o 
valor monetário desse investimento, não 
sendo necessária a descrição pormenorizada 
nos demonstrativos contábeis ou em notas 
explicativas. O relatório da administração 
nesse contexto se constitui num “importante 
complemento das demonstrações contábeis 
divulgadas pela empresa, uma vez que 
fornece informações adicionais aos usuários 
externos, analisando atividades passadas, 
que podem ser indicadores de tendências 
futuras.” Nunes (2010, p. 11). 

Os dados que não são englobados pelos 
demonstrativos contábeis ou por suas notas 
explicativas, geralmente estão dispostos nos 
relatórios da administração, que funcionam 
basicamente como documentos auxiliares ao 
processo de divulgação de informações. 

De forma sintética, a obediência a legislação 
vigente está relacionada com o fato de que as 
organizações temem as medidas punitivas 
pelo não cumprimento de tais normas, e 
portanto evidenciam as inovações 
simplesmente pela necessidade de atender a 
lei. Quando as empresas contextualizam em 
seus relatórios contábeis/administrativos as 
inovações, de forma a descrevê-las 
minuciosamente desde seu projeto até sua 
implementação, não apenas com objetivo de 
acatar a lei, mas sim com o intuito de se 
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destacar em relação a outras empresas, ou 
mesmo conseguir a atenção de usuários 
externos, nesse caso a empresa se propôs a 
evidenciar voluntariamente as inovações. A 
legislação pertinente, ou seja, a 
obrigatoriedade legal, exige que as empresas 
divulguem de forma genérica os ativos 
intangíveis, mas o fato delas se preocuparem 
em contextualizar esses ativos constitui 
evidenciação voluntária. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar 
as características das inovações 
evidenciadas nos Relatórios da Administração 
(RAs) elaborados pelas agroindústrias 
listadas na ABIOVE. Em função disso o 
estudo se configura como qualitativo em 
relação a abordagem, e descritivo no que diz 
respeito aos procedimentos. 

A pesquisa qualitativa apresenta significados 
distintos no campo das ciências sociais, e 
conforme argumenta Neves apud (Maanen 
1996, p. 01) tal modelo de pesquisa 
“compreende um conjunto de diferentes 
técnicas interpretativas que visam a 
descrever e a decodificar os componentes de 
um sistema complexo de significados”. Esse 
conceito se encaixa corretamente na 
pesquisa desenvolvida, pois ela buscou 
traçar as características inerentes as 
inovações presentes nos RAs elaborados 
pelas agroindústrias listadas na ABIOVE. Bem 
como, o seu referencial teórico se dirigiu no 
sentido de tornar mais clara a compreensão 
desse importante ativo intangível, a inovação. 

No tocante aos procedimentos, Gil (2008, p. 
22) alega que “as pesquisas descritivas

possuem como objetivo a descrição das 
características de uma população, fenômeno 
ou uma experiência, bem como, o 
estabelecimento de relações entre variáveis”. 
Isso está de acordo com o objetivo traçado, 
uma vez que, o estudo limitou-se a 
caracterizar as inovações divulgadas pelas 
empresas escolhidas nos seus RAs, ou seja, 
inovações que a organizações reconhecem 
existir em seu ambiente (interno e externo), 
ficando a cabo dessa pesquisa apenas 
descrevê-las e criar relações entre suas 
características. 

Por fundamentar-se nos RAs das empresas 
para a coleta dos dados, tem ela 
característica de pesquisa documental. Tal 
formato de pesquisa leva em consideração a 
natureza das fontes, “pois esta forma vale-se 
de materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico. Além de analisar os 
documentos de primeira mão, existem 
também aqueles que já foram processados, 
mas podem receber outras interpretações, 
como relatórios de empresas, tabelas, etc.” 
Gil (2008, p. 28), neste estudo, conforme já 
comentado, usou-se os RAs. 

3.1 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

O estudo é constituído por 8 empresas do 
setor econômico de processamento de soja, 
especificamente para a produção de óleo 
vegetal e alimentos diversos listadas na 
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos 
Vegetais - ABIOVE. No quadro 1 estão 
apresentadas as agroindústrias objeto desse 
estudo. 

Quadro 1 – Agroindústrias processadoras de soja 

Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE. Empresas Listadas. 
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Como parâmetro de classificação das 
inovações definiu-se o Manual de Oslo da 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
propõe quatro tipos fundamentais: produtos, 
processos, marketing e organizacionais. No 
que tange a intensidade, e abrangência, 
utilizou-se o critério proposto pelo Manual de 

Inovação, desenvolvido pelo Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), que as descreve da 
seguinte forma: quanto a intensidade, uma 
inovação, pode ser incremental, radical ou 
revolucionária, enquanto que, sua 
abrangência pode envolver a empresa, o 
mercado, ou mesmo o mundo. 

Quadro 2 – Campos e elementos possibilitam identificar e classificar as inovações 

Tipos de Inovação Elementos 

Produto/ 

Serviço 

 Adição de novos usos, funções ou características em produtos/ serviços
decorrentes de pequenas modificações; 
 Incorporação de softwares em produtos/ serviços existentes;
 Introdução de novos produtos/ serviços;
 Melhorias em componentes de produtos/ serviços existentes;
 Melhorias em especificações técnicas de produtos/ serviços;
 Melhorias em materiais de produtos existentes;
 Melhorias na oferta de serviços.

Processo 

 Adição de novas técnicas, equipamentos, softwares às atividades de
apoio como compras, contabilidade, computação e manutenção; 
 Implementação de um novo método de distribuição de produtos/
serviços (logística); 
 Implementação de uma nova técnica, equipamentos, softwares de
produção de produtos/ serviços; 
 Melhorias em métodos de produção e distribuição existentes;
 Melhorias em técnicas, equipamentos, softwares das atividades de apoio
existentes como compras, contabilidade, computação e manutenção; 
 Métodos novos ou melhorados para a criação e provisão de serviços.

Marketing 

 Introdução de novos canais de vendas (posicionamento);
 Introdução de novos símbolos à marca do produto/ serviço que não
sejam atualizações regulares; 
 Introdução de um novo método de fixação de preço a partir das
especificações de produtos e serviços solicitadas pelos clientes; 
 Introdução de um novo sistema de informação personalizado (cliente
VIP); 
 Mudanças na embalagem do produto;
 Mudanças na fixação de preços para comercialização de produto/
serviço pela adoção de novas estratégias; 
 Mudanças no design do produto (alterações na forma, aparência,
embalagem ou sabor); 
 Uso de novos conceitos para a apresentação de produtos/ serviços;
Utilização de novos meios de comunicação para promover produtos/
serviços.

Organizacionais 

 Implementação de novas práticas para compartilhar conhecimento e 
aprendizado; 
 Nova organização nas relações externas como colaboração, parcerias,
subcontratações de produção, distribuição, recrutamento; 
 Novos métodos de organizar rotinas e procedimentos de trabalho;
 Novos modelos de gestão – participativa/descentralizada;
 Primeira implementação de práticas para desenvolvimento dos
empregados; 
 Primeira introdução de gerenciamento para produção geral ou cadeia de
fornecedores, produção enxuta, sistema de gerenciamento de qualidade; 
 Mudanças implementadas para atender novas estratégias;
 Primeira Integração de diferentes atividades.

Fonte: Gomes, Vicenti & Machado, adaptado do Manual de Oslo (2013, p. 33). 
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Os dados foram estruturados em categorias 
conforme o esquema apresentado no quadro 
2, e analisados pelo método de análise de 
conteúdo em documentos que de acordo com 
Bardin (1979, p. 42) “trata-se de um conjunto 
de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores que 
permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens.” 

Após a coleta, os dados, foram organizados 
em quadros, em conformidade com os 
campos e elementos de inovações propostos 
pelo Manual de Oslo (OCDE, 2010). 

Na análise dos dados são apresentadas as 
inovações em produtos/serviços, processos, 
marketing, e organizacionais, todas elas 

evidenciadas nos Relatórios da Administração 
elaborados pelas agroindústrias listadas na 
ABIOVE. Para efetuar análise de conteúdo 
nos RAs, foi necessário fazer o download 
deles, junto aos sites das respectivas 
empresas escolhidas. 

4 ESTUDO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INOVAÇÕES EM 
PRODUTOS/SERVIÇOS 

Esse tópico aborda as inovações 
desenvolvidas em produtos ou serviços pelas 
empresas listadas no quadro 1 em 
conformidade com a ABIOVE, sendo essas 
inovações evidenciadas nos seus respectivos 
RAs, no intervalo de tempo entre 2011 a 2014. 

Quadro 3 – Elementos que caracterizam inovações de produtos/serviços. 

EMPRESAS PESQUISADAS 

ELEMENTOS 
PESQUISADOS 

A
rc

he
r 

D
an

ie
ls

-
M

id
la

nd
 C

om
p

an
y 

S
/A

 

A
b

c 
In

d
ús

tr
ia

 e
 

C
om

ér
ci

o 
S

/A
 

A
m

ag
g

i 
E

xp
or

ta
çã

o 
e 

Im
p

or
ta

çã
o 

Lt
d

a 

B
un

g
e 

A
lim

en
to

s 
S

/A
 

C
ar

g
ill

 A
g

ríc
ol

a 
S

/A
 

Fi
ag

ril
 

P
ar

tic
ip

aç
õe

s 
S

/A
 

Lo
ui

s 
D

re
yf

us
 

C
om

m
od

iti
es

 
B

ra
si

l S
/A

 

N
ob

le
 B

ra
si

l S
/A

 
Total 

Introdução de novos 
prod./serviços 2 0 0 9 7 0 2 0 20 

Melhorias em 
componentes 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

Melhorias em 
especificações 
técnicas 

0 0 1 7 1 0 0 0 9 

Melhorias em 
Materiais 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melhorias na oferta 
de serviços 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Adição de novos 
usos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Incorporação de 
softwares 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 0 1 18 9 0 6 0 37 
Fonte: Adaptado de Gomes, Vicenti & Machado (2013). 

Das empresas pesquisadas, três não 
evidenciaram nenhum elemento nos seus RAs 
que possibilitasse a caracterização desse tipo 
específico de inovação, de forma que, cinco 
evidenciaram alguns itens. Percebeu-se ainda 

que o elemento com maior destaque foi a 
introdução de novos produtos ou serviços no 
mercado em que essas organizações atuam. 

Nota-se que, das empresas que evidenciaram 
inovações, quatro deixaram claro introdução 
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de novos produtos, e outras informaram os 
elementos: melhorias em especificações 
técnicas, melhoria na oferta de serviços, 
melhorias em componentes, e adição de 
novos usos, visto que, os itens, incorporação 
de softwares e melhorias em materiais, não 
foram evidenciados em nenhum dos RAs. 

Constata-se que de todos os elementos 
destacados, apenas a Bunge Alimentos S/A e 
Cargill Agrícola S/A mencionaram inovações 
em mais de dois itens. Ambas as empresas 
expuseram introdução de novos produtos, 
melhorias em componentes, e melhorias em 
especificações técnicas.

A organização que mais se destacou pelo 
lançamento de novos produtos, totalizando 9 
no espaço de tempo analisado foi a Bunge 
Alimentos S/A, seguida pela Cargill Agrícola 
S/A. Nesse tocante, a segunda empresa 
afirma que “inovação foi a palavra chave de 
2013, com o lançamento de sete novos 
produtos, a exemplo do Gallo Calçada e Gallo 
400ml, lançados no Rio de Janeiro [...].” 
(CARGILL, 2014, p. 87). 

O item melhoria em especificações técnicas, 
que foi o segundo a ter maior concentração 
de evidenciações no período, apresentou, no 
que diz respeito a abrangência, uma inovação 
para o mundo, sendo essa identificada no RA 
da Amaggi Exportação e Importação Ltda, 
que argumenta: “a Amaggi foi a primeira 
empresa com atuação no agronegócio, em 
todo o mundo, a receber certificação por 
produzir soja de acordo com os princípios e 
critérios da RTRS3, no ano de 2011.” 
(AMAGGI, 2013, p. 40).  

Em termos gerais pode-se chegar ao 
entendimento de que algumas empresas, 
como a Amaggi e a ADM, divulgaram poucas 
inovações em produtos ou serviços no 
período pesquisado, em função da própria 
forma de atuação, que não é direcionada 
totalmente ao processamento da soja, mas 
sim a produção e transporte dessa, 
diferentemente das organizações que se 
destacaram neste item como a Bunge e 
Cargill, que têm na produção de alimentos e 
óleos vegetais a partir da soja seu principal 
escopo. 

O Manual de Oslo, além das inovações em 
produtos, também aborda inovações em 
processos, sendo que, no próximo tópico 
serão expostas as análises acerca dessas 
inovações, em conformidade com os seus 
elementos dispostos no referido livro. 

3 RTRS (Round Table on Responsible Soy) – é uma iniciativa 

internacional na qual produtores, comerciantes e processadores 

de soja trabalham em conjunto com bancos e organizações 

sociais para assegurar o cultivo de soja sustentável em todo o 

mundo e a responsabilidade social do setor. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS INOVAÇÕES EM 
PROCESSOS 

Tendo como base os elementos que 
caracterizam as inovações em processos, 
buscou-se identificar essas nos relatórios de 
administração das empresas pesquisadas no 
intervalo de tempo definido. O quadro 4 
apresenta os resultados obtidos. 

Nota-se que 88 inovações em processos 
foram evidenciadas nas empresas analisadas. 
O elemento implementação de uma nova 
técnica, equipamentos, softwares de 
produção foi o que concentrou maior 
inovações radicais. Ao passo que, os itens 
adição de novas técnicas, equipamentos, 
softwares às atividades de apoio, e melhorias 
em métodos de produção e distribuição 
existentes foram os que apresentaram maior 
número de inovações incrementais, conforme 
demonstrado no trecho a seguir, “[...] a 
Amaggi Agro também manteve os 
investimentos no aperfeiçoamento do manejo 
de culturas e na utilização de insumos 
agrícolas, permitindo o uso racional de 
corretivos, fertilizantes e defensivos.” 
(AMAGGI, 2013, p. 26).  

A Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A foi a 
que mais evidenciou inovações em processos 
no período analisado totalizando 27, com o 
maior número de vezes o elemento melhorias 
em métodos de produção e distribuição. 
Porém a Amaggi foi a que promoveu 
inovações em todos os seis elementos de 
inovações em processos. 

Os dados indicam também que o elemento 
menos evidenciado foi a implementação de 
um novo método de distribuição, isso pode 
ser explicado pelo fato de que as empresas 
pesquisadas já exploram uma grande 
variedade de meios de transporte, e a 
logística é um componente crucial em sua 
atuação, portanto desenvolver ou implementar 
algo nesse sentido é mais raro de ser 
encontrado em seus relatórios administrativos. 

Fazendo uma comparação entre as inovações 
de produtos e de processos, conclui-se no 
que tange a primeira classe, que nem todas 
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as empresas evidenciaram todos os 
elementos, enquanto que, na segunda, todas 
divulgaram ao menos um elemento. 
Relacionando as duas, é possível ainda 
perceber que as empresas inovaram mais em 
processos do que em produtos.  

A razão das organizações apresentarem mais 
inovações em processos do que em produtos 
no período de análise, pode ser explicada 
pelo nível de recursos desembolsados e 
tempo necessários ao desenvolvimento de 
cada uma. Ou seja, as inovações em 
produtos por serem geralmente radicais, 
demandam para sua efetivação altos gastos 

com pesquisa e desenvolvimento, além de um 
certo tempo que possibilite o produto estar 
em condições de ser fabricado e 
comercializado. Diferente do que ocorre com 
as inovações em processos, que por terem 
natureza mais incremental, e estarem 
relacionadas a melhoria das atividades de 
produção, distribuição e apoio, são mais 
comuns e não requerem elevados dispêndios 
e muito tempo para sua execução. 

O próximo tópico abordará os elementos 
relacionados as inovações em marketing, 
esses por sua vez, estão dispostos no quadro 
5. 

 

Quadro 4 – Elementos que caracterizam inovações em processos. 

Empresas Pesquisadas 
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TOTAL 

Melhorias em métodos de 
produção e distribuição 2 4 5 4 6 0 17 0 38 

Melhorias em técnicas, equiptos. 
softwares das atividades de apoio 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Métodos novos ou melhorados 
para a criação e provisão de 
prod./serviços 

0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Adição de novas técnicas, 
equiptos, softwares às atividades 
de apoio 

0 3 3 0 0 6 1 0 13 

Implementação de uma nova 
técnica, equiptos, softwares de 
produção 

0 6 3 1 5 0 9 8 32 

Implementação de um novo 
método de distrib. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 2 14 14 6 11 6 27 8 88 

Fonte: Adaptado de Gomes, Vicenti & Machado (2013). 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS INOVAÇÕES EM 
MARKETING 

Buscou-se, nesta seção, identificar as 
inovações em marketing evidenciadas nos 
relatórios de administração das organizações 

analisadas no intervalo de tempo definido. 
Isso foi feito com base nos elementos que 
possibilitam a caracterizaram de tais 
inovações. Os resultados são apresentados 
no quadro 5. 
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Quadro 5 – Elementos que caracterizam inovações em marketing. 

Empresas Pesquisadas 
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TOTAL 

Mudanças na embalagem 
produto 0 1 0 1 3 0 0 0 5 

Uso de novos conceitos 
para a apresentação de 
produtos/serviços 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilização de novos meios 
de promoção 0 1 1 1 1 0 0 0 4 

Introdução de um novo 
sistema de informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Introdução de um novo 
método de fixação de preço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Introdução de novos 
símbolos à marca 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Introdução de novos canais 
de vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 2 2 2 4 0 0 0 11 
Fonte: Adaptado de Gomes, Vicenti & Machado (2013). 

Por meio dos dados obtidos, é possível 
compreender que das empresas 
pesquisadas, cinco evidenciaram inovações 
em marketing, de forma que, o item com 
maior quantidade de inovações desse tipo, foi 
o de mudanças na embalagem do produto.

A empresa que se destacou pela 
implementação de inovações em marketing 
foi a Cargill, totalizando 4, tendo se 
concentrado no mesmo elemento acima 
mencionado. O trecho a seguir confirma a 
introdução de uma dessas inovações: “em 
2013, quando o produto Elefante completou 
70 anos, a Cargill para comemorar, lançou 
uma edição especial de aniversário, com 
embalagens estilizadas.” (CARGILL, 2013, p. 
29). 

As organizações Bunge, Amaggi, e Abc 
desenvolveram o mesmo número de 
inovações no período de análise, somando 2 
inovações cada uma delas. A ADM foi a 
empresa que deu origem a menor quantidade 
de inovações em marketing, sendo apenas 
uma inovação. 

O elemento introdução de novos símbolos à 
marca foi o que teve menor concentração de 
inovações entre as empresas pesquisadas, 
de forma que apenas a ADM e a Amaggi 
pontuaram no referido item. Nesse tocante, é 
possível por meio do RA da Amaggi identificar 
o referido elemento, no momento em que a
empresa argumenta que, “no início de 2014, o 
Grupo André Maggi, por questões 
estratégicas, alterou o nome da companhia 
para AMAGGI. Também houve alteração no 
nome de suas áreas de negócios [...].” 
(AMAGGI, 2013, p. 08). 

Em suma, é concebível entender que tal 
classe de inovação não teve tantas 
ocorrências no período analisado, levando em 
conta que inovações em marketing para 
algumas empresas são mais raras de 
acontecer, em função do segmento em que 
atuam, e das políticas internas relacionadas 
ao atendimento das necessidades dos 
clientes e das imposições do mercado. Por 
exemplo, os clientes da empresa Abc não são 
tão sensíveis às mudanças nas embalagens 
dos produtos por ela ofertados, quanto o são 
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em relação as melhorias em componentes ou 
em especificações técnicas que possibilitam 
ganhos de produtividade, isso em 
consequência de suas necessidades 
singulares. 

As inovações em produtos/serviços, 
processos e marketing expostas até o 
momento são importantes, mas outra classe 
também se faz relevante, a das inovações 
organizacionais, essas estão expostas no 
quadro 6. 

 

Quadro 6 – Elementos que caracterizam inovações organizacionais. 

Empresas Pesquisadas 

Elementos Pesquisados 
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Total 

Novos modelos de 
gestão 0 1 7 1 4 0 4 0 17 
Primeira implementação 
de treinamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Primeira introdução de 
gerenciamento p/ 
produção geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mudanças 
implementadas novas 
estratégias 17 5 6 2 2 1 5 9 47 
Primeira integração de 
atividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Novos métodos de 
organizar rotinas de 
trabalho 0 2 0 2 1 0 1 0 6 
Nova organização nas 
relações externas 0 0 3 2 4 0 2 0 11 
Implementação de novas 
práticas para 
compartilhar 
conhecimento 0 8 2 19 13 1 2 0 45 
TOTAL 17 16 18 26 24 2 14 9 126 

Fonte: Adaptado de Gomes, Vicenti & Machado (2013). 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS INOVAÇÕES 
ORGANIZACIONAIS 

Os resultados apresentados no quadro 6 
demonstram as inovações organizacionais 
identificadas nos RAs das empresas 
pesquisadas com base nos elementos que 
possibilitam tal ação. 

No referido quadro, verifica-se que 126 
evidenciações foram expostas pelas 
empresas pesquisadas. Os elementos 
mudanças implementadas para atender a 
novas estratégias, e implementação de novas 
práticas para compartilhar conhecimento 

foram os que se destacaram em número de 
relatos, com 47 e 45 respectivamente. 

Dentre as empresas analisadas, as que mais 
implementaram inovações organizacionais no 
período considerado, foram a Bunge, Cargill e 
Amaggi. Visto que, as duas primeiras 
concentraram-se no item implementação de 
novas práticas para compartilhar 
conhecimento, e a terceira no elemento novos 
modelos de gestão. 

Como já mencionado acima, é possível 
visualizar entre as empresas estudadas, 
declarações de investimentos direcionados à 
implementação de novos modelos de gestão, 
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o que geralmente diz respeito a aquisição de
novos equipamentos, criação de softwares, 
ou desenvolvimento de programas 
organizacionais que melhorem ou alterem 
drasticamente a forma de gerir a empresa 
como um todo ou apenas parte dela. O 
seguinte cenário expressa investimentos 
dessa natureza: 

“A partir do investimento de mais de R$ 300 
mil no desenvolvimento de softwares e na 
aquisição de 150 tabletes equipados com 
GPS, a Agro promove a gestão automatizada, 
o que facilita as tomadas de decisão no
campo. A tecnologia trouxe ganhos na 
produtividade e socioambientais e, em razão 
de iniciativas como essa, a AMAGGI Agro 
fechou o ano de 2013 com um incremento de 
25% na receita e como destaque no 
segmento de Produção Agropecuária no 
Anuário do Agronegócio, da revista Globo 
Rural.” (AMAGGI, 2013, p. 22). 

Os dados obtidos indicam ainda, que os itens 
novos métodos de organizar rotinas de 
trabalho, e nova organização nas relações 
externas foram os que tiveram menor 
ocorrência. E no que diz respeito ao primeiro 
elemento, é possível identificá-lo na empresa 
Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A no 
seguinte trecho de seu relatório 
administrativo: “[...] O avanço foi obtido por 
meio do melhor uso de nossos ativos, maior 
produtividade de nossos colaboradores e 

foco permanente no menor uso de materiais 
de consumo.” (LDC, 2011, p. 67). Esse relato 
deixa claro o esforço da empresa no sentido 
de reordenar os fatores que compõem o seu 
ambiente de trabalho, o que configura-se 
como uma inovação organizacional. 

De maneira abrangente, percebe-se que as 
inovações organizacionais tiveram um número 
expressivo de evidenciações durante o 
período analisado, e em comparação as 
outras classes pesquisadas foi a que teve 
maior quantidade de relatos. Isso pode ser 
explicado pelo fato de que as empresas 
estudadas estão passando por mudanças em 
suas estruturas corporativas, seja na forma de 
administrar unidades específicas de seus 
negócios, no relacionamento com seus 
clientes e fornecedores, ou mesmo na 
maneira de capacitar seu quadro funcional. 

No próximo e último quadro, exibe-se um 
apanhado geral acerca das inovações 
desenvolvidas pelas empresas estudadas. 

4.5 SÍNTESE DAS INOVAÇÕES 
CARACTERIZADAS 

O quadro 7 apresenta um resumo dos 
resultados obtidos por meio da análise dos 
relatórios administrativos das empresas 
pesquisadas.  

Quadro 7 – Totais das inovações evidenciadas no período analisado 

Empresas Pesquisadas 
Tipos de Inovações Pesquisadas 

Produto Processo Marketing Organizacionais Total 

Archer Daniels-Midland 
Company S/A 

3 2 1 17 23 

Abc Indústria e Comércio S/A 0 14 2 16 32 

Amaggi Exportação e 
Importação Ltda 

1 14 2 18 35 

Bunge Alimentos S/A 18 6 2 26 52 

Cargill Agrícola S/A 9 11 4 24 48 

Fiagril Participações S/A 0 6 0 2 8 

Louis Dreyfus Commodities 
Brasil S/A 

6 27 0 14 47 

Noble Brasil S/A 0 8 0 9 17 

TOTAL 37 88 11 126 262 

Fonte: Adaptado de Gomes, Vicenti & Machado (2013). 
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Fazendo uma leitura global dos resultados 
obtidos, é possível compreender que as 
empresas que mais evidenciaram inovações 
no período considerado foram: a Bunge com 
52 ponderações, a Cargill com 48, e a Louis 
Dreyfus Commodities com 47.  

Das 262 inovações caracterizadas, 126 se 
concentraram na classe de inovações 
organizacionais, sendo essa a que teve maior 
expressão, 11 na classe de inovações em 
marketing, 88 na classe inovações em 
processos, e 37 na classe inovações em 
produtos. 

Quanto a abrangência das inovações, todas 
as organizações se mantiveram alinhadas 
apresentando em sua maioria inovações para 
a própria empresa ou para o mercado em que 
atuam, visto que, apenas a empresa Amaggi 
divulgou uma inovação para o mundo no ano 
de 2011. No que diz respeito a intensidade, 
as inovações em produtos se mostraram 
radicais, enquanto que as inovações em 
processos apresentaram-se incrementais na 
sua maioria, as inovações em marketing 
expressaram-se de forma radical, e as 
inovações organizacionais também tiveram 
natureza preponderantemente radical. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela análise de conteúdo realizada nos RAs 
das empresas selecionadas, somado aos 
demais procedimentos metodológicos, foi 
possível atingir o objetivo definido neste 
artigo, que era identificar as características 
das inovações presentes nos relatórios da 
administração elaborados por agroindústrias 
do setor de processamento de soja. Os 
resultados obtidos por meio da pesquisa 
apontam que as empresas de fato se 
preocupam em evidenciar nos seus RAs 
investimentos direcionados a mudanças ou 
implementação desses ativos intangíveis tão 
singulares denominados inovações. 

Verificou-se que as inovações que foram 
relatadas com maior riqueza de detalhes 
foram as pertencentes a classe de inovações 
organizacionais, de forma que, em alguns 
trechos dos RAs eram especificadas até 
mesmo a importância investida e a finalidade 
de desenvolver e implementar a inovação. Os 
elementos mais evidenciados foram de 
mudanças implementadas para atender 
novas estratégias e o de implementação de 

novas práticas para compartilhar 
conhecimento, este último, sua grande 
ocorrência está relacionada aos constantes 
dispêndios de recursos direcionados a 
programas de treinamentos dos colaborados. 

Os relatórios administrativos que superaram 
os outros em número de pormenores 
expostos acerca das inovações foram os 
pertencentes as organizações Cargill, Bunge, 
Amaggi, e Louis Dreyfus Commodities. Essas 
empresas possibilitaram a identificação de 
uma quantidade maior de inovações em 
função da forma de como expuseram seus 
elementos inovativos. 

Por meio dos RAs analisados pode-se 
constatar que as organizações pesquisadas 
evidenciam voluntariamente os detalhes 
relacionados a esse ativo intangível. Sendo 
que, tais demonstrativos não se limitam 
apenas ao que a lei determina, mas fornecem 
uma gama maior de informações acerca da 
terminologia. Isso acontece principalmente 
em função da nova configuração existente no 
segmento em que essas empresas operam, 
uma vez que, investimentos dessa natureza 
têm gerado cada vez mais valor para as 
entidades, e portanto interessam os usuários 
das informações provenientes dos 
documentos pesquisados. 

As informações advindas dos relatórios 
administrativos possibilitaram também, o 
entendimento de que as empresas, do 
segmento de processamento de soja, atuam 
em um mercado extremamente competitivo. E 
em termos gerais para garantir sua 
participação nesse mercado, direcionam seus 
esforços no sentido de melhorar métodos de 
produção e distribuição, implementação de 
novas técnicas, equipamentos, e softwares de 
produção, isso somado a devida qualificação 
do seu quadro funcional. 

Dentre as dificuldades encontradas ao 
desenvolver a pesquisa, pode-se citar o fato 
de que as informações relacionadas aos 
elementos de inovação estão fragmentadas 
em diversos locais dos relatórios 
administrativos, tornando complexa sua exata 
identificação e caracterização. Em diversas 
situações as empresas reconhecem terem 
inovado, e muitas vezes utilizam a 
terminologia inovação, mas a ausência de 
contextualização e esclarecimentos 
relevantes restringem o processo de 
caracterização. Outro obstáculo é a repetição 
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das informações ao longo do relatório 
administrativo, algo que mereceu devida 
atenção durante a análise efetuada. 

Para pesquisas futuras ressalta-se a 
relevância em se desenvolver estudos nesta 
área. Assim sendo, sugere-se que esses 
novos estudos tenham por escopo entender 
como as inovações surgem, qual a 
preocupação das organizações em gerir 

esses ativos intangíveis. Além disso, seriam 
de muita valia pesquisas que investiguem, se 
as inovações exercem influência no preço das 
ações de determinadas empresas, e se essas 
organizações reconhecem o impacto desse 
tipo de investimento ao receberem o 
feedback dos acionistas. 
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Capítulo 9

Vaneska Tavares Rangel Prestes 
Maria Eugenia S. S. Vasconcelos 
Geórgia Regina Rodrigues Gomes 

Resumo: Caracterizada como um direito de todos e um dever do Estado, é notória a 

crise em que a saúde pública se encontra, com deficiências na estrutura física, nos 

recursos humanos, na falta de materiais, medicamentos ou ainda de equipamentos. 

Diante do grande desafio de auxiliar o gestor público municipal na tomada de 

decisões no âmbito da saúde, o presente artigo apresenta como objetivo principal a 

obtenção de conhecimento, a partir de um banco de dados dos atendimentos de 

emergência e urgência em unidades de saúde pública municipal por meio da 

aplicação de mineração de dados. A partir de um banco de dados fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Campos, contendo 45.911 registros de atendimentos de 

emergência e urgência na rede municipal no mês de agosto de 2015, foram 

analisados os dados extraídos através da aplicação do algoritmo SimpleK-means, 

rendendo bons resultados em cluster, bem como o algoritmo Apriori, cujas 

associações identificadas pelo sistema servem de auxílio ao gestor municipal nas 

tomadas de decisão principalmente no que tange a gestão hospitalar e gestão dos 

recursos públicos. Em conclusão, este trabalho mostra que a mineração de dados 

pode ser uma ferramenta útil para aplicações nos dados de hospitais e unidades 

pré-hospitalares, sobretudo auxiliando o gestor municipal nas tomadas de decisão, 

seja no que se refere à gestão hospitalar ou mesmo na gestão dos recursos 

públicos destinados à saúde, com o estabelecimento de políticas de melhoria, a fim 

de minimizar os efeitos negativos na saúde da população. 

Palavras-chaves: Saúde Pública; Apriori; SimpleK-Means; Mineração de Dados. 
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Poll, Lunardi e Lunardi Filho (2008), 
as unidades de saúde podem ser 
classificadas da seguinte forma: unidades de 
saúde e atendimento hospitalar podendo ser 
do tipo privada, pública, filantrópica, 
previdenciária e estatal.   

O que pode ser verificado nos dias atuais é 
que o sistema de saúde pública apresenta 
falhas em seus principais programas de 
saúde assim como no atendimento da 
população que se depara com hospitais cada 
vez mais lotados. Rossi (2015), aponta em 
seu trabalho dados levantados pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU), que 64%  dos 
hospitais estão sempre lotados e que 6% dos 
mesmos nunca ficam cheios e um outro 
problema: a mão de obra. 

Ainda que apresentem problemas, Garlet et 
al. (2009) relata que os serviços prestados 
pelas unidades de pronto atendimento e 
emergência hospitalares são consideradas 
resolutivas pela ótica do paciente, uma vez 
que fornecem vários recursos como: exames, 
consultas, procedimentos, internações e etc.  

O serviço de urgência e emergência é 
considerado por Souza, Paulo e Barros 
(2009), uma forma de acesso rápido pelos 
pacientes aos serviços de atendimento de 
saúde em decorrência da precaridade do 
atendimento fornecido pelas unidades 
básicas de saúde.  

Devido à importância apresentada sobre a 
saúde pública, se torna necessário, explorar, 
analisar e minerar dados provenientes dos 
atendimentos realizados em unidades de 
saúde. A mineração de dados conhecida 
como Data Mining (DM), de acordo com 
Galvão e Marin (2009), acaba sendo uma 
alternativa viável para obter conhecimentos a 
partir de um banco de dados onde é possível 
buscar relações, associações e regras para 
relacionar dados que poderão ajudar nas 
tomadas de decisões assim como aumentar o 
grau de confiança.  

Desta forma, o artigo proposto, tem como 
base o uso da técnica da mineração em uma 
base de dados referente ao número de 
atendimentos de emergências e urgências 
realizados em todas as unidades públicas de 
saúde no município de Campos dos 
Goytacazes no mês de agosto de 2015. 

2. SAÚDE PÚBLICA

Considerada como um grande desafio a ser 
vencido e como uma grande preocupação 
pelos brasileiros, a saúde, é um dever do 
Estado assim como, um direito de todos, 
segundo a Constituição Federal de 1988. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) teve sua 
qualidade atestada através de um 
levantamento realizado pelo Ministério da 
Saúde onde em uma escala que varia entre 0 
a 10, a média obtida foi de 5,5. 

A saúde pública do Brasil vive atualmente 
uma crise onde é notável a deficiência na 
estrutura física, deficiência de mão de obra e 
ainda pouco ou falta de materiais, 
medicamentos e equipamentos. 

Antes da década de 1980, os serviços de 
emergência funcionavam com profissionais 
não capacitados com treinamentos 
específicos para atendimento às vítimas de 
trauma. No Brasil, a década de 80 foi 
marcada pelo início da especialização dos 
profissionais que atuam no atendimento de 
emergência (SOUZA, PAULO e BARROS, 
2009). 

A unidade de emergência é uma área que 
precisa de atenção pela sua diversidade de 
condições e situações além de ser um 
ambiente de velocidade e desafios que 
necessita de profissionais capacitados para 
atuarem de forma habilidosa, ágil e 
humanizada (DAL PAI & LAUTERT, 2005). 

Poll, Lunardi e Lunardi Filho (2008), definem 
emergência como condições de agravo à 
saúde que acarreta um risco de vida iminente 
precisando dessa forma de um rápido 
atendimento médico. Já urgência é 
considerada como uma piora da saúde de 
forma não prevista que pode ter ou não riscos 
potenciais de vida. 

Para Garlet et al. (2009) a atenção às 
urgências ainda é preocupante uma vez que 
esse tipo de atendimento provoca uma 
superlotação das salas de atendimento 
comprometendo a qualidade do serviço 
prestado.  

Diante dos fatos expostos, faz-se necessário 
discussões mais aprofundadas acerca dos 
serviços de urgência e emergência de 
unidades de saúde. 
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3. KDD E MINERAÇÃO DE DADOS

Muitos pesquisadores tratam o termo 
“mineração de dados” como um sinônimo de 
KDD, porém, trata-se de uma etapa desse 
processo (STEINER, 2006). O KDD é 
composto de cinco etapas: seleção dos 
dados; pré-processamento e limpeza dos 
dados; transformação dos dados; Mineração 
de Dados (Data Mining); e interpretação e 
avaliação dos resultados (FAYYAD, 1996).  

O primeiro passo de extração de dados é 
geralmente a seleção de dados - extrair os 
dados relevantes para um banco de dados. 
Já no pré-processamento, os dados, 
conforme disponibilizados, são preparados 
para as etapas seguintes. Ocorre a conversão 
dos dados, em uma forma bruta, para um 
formato mais apropriado, por meio da 
limpeza, transformação e remoção de dados 
ruidosos, por exemplo. A finalidade da 
limpeza de dados é para remover o ruído e 
informações irrelevantes para fora do conjunto 
de dados. A finalidade da transformação de 
dados é modificar os dados de origem em 
diferentes formatos em termos de tipos e 
valores de dados. Em seguida, ocorre a 
aplicação de técnicas de mineração de 
dados, com a possibilidade da execução de 
diversos tipos de algoritmos sobre um 
conjunto de dados, com o objetivo de 
produzir um modelo preditivo ou descritivo. 
No pós-processamento, o modelo obtido é 

analisado, avaliado e apresentado de maneira 
compreensível (WITEN, 2011).  

Destarte, o software de Mineração de dados é 
uma ferramenta analítica para análise de 
dados. Permite usuários analisar dados de 
muitas dimensões diferentes ou ângulos, 
categorizá-lo, e resumir as relações 
identificadas. A mineração de dados é o 
processo de encontrar correlações ou 
padrões, entre dezenas de campos em 
grandes bases de dados relacionais. 

Parâmetros de mineração de dados incluem: 
associação, à procura de padrões em que um 
evento é conectado a um outro evento; 
sequência ou análise de trilha, procura de 
padrões em que um evento leva a outra mais 
tarde evento; classificação, à procura de 
novos padrões; clustering, encontrar e 
documentar visualmente grupos de fatos não 
anteriormente conhecidos; forecasting, 
descobrindo padrões nos dados que pode 
levar a previsões razoáveis sobre o futuro. 

Assim, enquanto o KDD refere-se a todo 
processo de descoberta de conhecimento útil 
em bases de dados, a Data Mining, principal 
etapa do KDD, refere-se à aplicação de 
técnicas de forma a extrair modelos dos 
dados (STEINER, 2006).  

A Figura 1 demonstra as etapas do processo 
de KDD, dentro do contexto do processo de 
descoberta de conhecimento, segundo 
Fayyad et. al (1996). 

Figura 1: Etapas do processo KDD 

Fonte: Fayyad et. Al (1996) 

O trabalho aqui apresentado analisa os dados 
extraídos através da aplicação de regras de 
associação e clusterização - algoritmos de 
mineração usando WEKA como ferramenta de 

mineração de dados. O algoritmo SimpleK-
Means rendeu bons resultados em cluster. As 
associações identificadas pelo sistema, que 
são interpretados a partir do ponto de vista do 
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desenvolvimento também são significativas 
do ponto de vista de gestão pública.  

3.1. REGRA DE ASSOCIAÇÃO 

A associação gera regras que descrevem os 
padrões mais relevantes presentes nos 
dados. As regras são compostas por 
precedentes e consequentes, ou seja, a regra 
contém no precedente um subconjunto de 
atributos e seus valores e no consequente um 
subconjunto de atributos que decorrem do 
precedente (KHATTAK, 2010). 

As regras servem para diversas utilidades, 
dentre elas a descoberta de padrões de 
comportamento, aplicações em marketing e 
desenvolvimento de novos produtos. O 
exemplo clássico é a associação entre a 
compra de cerveja e fraldas (KHATTAK, 
2010). 

O algoritmo Apriori é um exemplo de 
ferramenta que implementa a tarefa de 
descoberta de associações. O conjunto de 
dados que iremos utilizar será o saude.arff. 
Este conjunto de dados descreve um conjunto 
de atendimentos ocorridos no mês de agosto 
de 2015 em todas as unidades públicas de 
saúde no município de Campos dos 
Goytacazes.  

3.2. REGRA DE CLUSTERIZAÇÃO 

O algoritmo de agrupamento utiliza técnicas 
iterativas para casos de grupos em um 

conjunto de dados em clusters com 
semelhantes características. Estes grupos são 
úteis para explorar dados, identificando 
anomalias nos dados, e criar previsões. 

Por meio do agrupamento de dados os 
clusters são definidos baseados em medidas 
de similaridade ou modelos probabilísticos. 
Promove a associação de um item a uma ou 
várias classes categóricas em que as classes 
são determinadas pelos dados, diversamente 
da classificação em que as classes são pré-
definidas. A análise de cluster tem como 
objetivo verificar a existência de diferentes 
grupos dentro de um determinado conjunto 
de dados, e em caso de sua existência, 
determinar quais são eles (SFERRA & 
CORRÊA, 2003).  

K-Means é o algoritmo utilizado para o 
agrupamento de dados com base no(s) 
parâmetro(s) especificado(s).Modelos de 
clusterização identificam relacionamentos em 
um conjunto de dados que pode não derivar 
logicamente através ocasional observação 
(KHATTAK, 2010). 

4. METODOLOGIA

A metodologia proposta neste trabalho, 
utilizando os dados das unidades públicas de 
saúde do município de Campos dos 
Goytacazes, no mês agosto de 2015, visa 
criar uma associação entre as taxas de 
urgência e emergência e demais atributos 
conforme especificados no Quadro 1:  

Quadro 1: Atributos da base de dados das unidades públicas de saúde 

Ref Atributos 

1 Unidade de Saúde 

2 Sexo 

3 Faixa Etária do Paciente 

4 Bairro 

5 Diagnóstico 

6 Especialidade Clínica 

7 Tipo de Atendimento 

8 Tipo de Saída 
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Os dados foram disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes através de uma planilha 
eletrônica com 45911 registros de 
atendimentos em nove unidades hospitalares 
municipais: Hospital Ferreira Machado, 
Hospital Geral de Guarus, Unidade Pré 
Hospitalar de Guarus, Unidade Pré Hospitalar 
São José, Unidade Pré Hospitalar de 
Travessão, Unidade Pré Hospitalar de Farol, 
Unidade Pré Hospitalar de Ururaí e Unidade 
Pré Hospitalar  Santo Eduardo e Unidade Pré 
Hospitalar Saldanha Marinho. 

As datas de atendimento e de conclusão 
assim como o nome do paciente não foram 

levadas em consideração tendo em vista a 
singularidade desses dados para o trabalho. 
Da mesma forma o município de residência foi 
descartado muito embora alguns hospitais 
como Hospital Ferreira Machado seja 
referência regional em atendimento à 
emergência vermelha, não houve registros 
relevantes quanto atendimentos a pacientes 
oriundos de outros municípios. 

Com relação à Faixa Etária do Paciente foi 
realizada uma transformação do banco de 
dados original tendo em vista a 
impossibilidade do apriori trabalhar com 
números. Então a idade foi transformada em 
faixa etária como especificado no Quadro 2. 

Quadro 2: Faixa Etária 

Idade Faixa Etária 

0 a 11 anos Criança 

12 a 18 anos Adolescente 

19 a 59 anos Adulto 

60 anos ou mais Idosos 

A etapa de mineração de dados foi realizada 
com a utilização do software WEKA, que 
compreende uma coleção de algoritmos de 
aprendizado de máquina para a realização de 
tarefas de mineração de dados. Esses 
algoritmos podem ser executados 
diretamente sobre um conjunto de dados, ou 
utilizados dentro do contexto de aplicações 
escritas em linguagem Java (BOUCKAERT, 
2010). 

O WEKA contém ferramentas para pré-
processamento, tarefas de mineração em 
classificação, regressão, análise de 
agrupamentos (clustering), associação e, 
ainda, mecanismos para visualização de 

resultados na forma de dados estatísticos e 
artefatos gráficos, além da possibilidade de 
ser utilizado no desenvolvimento de novas 
abordagens ao aprendizado de máquina, 
considerando que todo pacote de software é 
open source (código fonte aberto) (HALL et. 
al., 2009). 

5. RESULTADOS

Diante dos critérios adotados, foram geradas 
vinte regras de associação, a partir do 
algoritmo Apriori, onde destacamos no 
Quadro 3, as oito mais relevantes. 
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Quadro 3: Regras de Associação 

Regras geradas pelo algoritmo apriori Coeficiente de 
confiança 

SE Faixa Etária do Paciente=Adulto,  Especialidade Clinica=Clinica Medica  
ENTÃO Tipo de Atendimento = Urgência 

98% 

SE Sexo do Paciente=Feminino, Especialidade Clinica=Clinica Medica 
ENTÃO Tipo de Atendimento = Urgência  

98% 

SE Especialidade Clinica= Clinica Medica ENTÃO Tipo de Atendimento = 
Urgência 

98% 

SE Sexo do Paciente = Feminino, ENTÂO Tipo de Atendimento = Urgencia 96% 

 SE Sexo do Paciente=Feminino,  Faixa Etária do Paciente=Adulto ENTÃO 
Tipo de Atendimento=Urgencia  

96% 

SE Faixa Etária do Paciente=Adulto ENTÂO Tipo de Atendimento=Urgencia 94% 

 SE Sexo do Paciente=Masculino  ENTÃO Tipo de Atendimento=Urgencia 93% 

SE Tipo de Saida=A-Alta por Decisao Medica ENTÃO Tipo de 
Atendimento=Urgencia  

85% 

A primeira regra demonstra que se a faixa 
etária do paciente for adulto e a 
especialidade for clínica médica então o tipo 
de atendimento é urgência, ressaltando que 
esta é considerada uma piora da saúde não 
prevista que pode ou não ter riscos potenciais 
à vida. 

Já a segunda regra denota que se o sexo for 
feminino e a especialidade for clínica médica 
então o atendimento também será de 
urgência. 

Quanto a regra número três destaca-se que 
se a especialidade for clínica médica 
consequentemente o tipo de atendimento 
será de urgência. 

Com relação a quarta e a sétima regra 
verifica-se que o atributo sexo do paciente 
não foi determinante para especificação da 
regra uma vez que se o sexo for masculino ou 
feminino o atendimento também será de 
urgência. 

Considerando as várias modalidades de alta 
médica, dentre elas, por óbito, por decisão 
médica, por desistência ou à revelia, a oitava 
regra demonstra que se o tipo de saída for 
alta por decisão médica logo o tipo de 
atendimento é de urgência. 

Contudo, verifica-se que não foram geradas 
regras considerando os atributos unidades de 
saúde e diagnóstico, o que seria bem mais 
relevante. Isso se deve ao fato de que em um 
total de 45911 registros, somente 7511 
atendimentos ocorreram no Hospital Ferreira 
Machado, representando 16,35% do total 
aliado a diversidade dos diagnósticos 
registrados nesta unidade, que é referência 
regional em emergência vermelha.  

Por sua vez, a utilização do algoritmo 
SimpleK-Means rendeu bons resultados em 
cluster, onde foi determinado o número 
máximo de seis agrupamentos para o 
tratamento dos dados em questão conforme é 
apresentado no Quadro 4. 

107



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

Quadro 4: Resultado da aplicação do algoritmo de Clusterização 

Attribute 

0 1 2 3 4 

(11797) (11670) (9086) (8475) (3541) 

Unidade de Saude 
Hospital Geral de 
Guarus 

PU Guarus 
Hospital Sao 
Jose 

PU 
Travessao 

PU Ururai 

Sexo do Paciente Feminino Masculino Masculino Feminino Feminino 

Faixa Etária do 
Paciente  

Adulto Idoso Adulto Adulto Adolescente 

Bairro de 
Residencia   

Centro Travessao Goytacazes Travessao Ururai 

Especialidade 
Clinica 

clinica medica 
 clinica 
medica 

 clinica 
medica 

Clinica 
medica 

Clinica 
medica 

Utilizando cinco atributos: unidade de saúde, 
sexo do paciente, faixa etária do paciente, 
bairro de residência e especialidade clínica 
foram gerados seis agrupamentos de dados 
nos quais, para o trabalho, foram 
considerados os cinco mais relevantes.  

O primeiro cluster obteve um total de 11797 
registros de atendimentos no Hospital Geral 
de Guarus na especialidade clínica médica, 
cuja a população feminina adulta residia no 
Centro. 

Em seguida, com 11670 registros destaca-se 
o agrupamento dos atendimentos na Unidade
Pré Hospitalar de Guarus em que a maioria da 
população atendida é do sexo masculino, 
público idoso, residentes de Travessão, 7° 
Distrito de Campos. 

O terceiro cluster refere-se ao Hospital São 
José que concentrou 9086 registros em que o 
público mais atendido foi do sexo masculino e 
adultos, moradores de Goytacazes também 
considerado distrito de Campos dos 
Goytacazes. A especialidade mais atendida 
neste caso foi a de clínica médica. 

O cluster da Unidade Pré Hospitalar de 
Travessão registrou 8475 atendimentos no 
qual o público de maior expressão foi do sexo 
feminino, adulto, residentes neste distrito e 
que tiveram atendimento do tipo clínica 
médica. Este agrupamento demonstra uma 
possível deficiência quanto ao direito 
constitucionalmente previsto de proteção à 
maternidade, já que foi constatada a 
preferência pela clínica médica em detrimento 
de ginecologia e obstetrícia considerando a 
taxa de fecundidade deste público, que é 
adulto e mulher. 

No último cluster destacam-se os 
atendimentos da Unidade Pré Hospitalar de 
Ururaí onde 3541 adolescentes do sexo 
feminino moradores deste distrito buscaram a 
especialidade clínica médica. 

6. CONCLUSÃO

Em conclusão, este trabalho demonstra que a 
abordagem de mineração de dados pode ser 
uma ferramenta útil para aplicação na gestão 
hospitalar, principalmente no que se refere à 
gestão dos recursos públicos destinados à 
saúde. 

Podemos citar, a título de exemplo, alguns 
trabalhos práticos utilizando técnicas de 
mineração de dados como: 

ZHANG et. al (2012) através da combinação 
de mineração de dados, análise de dados e 
análise de histórico de acidentes, utilizou 
software para executar a mineração de dados 
e implementar os casos de acidentes de fogo 
e análise de dados com quatro algoritmos 
comumente usados - análise de cluster, 
regras de associação, de séries temporais e 
árvore de decisão. A mineração de dados tem 
o objetivo de fornecer uma referência no
método de aplicação na análise de 
incidentes, sendo útil como forma de 
identificar o potencial de acidente de 
incêndio, prevenir e controlar a fonte. 

SANMIQUEL et. al. (2015) realizou um estudo 
sobre as principais causas dos acidentes 
ocorridos nas minas da Espanha, aplicando 
técnicas de mineração em uma base de 
dados composta por cerca de 70.000 
acidentes ocupacionais e relatório de 
fatalidades correspondentes à década 2003-
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2012. As análises estatísticas foram 
realizadas utilizando o software Weka e 
padrões de comportamento foram obtidos 
com base em certas regras. A partir dessas 
regras, algumas conclusões são extraídas 
que pode ajudar a desenvolver políticas de 
prevenção adequadas para reduzir acidentes 
e mortes. 

No estudo em questão, os dois algoritmos 
utilizados na mineração dos dados dos 
atendimentos ocorridos na rede municipal de 
saúde em Campos dos Goytacazes 
alcançaram os resultados desejados. Regras 
de associação produzidas podem ajudar o 
gestor a entender as relações estabelecidas 
com o atributo tipo de atendimento, assim 
como o conhecimento obtido através da 
clusterização refletiu a característica de 
diferentes grupos, permitindo desta forma ao 
gestor direcionar os recursos públicos em 
função do público alvo atendido nas diversas 
unidades públicas de saúde no Município. 

Este estudo, como uma referência ou um 
método, é valioso em atendimentos na rede 
pública de saúde. O processo de mineração 
de dados pode usar abordagem diferente 
para analisar os atendimentos e explorar um 
grande número de casos. Contudo, a 
descoberta do conhecimento potencial é 
valiosa ainda, considerando que é difícil de 
ser obtido através de métodos tradicionais de 
análise; este conhecimento pode ajudar os 
gestores públicos a compreender a natureza 
e essência dos atendimentos de saúde no 
município. 

Com efeito, uma das áreas de maior 
importância para a aplicação de mineração 
de dados é a de saúde, podendo ser útil no 
auxílio ao diagnóstico das doenças, no 
controle de infecções, no tratamento de várias 
doenças, além da gestão de hospitalar, 
gestão de recursos, entre outros (SHARMA et. 
al., 2014). 
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Capítulo 10

Renata Gomes Cordeiro 
Munir de Sá Mussa 
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Henrique Rego Monteiro da Hora 
Simone Vasconcelos Silva 

Resumo: Este trabalho apresenta a modelagem do processo de negócio 

relacionado à priorização de projetos de tecnologia da informação e propõe um 

processo de priorização utilizando o método de análise multicritério Promethee. Foi 

utilizada como estudo de caso a área de desenvolvimento de software no 

departamento de tecnologia da informação de uma instituição federal de ensino. 

Após levantamento de critérios, atribuição de pesos e valores pelas equipes de 

gestão e técnica e execução do método Promethee, é apresentado um ranking com 

seis projetos de TI que foram selecionados para análise. Por considerar que ambas 

as visões, gestão e técnica, devem estar alinhadas na definição dos projetos que 

devem ser priorizados, a combinação de todos os critérios fornece um resultado 

que deverá agradar tanto a gestão quanto a equipe responsável. Considerando 

que cada área possui competências específicas que permitem-na avaliar da melhor 

forma os critérios a ela atribuídos. A partir da análise dos resultados é possível 

concluir que é viável e importante a utilização de uma metodologia baseada em um 

processo bem definido na gestão de portfólio 

Palavras-chave: Priorização de projetos; Múltiplos critérios 
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1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais, as organizações tem buscado 
utilizar de modelos que possibilitem guiar as 
ações em busca do aperfeiçoamento e 
melhoria dos seus resultados. Neste sentido a 
definição dos processos tem um papel 
destacado como meio de propiciar um melhor 
entendimento e organização dos objetivos em 
busca da obtenção da missão e da visão das 
corporações de maneira mais satisfatória.  

A área de Tecnologia da Informação (TI), 
especificamente, é pautada na inovação, 
dinâmica e constante preocupação com sua 
atualização. Essa característica é um desafio 
ainda maior para o gerenciamento de portfólio 
nessa área. A demora na tomada de uma 
decisão pode acarretar em perdas 
significativas nos resultados. Nesse sentido 
um planejamento correto, uma definição 
detalhada e a escolha das melhores decisões 
são imprescindíveis ao definir a adoção do 
modelo baseado em processos na área de TI.  

Uma vez definidos os processos detalhados 
da forma de trabalho do negócio na área de 
TI, as demandas geradas, muitas vezes, são 
ricas de detalhes, envolvem tarefas, 
profissionais e setores internos diferentes o 
que transforma essa demanda em algo mais 
complexo e que necessita de um 
planejamento diferenciado para atendimento. 
Nesse contexto está inserida a criação dos 
projetos de TI.  

Existe o cenário em que a quantidade de 
projetos que um setor de TI tem em seu 
portfólio é, muitas vezes, elevada para 
quantidade de recursos disponibilizados. 
Portanto, compondo a etapa de iniciação e 
planejamento do processo de gerenciamento 
de portfólio de projetos é fundamental geri-lo 
de maneira inteligente e para isso faz-se 
necessária a aplicação de um processo de 
priorização dos projetos que permita 
identificar quais são mais importantes, que 
despendem de maior quantidade de recursos 
a serem investidos, que trazem maior retorno 
e que riscos estão envolvidos. 

Para a priorização de projetos podem ser 
utilizados métodos multicritérios, que são 
definidos como aqueles que se baseiam em 
vários critérios para determinar a solução 
para um determinado problema (COSTA, 
2002). 

Para atingir bons resultados no 
gerenciamento de portfólio, além de um 

método de priorização pode-se atrelar a 
definição de processos, de forma a organizar 
e prover uma visão do que ocorre desde a 
inicialização de um projeto até a definição de 
sua prioridade. A Gestão de Processos de 
Negócio surge, portanto, como uma 
necessidade das empresas para conhecerem 
e aprimorarem seus respectivos negócios. Os 
conceitos e atividades propostas por esta 
área visam o desenvolvimento de 
metodologias e ferramental para a gestão de 
processos em organizações. De modo geral, 
as empresas buscam um modelo para a 
definição de seus processos, seja para 
buscar certificações do mercado ou 
estabelecer novas práticas, organização e 
melhoria de seus processos internos (MELO; 
ALBUQUERQUE; SILVEIRA, 2013). 

Dessa forma, utilizando como estudo de caso 
a área de desenvolvimento de software no 
departamento de tecnologia da informação de 
uma instituição de ensino, este trabalho tem o 
objetivo de propor um processo de 
priorização utilizando o método de análise 
multicritério PROMETHEE. Visando facilitar a 
atuação dos gestores, baseando as 
prioridades conforme critérios amplamente 
estabelecidos e adequados a realidade da 
organização a fim de alcançar melhores 
resultados. 

Através da modelagem dos processos de 
negócio é possível visualizar o processo 
como um todo, podendo tornar explícitos 
gargalos e facilitar o entendimento do mesmo 
pela equipe envolvida (ABMP BRASIL, 2013). 
E utilizando um método de análise 
multicritério, baseado em critérios que 
estejam relacionados aos objetivos 
estratégicos da organização e não apenas 
através da subjetividade para priorização de 
demandas, acredita-se que os recursos 
possam ser melhor aproveitados. 
Consequentemente, os resultados percebidos 
tanto pela equipe quanto pelos servidores 
que demandam os serviços podem ser 
otimizados. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ABORDAGEM MULTICRITÉRIO 

Os processos decisórios fazem parte do ciclo 
de vida de todas as organizações e pessoas. 
Segundo Costa (2002), uma das 
metodologias mais recentes de apoio a 
tomada de decisão é o Auxílio Multicritério à 
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Decisão (AMD), caracterizada pela solução 
de problemas de acordo com muitos critérios. 
Ainda segundo Costa (2002), metodologias 
AMD reconhecem a subjetividade como parte 
do processos decisórios. 

As principais metodologias de Auxílio 
Multicritério à Decisão disponíveis atualmente 
são o Método de Análise Hierárquica (AHP), 
os métodos da família ELECTRE e o 
PROMETHEE (COSTA, 2002). 

2.2 BREVE DESCRIÇÃO DO MÉTODO 
PROMETHEE 

O PROMETHEE é um método proposto na 
Bélgica por J. P. Brans e Ph. Vincke em 1985. 
Os métodos previamente existentes como os 
da família ELECTRE conseguiam resolver os 
problemas, mas eram um tanto complexos. 
Como solução para este problema foi 

proposto um conceito de tipos estendidos de 
critérios e duas possibilidades de solução 
para problemas de ranqueamento: uma 
ordem parcial (PROMETHEE I) ou uma ordem 
completa (PROMETHEE II) (BRANS; VINCKE, 
1985). 

Neste trabalho, utilizaremos o método 
PROMETHEE II pelo fato de fornecer uma 
ordem completa das alternativas. 

2.3 EXTENSÃO DO CONCEITO DE 
CRITÉRIOS 

O método PROMETHEE propõe a extensão do 
conceito de critério, distinguindo-o em seis 
tipos, de forma a serem facilmente 
compreendidos pelos envolvidos na análise 
decisória. Neste trabalho, foram utilizados 
dois tipos descritos a seguir. 

Tipo I - Critério Usual 

𝑝(𝑥) = {
0, ∀𝑥 ≤ 0;
1, ∀𝑥 > 0;

 

É um tipo de critério sem nenhuma extensão, 
não é necessário informar nenhum parâmetro. 
Deve ser utilizado quando qualquer diferença 

for suficiente para considerar que uma opção 
sobreclassifica a outra. 

Figura 5 - Tipo I: Critério usual (BRANS; VINCKE, 1985). 
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Tipo IV – Critério em níveis 

𝑝(𝑥) = {

0, 𝑥 < 𝑝;
1

2
, 𝑝 ≤ 𝑥 ≤ 𝑝 + 𝑞;

1, 𝑥 > 𝑝 + 𝑞

 

Este tipo de critério inclui o conceito de 
preferência fraca (½) quando a diferença 
entre as opções está no intervalo entre p e q. 

Neste caso, a e b são indiferentes desde que 
a diferença entre os dois seja menor ou igual 
ao parâmetro q.  

Figura 6 - Tipo IV: Critério em níveis 

Fonte: Brans e Vincke (1985. 

Para ordenar as alternativas, é necessário 
primeiramente realizar a montagem da matriz 
de preferência, calculando a soma de 
preferências de cada par de alternativas à luz 

de cada um dos critérios, conforme 
exemplificado na Tabela 1 (BRANS; VINCKE, 
1985). 

Tabela 1 – Matriz de Pagamentos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A1 - 0,296 0,250 0,268 0,100 0,185 

A2 0,462 - 0,389 0,333 0,296, 0,500 

A3 0,236 0,180 - 0,333 0,056 0,429 

A4 0,399 0,505 0,305 - 0,223 0,212 

A5 0,444 0,515 0,487 0,380 - 0,448 

A6 0,286 0,399 0,250 0,432 0,133 - 

Fonte: Brans e Vincke (1985). 

Com esses valores, se faz a soma de todos os 
valores de preferência de cada alternativa em 
relação às outras para obter o quanto esta 
alternativa sobreclassifica as outras (φ+(a)). 

Também deve-se obter o valor de φ-(a) 
somando as preferências das outras 
alternativas em relação a uma determinada 
alternativa. 
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Para obter o valor final de sobreclassificação 
de cada alternativa (φ(a)), deve-se calcular a 
diferença entre φ+(a) e φ-(a). Com esses 
valores, basta ordenar de forma decrescente 
os valores de φ(a) para obter o ranking de 
alternativas. 

2.4 GERÊNCIA DE PORTFÓLIO 

A demanda por serviços de 
Tecnologia da Informação é crescente e 
consequentemente a quantidade de projetos 
também, já que as organizações têm, cada 
vez mais, utilizado projetos para o 
cumprimento de suas tarefas e objetivos. 
Porém, quando a demanda é superior a 
quantidade de recursos humanos, financeiros 
e físicos para atendê-los, é necessário definir 
e escolher os projetos prioritários (DUTRA, 
2012; FERRAZ, 2013). 

Projeto é um esforço temporário, com um 
início e um término definidos, empreendido 
para criar um produto, serviço ou resultado 
único. Um portfólio é uma coleção de 
projetos, programas, subportfólios e 
operações gerenciados como um grupo para 
o alcance de objetivos estratégicos (PMI,
2013a). 

O gerenciamento de portfólio auxilia na 
decisão dos projetos que devem ser 
desenvolvidos. É uma abordagem para 
alcançar os objetivos estratégicos da 
organização, selecionando, priorizando, 
avaliando e gerindo projetos, programas e 
outros trabalhos relacionados, considerando a 
contribuição desses projetos para as 
estratégias e os objetivos da organização 
(PMI, 2013b). Através da priorização de 
projetos, temática que está englobada pela 
gestão de portfólio, é possível determinar 
quais projetos terão prioridade na utilização 

dos recursos existentes sempre focando nos 
objetivos estratégicos da organização. 
Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) 
acrescentam que a Gestão de Portfólio de 
Projetos possui quatro objetivos: Maximização 
do valor do portfólio, buscando o equilíbrio 
correto de projetos, assegurando que esteja 
estrategicamente alinhado, e ter o número de 
projetos de acordo com os recursos 
disponíveis. Em suma, estabelece critérios de 
priorização e seleção de projetos, de forma a 
otimizar a alocação de recursos e atingir os 
resultados esperados. 

3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa produzida neste trabalho 
pode ser dividida em algumas fases que 
compuseram a sua realização, como está 
apresentada na Figura 7. A primeira fase 
consiste na modelagem do processo de 
novos projetos de desenvolvimento de 
software demandados ao departamento de TI 
da instituição de ensino estudada e alguns 
processos de suporte. Na segunda fase foi 
realizada a pesquisa bibliográfica a fim de 
embasar os conhecimentos acerca de 
métodos adotados e conteúdo de apoio para 
a construção da pesquisa. Na terceira fase foi 
definido o método de análise multicritério 
adotado assim como os detalhes necessários 
para a realização do estudo de caso 
proposto. Este, então, compõe a quarta fase 
do trabalho, onde foram realizadas entrevistas 
com profissionais do setor, gestores do 
Instituto a fim de encontrar as informações 
necessárias para produzir o estudo de caso. 
Por fim a quinta fase aborda e analisa os 
resultados encontrados a partir do estudo de 
caso realizado. 

Figura 7 - Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2 PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 
UTILIZANDO O MÉTODO PROMETHEE 

A proposta deste trabalho é realizar a 
priorização de projetos através de um 
ranking. Para isso, foi utilizado o método 
PROMETHEE II que fornece uma ordem 
completa dentre as alternativas analisadas. 

A primeira etapa é a definição dos critérios 
que serão utilizados na análise. Tal definição 
representa grande importância, Bouyssou 
(1990) ressalta que o sucesso de uma 
metodologia de suporte à decisão está 
fortemente ligada aos critérios definidos, 
devendo levar em conta diversos pontos de 
vista que “representam os diferentes eixos ao 
longo dos quais os diversos atores do 
processo decisório justificam, transformam e 
questionam suas preferências”. 

Os critérios utilizados na metodologia foram 
divididos em duas categorias: relacionados à 
gestão e à equipe técnica. Foram levantados 
a partir de documentos, como o Plano 
estratégico da instituição. Considerando que 
o setor, objeto de estudo do presente

trabalho, considera de extrema relevância a 
participação dos gestores no processo de 
priorização dos projetos desenvolvidos.  

Após a definição dos critérios, é necessário 
atribuir pesos para os diferentes critérios de 
acordo com a relevância de cada um. Para 
essa etapa, o método de cem pontos. Foi 
utilizado o conhecimento e a experiência dos 
profissionais da gestão e da área técnica para 
realizar esta avaliação, que consistiu em 
solicitar que cada um distribuísse cem pontos 
entre os critérios competentes à sua área. 
Para um resultado final os pesos foram 
normalizados de forma que as duas áreas 
tivessem a mesma importância, ou seja 
cinquenta pontos para cada uma. 

Foram selecionados, então, seis projetos para 
aplicar a metodologia proposta. Os 
profissionais também atribuíram valores para 
cada critério relacionado a cada projeto. Os 
critérios definidos e a forma de pontuação 
dos mesmos são apresentados nos Quadros 
1 (relacionados à operação) e 2 (relacionados 
à gestão).  

Quadro 1 – Critérios Relacionados à Operação 

Critério Descrição Pontuação Preferível 

Capacitação Avalia a necessidade de treinamentos 
específicos para a equipe adquirir 
conhecimentos necessários para atuação no 
projeto. 

Baixo, Médio 
ou Alto. 

Valor mínimo 

Prazo Avalia a duração, o cronograma de 
implementação, bem como o prazo final de 
conclusão do projeto. 

Curto, Médio 
ou Longo. Valor mínimo 

Alocação de 
profissionais 

Analisa a quantidade de profissionais de 
diferentes áreas da operação precisam estar 
envolvidos.  

Baixa, Média 
ou Alta. Valor mínimo 

Complexidade Analisa o esforço em conjunto de toda 
equipe que é necessário no projeto e os 
riscos envolvidos para o alcance dos 
resultados esperados.  

Baixa, Média 
ou Alta. 

Valor mínimo 

Alocação de 
recursos 

Analisa os recursos, a infraestrutura 
necessária para a realização do projeto. 

Baixa, Média 
ou Alta. 

Valor mínimo 

Fonte: Elaboração própria. 

A coluna preferível representa o valor que um 
projeto deve receber para sobreclassificar 
outro em relação a cada critério. Ou seja, um 
projeto com o critério capacitação 

classificado como baixo sobreclassifica um 
projeto classificado como alto para este 
critério, onde é preferível o valor mínimo. 
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Quadro 2 – Critérios Relacionados à Gestão 

Critério Descrição Pontuação Preferível 

Alinhamento com 
o negócio

Mede a abrangência do projeto em relação 
aos temas e objetivos estratégicos, ou seja, a 
maior ou menor contribuição do projeto para 
a estratégia da instituição, de forma 
sistêmica. 

Baixa, Média 
ou Alta. 

Valor máximo 

Determinação 
legal ou da 
Administração 

Pontua as iniciativas em função de 
cumprimento de lei ou de determinação da 
Administração da Organização. 

Atende ou 
Não atende. Valor máximo 

Tempo 
Examina o tempo necessário para que o 
projeto comece a gerar os resultados 
esperados. 

Curto, Médio 
ou Longo. Valor mínimo 

Prazo final 
Pontua se o projeto tem uma data limite para 
a entrega final. 

Definido ou 
Indefinido. 

Valor máximo 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a conversão dos critérios do tipo em 
nível, foi necessário realizar a conversão dos 
valores qualitativos para valores quantitativos, 

de forma a possibilitar a realização dos 
cálculos, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Conversão de valores qualitativos para quantitativos 

Valor Qualitativo Valor Quantitativo 

Baixa / Curto 1 

Média / Médio 3 

Alta / Longo 5 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a agregação dos valores e dos pesos 
atribuídos por cada profissional, foi calculada 
a mediana nos critérios do tipo em nível e a 
moda nos critérios do tipo usual. Como limites 
de preferência (p) e indiferença (q) foram 
atribuídos os valores 1,5 para a preferência e 
2,0 para a indiferença. Após a obtenção de 
todos os dados, foi utilizado o software Visual 
PROMETHEE para a execução dos cálculos e 
obtenção do ranking. 

6.3 ESTUDO DE CASO 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE 
PESQUISA 

A pesquisa realizada neste trabalho foi 
desenvolvida no Departamento de Tecnologia 
da Informação de uma instituição de ensino. A 

instituição possui 12 campi e a Reitoria 
distribuídos por 11 municípios. 

O Departamento de TI está vinculado a 
Reitoria do Instituto e conta atualmente com 
18 servidores sendo 8 na equipe de 
desenvolvimento de software, 3 no escritório 
de projetos, 2 na equipe de redes, 4 na 
equipe de serviços e um diretor. Cada campi 
possui um setor de Tecnologia da Informação 
e o departamento de TI atua como um 
concentrador, gerenciando os serviços em 
comum à todos os campi. Com relação a área 
de desenvolvimento de software, somente o 
departamento de TI possui uma equipe para 
este fim, recebendo demandas com esta 
finalidade de todos os campi. 

O período de desenvolvimento deste trabalho 
coincide com uma fase de reorganização 
estrutural e de elaboração e formalização de 
processos relacionados às atividades 
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desenvolvidas pelo departamento. Por 
questões de delimitação do objeto de 
pesquisa, este trabalho foca no processo de 
novos projetos de desenvolvimento de 
software.  

3.3.2 MODELAGEM DO PROCESSO DE 
PRIORIZAÇÃO DE DEMANDA 

Como ponto de partida para a realização do 
estudo de caso, foi necessária realização da 
modelagem dos processos relacionados a 
execução de novos projetos de 
desenvolvimento de software no 
departamento de TI. Tal modelagem tem o 
objetivo de obter uma melhor compreensão 
da definição dos processos de negócio 
existentes no departamento. 

Foi identificado que apesar de haver a etapa 
de priorização da demanda, não existia um 
método para realização desta tarefa. Sendo 
esta executada baseada apenas em critérios 
subjetivos e não formalizada. Nesse aspecto, 
visando propor uma forma consistente de 
priorização dos projetos do setor, é 
apresentada na seção seguinte uma proposta 
do Subprocesso de priorização de demanda 

modelado utilizando uma metodologia de 
decisão multicritério.  

A partir da modelagem do processo de 
desenvolvimento de novos projetos 
demandados por servidores da instituição ao 
departamento de TI, foi identificada que existe 
a necessidade da priorização de demandas, 
mas a não existência de um processo 
definido e tampouco uma metodologia com 
essa finalidade. Tal identificação pode ser 
considerada um gargalo no processo e uma 
falha no gerenciamento do portfólio de 
projetos do departamento. De forma que, se 
os projetos estivessem sendo priorizados 
através de uma metodologia consistente e 
não apenas por meio de critérios subjetivos, 
os recursos poderiam estar sendo melhor 
aproveitados. Consequentemente, os 
resultados percebidos tanto pela equipe 
quanto pelos servidores que demandam os 
serviços poderiam ser otimizados. 

A proposta de priorização utiliza o método de 
análise multicritério PROMETHEE para a 
elaboração de um ranking de todas as 
demandas que o setor possui. A Figura 8 
apresenta a proposta do Subprocesso de 
priorização de demanda. 

Figura 8 - Modelagem do Subprocesso de Priorização de demanda 

Fonte: Elaboração própria 

Na primeira etapa do processo o Escritório de 
projetos deve definir os valores para cada 
critério do novo projeto. Considerando que os 
demais projetos já possuam seus valores 
definidos, uma vez que também passaram 
por esse processo, a próxima tarefa é a 
execução do modelo no software Visual 
PROMETHEE para obtenção do ranking. Na 

tarefa de análise dos resultados, deve ser 
verificado qual a posição do novo projeto em 
relação aos demais. Caso o mesmo esteja em 
uma posição elevada, caracterizando-o como 
projeto prioritário, o mesmo deverá prosseguir 
no subprocesso de análise da solicitação. Em 
caso negativo, o novo projeto deve aguardar 
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a disponibilidade de recursos para sua 
execução. 

4 RESULTADOS 

Na etapa de atribuição de pesos, realizada 
pelas equipes de gestão e técnica e após o 
tratamento dos dados foram obtidos os pesos 
demonstrados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 – Critérios e pesos relacionados à Operação 

Cód. Critério Peso 

CO-1 Capacitação 5 

CO-2 Prazo 15 

CO-3 Alocação de profissionais 5 

CO-4 Complexidade 15 

CO-5 Alocação de recursos 10 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 4 – Critérios e pesos relacionados à Gestão 

Cód. Critério Peso 

CG-1 Alinhamento com o negócio 15,8 

CG-2 Determinação legal ou da Administração 15,8 

CG-3 Tempo 7,9 

CG-4 Prazo final 10,5 

Fonte: Elaboração própria. 

Através dos pesos obtidos é possível 
perceber que do ponto de vista da equipe de 
operação, projetos que, mesmo com baixa 
necessidade de capacitação e alocação de 
profissionais para desenvolvê-los, não tendem 
a configurar projetos prioritários por estes 
fatores possuírem pesos inferiores aos 
demais. Enquanto que projetos com prazo de 
entrega definido e baixa complexidade 
tendem a figurar entre os projetos de maior 
prioridade de execução. 

No que diz respeito a avaliação dos gestores, 
projetos que estejam alinhados com o 
negócio e que configurem sua aplicação 
devido a determinações legais estão mais 
propensos a serem considerados prioritários. 

Depois de consultar os especialistas, chegou-
se à seguinte matriz de pagamentos 
apresentada no Quadro 3. 

Quadro 3 – Matriz de Pagamentos 
Projeto CO-1 CO-2 CO-3 CO-4 CO-5 CG-1 CG-2 CG-3 CG-4 

Projeto 1 Médio Médio Baixa Baixa Baixa Média Não 
atende 

Médio Indefinido 

Projeto 2 Alto Curto Alta Alta Média Média Atende Médio Definido 

Projeto 3 Médio Longo Média Média Baixa Alta Não 
atende 

Curto Indefinido 

Projeto 4 Alto Curto Média Média Média Alta Atende Curto Definido 

Projeto 5 Médio Médio Baixa Baixa Baixa Alta Atende Curto Indefinido 

Projeto 6 Médio Longo Baixa Baixa Baixa Média Não 
atende 

Curto Indefinido 

Fonte: Elaboração própria. 
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Após a execução do modelo no software 
Visual PROMETHEE, chegou-se ao resultado 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Ranking final dos Projetos de acordo com o método PROMETHEE. 
Colocação Projeto Fluxo Líquido Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

1º Projeto 4 0,2788 0,2788 0,0000 

2º Projeto 5 0,0928 0,1348 0,0420 

3º Projeto 2 0,0788 0,2388 0,1600 

4º Projeto 1 -0,0968 0,0400 0,1368 

5º Projeto 6 -0,1568 0,0400 0,1968 

6º Projeto 3 -0,1968 0,0000 0,1968 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme pode ser visto na Tabela 5, o 
Projeto 4 foi classificado em 1º no ranking 
resultante do modelo proposto. Cabe 
destacar que, apesar de ter tido a segunda 
melhor sobreclassificação sobre os outros 
projetos, o Projeto 2 ficou em terceiro lugar 
por ter sido muito sobreclassificado por outros 
projetos em outros critérios. 

Os projetos 1 e 6 possuírem a mesma 
intensidade de preferência (fluxo positivo) 
sobre os demais projetos. Em compensação a 
preferência (fluxo negativo) dos outros 
projetos sobre o Projeto 6 foi maior do que 
sobre o Projeto 1, resultando em um fluxo 
líquido e posicionamento no ranking inferior 
ao Projeto 1. 

5 CONCLUSÕES 

No presente trabalho, foi abordada a 
importância da modelagem de processos, 
dada a percepção visual que a mesma 
proporciona aos envolvidos nos processos. 
Tornando-se ponto de partida para processos 
de melhoria e detecção de gargalos. Também 
foi abordada a utilização de métodos 
decisórios como ferramenta de auxílio à 
gestão de portfólio, apresentando uma 
proposta para a priorização de projetos no 
setor de TI, tendo como base a utilização de 
um método de análise multicritério da família 
PROMETHEE. 

Foi apresentado um estudo de caso no 
departamento de tecnologia da informação de 
uma instituição de ensino. No estudo foram 
desenvolvidas as modelagens do 
macroprocesso de desenvolvimento de novas 
demandas e alguns de seus subprocessos. 
Tais modelagens tornaram visuais e 

formalizaram processos que já eram 
executados pela equipe, porém de maneira 
intuitiva. No estudo de caso foi identificado o 
gargalo existente no subprocesso de 
priorização de demanda, sendo proposta a 
utilização do método de análise multicritério 
PROMETHEE II como forma de introduzir no 
processo anteriormente executado de forma 
intuitiva, um método consolidado para 
ordenação completa. 

No presente trabalho, foram consideradas 
duas visões: gestão e técnica, por considerar 
que ambos devem estar alinhados na 
definição dos projetos que devem ser 
priorizados. Uma vez que cada área possui 
competências específicas que permitem-na 
avaliar da melhor forma os critérios a ela 
atribuídos. E a combinação de todos os 
critérios fornece um resultado que deverá 
agradar tanto a gestão quanto a equipe 
responsável pelo desenvolvimento do projeto. 

A partir da análise dos resultados é possível 
concluir que a utilização de um método 
multicritério na gerência de portfólio mostra-se 
viável devido a sua fácil execução através de 
um software gratuito. E também importante 
devido ao embasamento fornecido para 
auxiliar na tomada de decisões dos 
envolvidos no processo.  

Como trabalho futuro propõe-se a 
implantação do método PROMETHEE para 
priorização de demanda no dia a dia da 
equipe que foi objeto de estudo. Outra 
proposta é a comparação do ranking de 
projetos obtida de forma intuitiva, como 
atualmente acontece e com a utilização do 
método. 
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Capítulo 11

Daisy Campos Alvim 
Valderez Ferreira Fraga 

Resumo: Buscar compreender, em parte, o motivo pelo qual a produção 

acadêmica brasileira, embora  considerada entre as maiores, se comparada com a 

países em desenvolvimento,  não se traduzir, de forma compatível,  em 

transferência de tecnologia para o setor produtivo, foi a motivação deste estudo. A 

abordagem da cultura como aporte teórico para a análise das relações   entre os 

sujeitos situados no ambiente de transferência de tecnologia partiu da suposição 

que apontava para  a existência de códigos éticos diferentes entre os sujeitos 

envolvidos no referido processo de ttransferência de tecnologia. Nesse sentido,  

buscou-se identificar elementos que  confirmassem ou rejeitassem estas 

suposições, no  processo de relacionamento de grupos de pesquisa e empresas 

de pequeno/médio  porte,   classificados como  de base tecnológica (EBT’s). Como 

referencial teórico utilizou-se o modelo de análise de cultura  de Johann,  visando a 

identificar possível impacto da cultura como fator de sucesso ou fracasso no 

relacionamento em pauta, aplicado com base em  método de pesquisa  qualitativo. 

As principais conclusões rejeitam a suposição de códigos éticos diferentes, mas 

apontam para um conjunto de valores e visões estereotipadas que os grupos 

estabelecem entre si. 

Palavras chave: Transferência tecnologia, Cultura, Inovação tecnológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca de competitividade e 
desenvolvimento sustentável, lastreados em 
investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), mostra-se cada vez 
mais relevante quando analisado o destaque 
de países em desenvolvimento, no ambiente 
de economias cada vez mais globalizado.  A 
vocação tecnológica, entendida como 
pesquisa e desenvolvimento vinculados à  
competência em tornar útil a inovação 
gerada,  tem sido fator determinante para o 
destaque dos países  em desenvolvimento. 

Nesse contexto, a dinâmica de um sistema de 
inovação tecnológica pode ser avaliada pela 
efetiva capacidade de transferir o 
conhecimento produzido nos ambientes de 
pesquisa para o setor produtivo. Espera-se 
que  o  intercâmbio da informação científica e 
a busca por soluções complementares e 
cooperativas sejam fatores capazes de 
acelerar o processo de crescimento 
econômico e de bem estar social nos países 
envolvidos .   

A produção acadêmica brasileira apesar de 
considerada entre as maiores, se comparada 
com os países em desenvolvimento, não se 
coloca em posição tão favorável ao se 
analisar a efetiva transferência desse 
conhecimento para o setor produtivo.  

É neste contexto que este artigo apresenta 
resultados parciais de uma investigação que 
busca compreender, por meio da análise de 
elementos culturais inconscientes 
incorporados ao cotidiano da organização, 
práticas que interferem positiva ou 
negativamente no processo de transferência 
de tecnologia. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A oportunidade de desenvolvimento de 
economias emergentes passa pela  
capacidade de produzir  tecnologias de alto 
valor agregado para a renda nacional. A 
busca por identificação de nichos nos quais 
se apresentam condições de competitividade  
vantajosas e de alto potencial de 
desenvolvimento tecnológico, é tarefa 
primordial para o  enfrentamento das 
dificuldades econômicas  porque passam os 
países em desenvolvimento como o Brasil. 
Entretanto, à pesquisa tecnológica é 

necessário agregar resultados efetivos em 
aplicações comerciais.  

Obter  resultados que façam diferença na 
melhoria da qualidade de vida do povo 
brasileiro pressupõe, em boa parte, 
capacidade  de gerar solução que agregue 
as inovações provenientes  de instituições de 
pesquisa à capacidade empreendedora de 
Empresas Baseadas em Tecnologia (EBT’s).  

Estudos realizados pelo Banco Mundial 
(2005), sobre a “A inovação nos países: 
Brasil” afirma que metade das diferenças de 
renda per capta entre os países em 
desenvolvimento tem como origem diferenças 
de produtividade, geralmente associadas ao 
progresso tecnológico, indicando como 
medida do sucesso da inovação, o 
crescimento da renda per capta.  

Ainda neste mesmo estudo, foi medido e 
avaliado o Sistema Nacional de Inovação 
(NIS) do Brasil. Apesar de não abrangente 
quanto aos elementos diferenciados que o 
compõe, o NIS teve como propósito indicar o 
nível de eficiência do esforço de inovação no 
país em relação a um contexto internacional. 
Conclui que o desempenho negativo do Brasil 
explica-se, em parte, pela “fraca colaboração 
entre empresas privadas e pesquisadores de 
universidades e a qualidade das instituições 
de pesquisa” que contribui para a pouca 
eficiência em transformar P&D em aplicações 
comerciais. 

Em 2008, novo estudo também realizado pelo 
Banco Mundial, “Conhecimento e Inovação 
para a Competitividade” analisa os problemas 
e deficiências derivadas do processo de 
preparação do Brasil para enfrentar os 
desafios da economia do conhecimento, os 
quais repercutem no processo de inovação 
nas empresas e afetam negativamente a 
competitividade do País. Constata que  o  

“Brasil já produziu avanços em nível mundial 
na agricultura e aeronáutica e na exploração 
de petróleo em águas profundas nos últimos 
anos. Mas, como outras nações com grande 
desigualdade de renda, o País reconhece a 
necessidade de reavaliar seu sistema 
educacional, sua infra-estrutura tecnológica e 
sua política de inovação para assegurar mais 
avanços contra a pobreza”  

Apesar de a nova lei da inovação (10973 de 
02/12/2004)  ter preenchido algumas lacunas, 
ainda não é suficiente para garantir a 
inovação.  Dentre outros fatores a considerar, 
destaca-se a necessidade de relações sociais 
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e ações institucionais que estimulem a 
interação entre universidade-empresa e 
promovam a mudança de culturas 
desfavoráveis à criação de mecanismo  de 
interação  de forma salutar, ética e com 
respeito às singularidades de cada 
instituição.  

Diante desse cenário, percebe-se que o 
estabelecimento de uma nova política 
industrial que tenha como foco a 
incorporação de novas tecnologias aos 
produtos brasileiros, de forma a aumentar seu 
valor agregado, tem exigido novas estratégias 
que facilitem a transferência de tecnologia e a 
incorporação de inovações pelo setor 
produtivo.   

Percebe-se que a possibilidade de colocação 
de produtos inovadores no mercado perde-se 
em decorrência de dificuldades de 
aproximação e de negociação entre os atores 
envolvidos no processo: grupos de pesquisa 
ligados às universidades, institutos, centros 
de pesquisa e  setores produtivos  
interessados no novo conhecimento.  

No processo que vai desde um estudo 
científico que pode levar até a inovação e à 
promoção de ofertas de produtos e serviços 
aceitos e usados pelo mercado, vários atores 
são envolvidos.  Apesar da mutualidade, é 
muito difícil o diálogo. A competitividade das 
empresas passa cada vez mais a depender 
de fatores como a inovação tecnológica, que 
pode ser obtida através de investimento em 
P&D ou através de formação de redes de 
conhecimento que envolve atores como 
institutos de pesquisa, universidade e 
consórcio de empresas. Pequenas empresas, 
apesar de já apresentarem alguma mudança 
no interesse quanto a inovação, não 
desenvolveram cultura de pesquisa nem 
capacidade de investimento em P&D. 
Pequenas e médias empresas, intensivas em 
tecnologia,  dependem, cada vez mais,  dos 
resultados obtidos nos centros de pesquisa 
dos institutos e universidades.  

4. APORTE TEÓRICO

O suporte teórico do estudo foi, 
fundamentalmente, direcionado à cultura 
organizacional, porém, sem descolá-la de sua 
raiz as subculturas nacionais, somadas à 
cultura da área de formação – porque os 
grupos tipificados cujos sujeitos são 
entrevistados,  apresentam um estilo próprio 

de agir e reagir que, embora com boa carga 
de características das organizações nas 
quais atuam, apresentam peculiaridades 
culturais próprias de suas origens, 
manifestando tendências, escolhas, valores, 
talentos e estilos diferentes de vida.  

Além disso, os fundamentos buscam os 
construtos relativos à inovação tecnológica, 
como modelo de desenvolvimento do país. 
Sendo as instituições públicas de pesquisa 
parte do modelo de desenvolvimento 
econômico brasileiro,  precisam estar 
articuladas com outras instituições privadas,  
de forma a estarem orientadas a um visão de 
longo  prazo que contribua para que os  
avanços do conhecimento se traduzam em 
agregação de valor em produtos, processos e 
serviços e viabilizem uma melhor distribuição 
da qualidade de vida e riqueza nacional 

Para cumprir este papel, a capacidade de 
interação e troca entre os diferentes tipos de 
pessoas/profissionais e organizações deve 
estar respaldada por respeito mútuo aos 
saberes de cada uma, para que o bem 
comum prevaleça, sem que suas 
singularidades sejam perdidas, 
comprometendo, desta forma, a possibilidade 
de potencializar ao máximo a sinergia na 
administração de problemas que , neste caso, 
se referem à transferência de tecnologia. 

4.1 CULTURA 

Trata-se se um tema relativamente recente, 
em termos do interesse organizacional.  A 
cultura organizacional, na verdade, passoua a 
despertar maior atenção dos teóricos da 
administração vindo a ser vinculada à gestão, 
a partir do momento em que o Japão, década 
de 1980, configurou-se como uma das 
grandes lideranças industriais, colocando em 
cheque “certezas”  até então consideradas 
como progresso permanente, mercados 
fechados, dentre outras . Barboza (2002: 11) 
cita, inclusive que em 1983, duas importantes 
revistas especializadas  na área, a 
“Administrative Science Quartely” e 
“Organization Dynamics”, dedicaram,  
simultaneamente, dois números exclusivos ao 
assunto “cultura organizacional”.  

No Brasil os estudos organizacionais sobre 
cultura ganharam expressão ao final dos anos 
80 e inícios dos anos 90. No entanto na 
opinião de Fischer&Mac-Allister (2001:253)  
poucos  ousaram associar a cultura brasileira 

124



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

a cultura organizacional brasileira. 

Divididos entre uma visão 
objetivista/funcionalista e uma visão 
subjetivista/interpretativa da realidade social, 
os estudiosos do campo criam uma grande 
variedade de abordagens. Na opinião de 
Laino,  para os objetivistas,   o significado da 
cultura é resultado de um “conjunto de dados 
que podem ser levantados e mensurados. Já,  
os “subjetivistas”,   consideram a cultura 
única,  sendo seu significado  o resultado da 
interpretação  das relações simbólicas e dos 
significados da interação entre os membros 
da organização em estudo (2003:p.2)  . 
Existem, ainda, aqueles que não se 
enquadram em uma visão específica, 
posicionando-se em categorias 
intermediárias,  se consideradas as 
abordagens citadas. 

Já, para Fleury, os sociólogos, mais afinados 
com a visão objetivista tem uma visão de 
cultura como o conjunto de opiniões e 
comportamentos sociais. Os antropólogos, 
porém, preferem a postura de observadores 
ou observadores participantes, fazendo 
interpretações dos significados que permeiam 
as relações entre os membros do grupo. 
Ainda dentro do campo da antropologia, 
existem abordagens diferenciadas - aqueles 
que adotam a “perspectiva fenomenal”, 
enfatizando os artefatos e comportamentos 
observáveis – ritos, estórias e credos e os que  
preferem dar mais ênfase aos pressupostos 
básicos (inconscientes) que são 
“compartilhados  pelos membros da 
organização’ (Fleury, 1996 :16),.  

Para Mota (1997:16) a cultura é um conceito 
antropológico e sociológico. Pode ser vista 
como a forma pela qual “a comunidade 
satisfaz suas necessidades materiais e psico - 
sociais.... ou  como a adaptação em si”  
resultante da forma como a sociedade se 
adapta ao ambiente. Estas duas visões 
consideram que a evolução ou correção 
dessa adaptação seriam provenientes da 
experiência vivida. Ainda, Motta identifica 
duas outras formas de ver a cultura – como 
proveniente do inconsciente humano ou como 
formas diversas de cognição. No primeiro 
caso, as condições ambientais internas e 

externas da sociedade combinadas com 
“traços” presentes no inconsciente se 
transformam em símbolos, cujos significados 
se materializam como cultura de uma 
determinada comunidade humana. Já, no 
segundo caso, representam escolhas dos 
indivíduos quanto a formas de “pesquisar, 
perceber e compreender a realidade”. Se  
modificam,  quando situações específicas se 
apresentam. 

Há três aspectos importantes a considerar, 
quando se analisa cultura organizacional:  

 O primeiro estimula a busca por
grupos que possam ser tipificados,
por suas peculiaridades, para se
poder observar até que ponto uma
cultura pode ser única no interior da
organização;

 O segundo, aspecto refere-se à
questão da dinâmica da cultura, o
que possibilita observá-la viva, em
mudança contínua;

 O terceiro aspecto é decorrente
dessa  dinâmica da cultura com sua
propensão para mudança, o  que
pode trazer expectativas às
dificuldades que poderão estar na
base  dos  relacionamento nos
processos de transferência de
tecnologia.

À  mesma variedade de definições da cultura 
corresponde  uma variedade  de formas de 
análise. Diversos autores consideram ser 
possível analisar a cultura em níveis ou 
camadas  que representam  degraus, a partir 
dos quais os fenômenos culturais são 
observados. 

O Modelo de Schein (Figura 1:Representação 
gráfica -  tradução  do modelo de análise de 
cultura –SCHEIN) aponta para três níveis 
que são classificados de acordo com o grau 
de acessibilidade. No primeiro nível, estariam 
os artefatos (estruturas, cerimônias, etc ) que 
podem ser observados com pouco esforço. 
Ao segundo nível, pertence os valores que 
vão dar suporte às estratégicas, metas e 
filosofias organizacionais. Ao terceiro, 
pressupostos básicos – cabem as crenças 
inconscientes, o que não é negociável, em 
princípio.  
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Figura 1:Representação gráfica -  tradução  do modelo de análise de cultura –SCHEIN 

Fonte: Organizacional Culture and Ledership ,  pág. 14 

Geert Hofstede (1991), que realizou uma 
pesquisa comparativa de cultura  em 
sessenta e um  países, defende que a análise 
da cultura pode ser aplicada a organizações, 
nações, grupos religiosos ou étnicos. 
Também analisa os elementos em camadas e 

os compara, quanto à visibilidade, às 
características estruturais de uma cebola. 
Classifica,  a partir da camada mais externa 
para as internas () , os níveis em:  Símbolo, 
Heróis, Rituais e Valores. 

Figura 1: Representação gráfica - tradução do modelo de análise de cultura de HOFSTEADE 

Fonte: Culture and Organizations software of the mind –pag. 9 

Artefatos 

Valores 

Pressupostos 
Básicos 
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Para  Johann (2004 : 27)  as camadas que 
compõem a cultura organizacional   

“parecem atuar de forma desordenada, quase 
caótica., ou seja , ao mesmo tempo que toda 
a empresa é impelida numa mesma direção 
(força motriz) são constantemente feitas 

referências a um conjunto de regras 
(ideologia central) em paralelo a elementos 
inconscientes (self) e, até mesmo indesejáveis 
(zona de sombras) . Isso sem falar na 
resistência a mudanças (novos valores 
adjacentes) que é a maior dificuldade na 
valoração da cultura organizacional”.  

 Figura 2– Representação gráfica do modelo de análise de cultura – 

Fonte: Adaptado E Johann Estrutura da cultura Corporativa -  (2004:28) 

Esta perspectiva considera ser o “self”  
organizacional, a exemplo do “self individual” 
de Jung (Apud Johann , 2004:28) o ponto 
onde a comunicação entre os sistemas 
consciente e  inconsciente se dá,  de forma a 
funcionar como elemento regulador da cultura 
organizacional. Assim, conhecer o “self” 
organizacional pode ser o caminho que dá 
acesso ao inconsciente coletivo 
organizacional. Segundo essa posição, é no 
inconsciente coletivo que também reside a 
“zona de sombras” - preconceitos, tabus, 
medos inconfessos,... - onde pode estar a 
explicação do motivo pelo qual decisões 
racionais de uma organização podem não dar 
certo.  Vale investigar, nestes casos, o quanto 
estas decisões não representam rota de 
colisão com as “zonas de sombras”.  

Em decorrência de experiência teórica e 
prática em fusão organizacional, Fraga 
sugere que, diante de situações sombrias, 
pesquisadores e gestores se proponham a, 
eles próprios, as seguintes questões:  

“Há possibilidade de reorientar atitude 
intervencionista no sentido da agregação 

cultural? Há implicações relativas a valores?” 
e, ao fazer essa sugestão, complementa: 
“através da busca por intangíveis culturais [...] 
trazer à tona valores como uma esperança 
para uma nova cultura organizacional com 
raízes comuns.”( 2005:.p.12). 

4.2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O conceito de inovação é freqüentemente 
utilizado referindo-se a duas dimensões. De 
um modo específico, mais aplicado a novos 
produtos ou técnicas particulares, inovação é 
definida como conhecimentos técnicos sobre 
como fazer coisas de um modo diferente e 
considerado melhor que o estado da arte 
existente. De uma forma ampla, ela é vista 
como um processo que promove mudanças 
técnicas. Na literatura o termo inovação é 
utilizado, muitas vezes, com o significado de 
progresso técnico, referindo-se ao conjunto 
amplo de mudanças no conhecimento 
tecnológico e aos efeitos deste conhecimento 
nos produtos, nos processos de produção e 
na produtividade e organização das 

Zona Sombra 

Novos Valores Adjacentes 

Força Motriz 
organizacional

Ideologia Central 

Self 
organizacional 
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atividades. Processo de inovação neste 
contexto refere-se às atividades que 
contribuem para produzir novos bens e 
serviços e as novas formas de produzi-los 
(Winter, 1984; Freeman e Soete:1997:6) 

Schumpeter  (1951:88-89) utiliza na sua 
distinção entre invenção e inovação, a 
expressão inovação no sentido da primeira 
introdução de um novo produto, processo, 
método ou sistema. A palavra inovação é 
utilizada tanto para indicar a primeira 
introdução de um novo produto ou processo 
como para descrever o processo de conduzir 
uma invenção até seu lançamento comercial, 
processo que pode levar muitos anos de 
trabalho de desenvolvimento, teste de 
produção e de marketing e comercialização. 

Schumpeter distingue: Inovações radicais – 
aparecimento de novas formas de produção e 
produtos, de mecanismos de gerenciamento 
e de venda de produtos e serviços, assim 
como a descoberta de fontes alternativas de 
matérias primas e de mercados. Inovações 
radicais representam descontinuidades no 
processo de desenvolvimento tecnológico, 
podendo ter impacto destruidor sobre o 
sistema produtivo e estando relacionadas 
com a abertura de novos caminhos.Além 
dessa, as chamadas Inovações incrementais - 
melhorias sucessivas nos produtos e 
processos a que estão submetidas as 
tecnologias com o uso através da mudança 
de qualidade, na produtividade, na eficiência 
técnica ou nos custos. 

No processo que vai desde um estudo 
científico que pode levar a uma invenção até 
à inovação e a promoção de ofertas de 
produtos e serviços aceitos e usados pelo 
mercado vários atores e atividades são 
envolvidos e com dissonâncias que merecem 
tratamento específico. 

4.3.TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIA 

Como forma de reduzir os custos de pesquisa 
e para potencializar o uso de 
desenvolvimentos tecnológicos disponíveis, 
em muitos países industrializados,  desde o 
início da década de 70, ocorreram 
experiências de pesquisa compartilhada  
como, por exemplo,  as citadas por Pirró e 
Longo (2001-Anexo:p.38) por meio de “redes 
cooperativas”, “coalizões”, “centros de 
pesquisa cooperativa”, “Centros, redes ou 
coalizões virtuais”, dentre outros.  Apesar de 

estruturados de forma diferenciada e de 
atender a demandas ou momentos 
específicos, todas tiveram como propósito 
acelerar o “ciclo de pesquisa,  
desenvolvimento, produção e lançamento no 
mercado”.   Percebe-se, pois, que o desafio 
vem sendo enfrentado há muito. 

Ainda na leitura de Pirró e Longo”(1989:9), no 
que diz respeito à velocidade de aplicação 
dos novos conhecimentos, afirma ser  cada 
vez menor o tempo decorrido entre a 
invenção e a respectiva inovação, 
entendendo-se por invenção “a primeira 
concepção do produto em forma 
substancialmente comercial” e por inovação 
“a primeira aplicação comercial ou a venda”. 

Além  de representar um caminho para a auto 
- sustentabilidade institucional da pesquisa,  a  
transferência de tecnologia  entre institutos de 
pesquisa público e iniciativa privada deve ter 
motivação na melhoria de qualidade de vida 
da população, novos postos de trabalho, 
novos produtos e maior competitividade das 
empresas . Essa é uma percepção que 
remete ao “em comun” da abordagem 
fenomenológica à gesão que Fraga discutiu 
em ambiente de tecnologia avançada, em 
“Gestão pela Formação Humana” ( 2009), em 
busca do desenvolvimento de uma postura da 
“eficiência metodológica”, de “eficácia de 
resultados confiáveis”, da possibilidade de 
“efetividades social” desses resultados, à 
partir da consideração da “relevãncia do 
humano”, para poder oferecer ao “homem 
concreto”, no mundo da vida, como desejava 
Husserl, a “legitimação” da transferência de 
tecnologia para o “fim último do bem comum” 
da sociedade (pp66-69).. 

Outra questão  em discussão, diz respeito à 
delimitação do papel dos institutos públicos 
de pesquisa e da empresa quando da 
transferência de tecnologia. Por exemplo, na 
opinião de Melo (2005:7), nos casos de 
pesquisa tecnológica “o máximo que cabe à 
universidade é chegar ao protótipo. Desse 
ponto em diante, é de responsabilidade de 
outros agentes implementá-lo e fazê-lo chegar 
ao cliente final”. Outra visão,  entende que  os 
institutos de pesquisa devem se estruturar 
para um papel pró-ativo no processo de 
transferência tecnológica, incluindo o 
acompanhamento da implementação do 
produto na cadeia de produção e mesmo o 
suporte à criação de empresas “spin off”. Esta 
última posição está hoje fortalecida pela da 
nova lei de incentivo a inovação e pesquisa 
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científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, regulamentada pelo congresso em 
outubro de 2005. Nela é sugerida a criação 
de “Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT” 
para cada instituto ou grupo de institutos de 
pesquisa tendo como papel fomentar a 
transferência de tecnologia para os setores 
produtivos utilizando inclusive os recursos de 
infra-estrutura própria como, por exemplo, 
laboratórios para viabilizar a absorção 
tecnológica para as micro e pequenas 
empresas. 

Ainda para a gestão dos Institutos de 
pesquisa, na opinião de Zouain, colocou-se 
um novo “processo de interação e 
negociação com interlocutores  com quem os 
institutos não tinham relacionamento anterior”. 
Anteriormente, estas negociações cabiam às 
agencias de fomento federais.(2001:11) 

Em pesquisa elaborada por Santos (2002), 
para identificar a existência de “Escritórios de 
Assessoria Tecnológica” em 143 
universidades, apesar do pouco retorno 
(18%), constatou que das 26 que 
responderam 25 utilizavam escritórios ou 
estruturas equivalentes para assessoria 
tecnológica.  Outra pesquisa financiada pela  
FINEP e executado pela UFRGS, para 
identificar as empresas que tinham interagido 
com as universidades nos últimos dois anos, 
também identificou que,  em 93% dos casos, 
a interação ocorre por iniciativa das 
empresas. 

Considerando os dois resultados, podemos 
inferir que as assessorias tecnológicas não 
estão obtendo sucesso na intermediação e/ou 
que falta atitude mais pró - atividade no 
sentido  das estruturas   de assessoria 
tecnológica para  a empresa.  

Em entrevista exclusiva à Agência Gestão 
CT&I de Notícias, o presidente do Fórum 
Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (Fortec) em 2013 
faz um diagnóstico sobre o setor e afirma: “Os 
processos de transferência de tecnologia 
ainda não acontecem com a densidade e 
intensidade que o País precisa.” Além disso, 
tecnologias que apresentam alto grau de 
inovação também apresentam maior custo e 
incertezas para a empresa licenciada. Assim, 
ao invés de desenvolvimento de novos 
produtos, empresas já instaladas optam, 
frequentemente, pela compra de empresas 
menores de alta  tecnologia que já tenham 
iniciado a inserção do produto no mercado. 
Na ausência de investidores privados ou por 

acreditarem em suas tecnologias, os 
inventores  se lançam na constituição de 
empresas para explorar seus inventos. Assim, 
se formam as chamadas empresas “Spin off” 
constituída por empreendedores oriundos da 
universidade ou instituição de pesquisa.  
Neste caso outros desafios se colocam 
quando analisadas experiência,  
conhecimento do mercado e capacitação 
para gestão destes empreendedores. 

5. PERSPECTIVA E APLICAÇÃO  
METODOLÓGICA 

Entender a complexidade cultural do universo 
organizacional significa, além de  
compreender os elementos que constituem 
sua estrutura, compreender, também,  as 
características do contexto cultural na qual 
está inserida.  

O estudo origem deste artigo, optou pelo uso 
de metodologias qualitativas que dependem 
de inúmeros aspectos, incluindo-se a 
afinidade teórica do pesquisador. Usualmente 
escolhas qualitativas se dão baseadas no 
pressuposto teórico que considera a cultura 
como única e, portanto o  elemento só possui 
significado se analisado no contexto cultural 
observado. 

Dentro das organizações de pesquisa  que 
correspondem ao escopo deste estudo, a  
escolha de participantes foi feita tendo como 
critério  sujeitos que, em seu conceito próprio 
de produção científica,  tiveram experiência 
em transferir para o mercado produtos 
resultantes de suas pesquisas, sejam elas 
básicas ou aplicadas..  

Ao optar por entrevistas se está abrindo 
espaço para pesquisa de campo, uma 
modalidade frequentemente considerada 
“penosa” demandando “habilidades 
interacionais” exigindo, por 

vezes, “audácia, integridade e habilidade 
para aceitar sofrimento”, o que Guba e 
Lincoln em sua consistente experiência 
consideram compensador (1981,pp. 170-
171).Das entrevistas individuais participaram, 
como representantes das instituições públicas 
de pesquisa cinco pesquisadores, sendo três 
do CBPF, um  da UFRJ e um da UFF. Na 
categoria de intermediários na transferência 
de tecnologia,  foram entrevistados um 
responsável  por incubadora do  LNCC , um 
responsável pelo parque tecnológico da UFRJ 
e  uma funcionária da FINEP e, 
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posteriormente, convidado à participação no 
grupo focal um representando do NIT  Rio .  
Completa o  grupo de entrevistados quatro 
empresários   proprietários de empresas de 
alta tecnologia nas áreas de  (tubos, filtros, TI 
e software de prospecção de petróleo). 
Destes, três  são de experiência  de sucesso 
e um de experiência que não obteve o 
resultado esperado 

No caso das empresas do tipo EBT’s, os 
entrevistados foram os sócios fundadores e 
participantes do processo de transferência de 
tecnologia. Foram contatados cinco 
empresários e uma empreendedora para as 
entrevistas. Estes foram localizados por várias 
fontes - indicação do grupo de pesquisa onde 
correu ou está ocorrendo o processo de 
transferência, indicação proveniente da 
própria rede social da pesquisadora, do livro 
da FINEP contendo os empresários 
contemplados com premiação. Do total 
contatado,  um foi descartado por ter sido 
apenas incubado, mas não ter passado pelo 
processo de transferência de tecnologia  . 
Neste contato inicial, todos foram convidados 
à participação no grupo focal, exceto um  por 
ter concluído o relacionamento com o grupo 
de pesquisa. de forma pouco amigável, o que 
traria constrangimento à reunião.   

Como intermediários foram incluídos atores 
que vêm participando e sendo observadores 
privilegiados da transferência de tecnologia 
com tempo de experiência diversificado. No 
entanto, tem como característica comum, 
serem profissionais atuantes neste segmento 
– incubadora tecnológica, parque 
tecnológico, Núcleo de Inovação  e agencia 
de fomento aos contratos de transferência de 
tecnologia – Incubadora LNCC, Parque 
Tecnológico da UFRJ, NIT Rio e FINEP . 

A coleta de informações foi efetuada 
utilizando duas técnicas distintas. – 
entrevistas individuais  e grupo focal .  

Para a entrevista individual foi construído um 
conjunto de assertivas, pinçadas deste  
próprio estudo e consideradas relevantes 

para identificar a lógica de reflexão dos três  
tipos de sujeitos – pesquisadores,
intermediários e empresários. As entrevistas 
individuais foram gravadas e, posteriormente, 
transformadas em texto  Ocorreram no 
período de janeiro a abril de 2007.  

O grupo focal,  seguindo a metodologia 
proposta por Ruediger,m. a. e Riccio, v.grupo 
(2004) e Gaatti, Bernardete,  ( 2005) um 
evento diretamente orientado para o foco 
desta pesquisa, reuniu sujeitos tipificados 
segundo os tres grupos – pesquisadores, 
intrmediários e empresários - todos em 
situação, atual ou potencial,  em torno da 
transferência de tecnologia, além de um 
espe.ialista em cultura que contribuiu para a 
dinâmica metodológica. 

6. CONCLUSÃO

O referencial teórico discutido no referido 
capítulo possibilitou a leitura e a 
interpretação,  pelo menos aproximada, dos 
discursos, relatos, valores manifestos e /ou 
subjacentes nas percepções e argumentos 
explicitados pelos sujeitos dos dois grupos, 
bem como favoreceu a visibilidade de 
algumas singularidades que se destacaram 
das tipificações culturais de pesquisadores e 
empresários em situação de transferência de 
tecnologia.  

Como síntese de nossa interação com 
os grupos tipificados colocamos, na Tabela 1, 
as principais questões  que, segundo 
apreendido, mais impactam o processo de 
transferência. Na camada do SELF, as 
questões estão apresentadas já segundo 
ordem de importância percebida pela 
pesquisadora.  Nas outras camadas, foi 
estabelecido o contraponto referente ao 
mesmo quesito na visão de cada grupo 
tipificado. Para essa comparação basta 
verificar a numeração de cada item na coluna. 
Da mesma forma que na camada anterior, o 
itens aparecem expostos segundo a  
importância percebida pela pesquisadora. 
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Tabela 1-Síntese dos elementos identificados nas entrevistas e Grupo Focal, segundo camadas do 
modelo 

Camadas do Modelo Pesquisadores Empresários 

Contexto do ambiente 
pesquisa 

1. Direcionamento da pesquisa  pelos fundos setoriais

2. Valorização do processo de transferência em função das
metas e políticas públicas 

Self 

1. Valor simbólico do dinheiro
para cada grupo tipificado 

2. Pouca valorização do 
conhecimento prático do 
empresário 

3. Competição/disputa entre
pesquisadores 

2 . Percepção de prepotência 
do pesquisador 

Ideologia Central 

1. Produção do conhecimento

2. Reconhecimento pelos 
pares 

3. Qualidade

1. Resultado financeiro

2. Produtos inovadores

3. Custo x tempo x qualidade

Força Motriz 

1. Avaliado por publicação

2. Foco no processo como
meio de  acúmulo de  
conhecimento. 

3. Perfil analítico e metódico

1. Avaliado pelo  mercado

2. Foco no processo como
meio de otimização da 
produção 

3. Pressa por resultado/
queima de etapa 

Valores Adjacentes 

1. Importância da mudança já
percebida, mas não 
internalizada. 

2. Pouca maturidade no 
processo de transferência 

3. Importância para a 
formação 

4. Importância da Propriedade
intelectual 

1. Parceria com ICT’s vista
como estratégica 

2. Interesse na parceria surge
quando ocorrem problemas na 
produção  

3. Importância da formação já
percebida, mas não 
internalizada. 

4. Interesse e valorização da
pesquisa 

Ao apresentar  as situações  resumidas na  
tabela 6, o exercício de priorização dos 
resultados não foi submetido a uma medida 
quantitativa. Utilizou-se de  percepção da 
pesquisadora  quanto ao impacto no 
relacionamento que representam. É resultado 
da ênfase ou carga emocional com que os 
temas  foram tratados no  decorrer das 
entrevistas ou grupo focal. Tem como objetivo 
alertar para as situações que requerem maior 
cuidado  ao se estabelecer a parceria   

A questão do valor simbólico do dinheiro 
emerge como elemento de grande 
importância. Nele reside a principal fonte de 

desconforto do relacionamento. Acreditamos 
que, ao poder contar com a nova lei de 
inovação como referencial para tratar  a parte 
mais prática deste ponto, muitos zonas 
sombras tendem a se diluir. 

Em segundo lugar  aparece o tripé  tempo x 
custo x qualidade. Acreditamos que o que 
aparentemente passa como divergência de 
valores entre os dois mundos  pode ser objeto 
de  negociação  de forma a acertar o tom das 
expectativas das partes. . Do lado do 
pesquisador, é necessário flexibilizar quanto 
ao nível de qualidade para viabilizar um 
produto,  desde que não comprometa a 
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segurança do usuário. No “mundo da vida” 
estamos habituados, no momento da decisão 
de compra,  a escolher,  dentre diversos 
produtos/serviços aquele que em termos de 
preço  e qualidades  apresenta a 
configuração mais adequada ao que estamos 
dispostos a pagar sem que isto represente 
algum risco a nossa vida, quando a postura 
em comum reaparece. Estamos, nesse ato, 
praticando a equalização de   custo x 
benefício x capacidade de pagamento, 
tendemos inclusive a valorizar mais os 
produtos que nos oferecem possibilidades de  
escolha. Levar este tipo de avaliação para o 
processo de interação é outro procedimento 
que pode agregar possibilidades de sucesso 
às parcerias 

O terceiro ponto, mais difícil de equalização, é 
quanto aos critérios sob os quais os 
acadêmicos são medidos pelo CNPq. O peso 
do critério  publicação científica em 
periódicos indexados, ocupa tempo 
considerável do pesquisador competindo, em 
situação vantajosa, com a própria política de 
inovação que valoriza as patentes e a 

transferência de tecnologia para o setor 
produtivo. Reconhecemos que momentos de 
transição se configuram como possibilidade 
de  apresentar incoerências entre política e 
prática. Nesse sentido, identificamos que  as 
regras de avaliação dos pesquisadores pelos 
institutos de pesquisa, as regras de avaliação 
dos pesquisadores pelo CNPq  sinalizam  
para valores passados  enquanto as  políticas 
públicas e as regras de liberação de recursos 
financeiros pelos  órgãos  públicos de 
fomento já  apontam para um novo cenário – 
incentivo a transferência de tecnologia.    Esta 
sinalização dúbia, também é outro fator que 
contribui para o impacto negativo das 
parecerias.  

As outras situações explicitadas tendem a se 
resolver pelo exercício e amadurecimento do 
relacionamento ou são mudanças de 
resultado a longo prazo, como por exemplo a 
formação  dos jovens para as questões 
envolvidas na inovação quando a postura 
citada gestão pela formação poderá ser 
implmentada en futuros estudos. 
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Capítulo 12

Rodolfo de Amorim Paulo 
Luiz Gabriel Pereira Herzog 
Stephany Pereira dos Santos 
Roquemar de Lima Baldam 

Resumo: A necessidade de se obter processos de negócios executados com maior 

rapidez e sistemas de armazenamento e compartilhamento de informações que 

sejam eficazes e seguras são os grandes destaques na atualidade. Portanto, o 

presente artigo tem por objetivo apresentar o processo de implementação do BPM 

no Cloud Computing e esclarecer detalhadamente os elementos que um sistema 

desse porte deve levar em consideração para o seu desenvolvimento. Além disso, 

a pesquisa baseou-se na análise de estudos referentes a processos elásticos pois 

foi observado que processos de negócios que são implementados em outro tipo de 

modelo são chamados de elásticos. Apesar da pequena quantidade de informação 

sobre processos elásticos, a Plataforma Vienna para Processos Elásticos foi 

apresentada de forma a exemplificar o estudo. E, a partir dela, conclui-se que a 

implementação de um modelo BPM na nuvem é aconselhado em virtude de 

apresentar estruturas definidas para todos os membros do processo e garantir a 

segurança e eficácia das informações do sistema. 

Palavras-chave: Processos, Nuvem, Implementação, Elástico. 
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1 INTRODUÇÃO 

A modelagem de processos está inserida em 
diversas fases de um processo de negócios, 
dentre eles, definir as interações entre homem 
e máquina, promover a melhoria contínua do 
trabalho e qualificar os processos que foram 
definidos (PERNICI, 2005). A partir de um 
processo modelado e definido, tem-se a 
necessidade de expandir a capacidade de 
armazenamento de informações em um 
sistema. Nesse sentido, a computação nas 
nuvens é, então, inserida no mercado como 
vantagem competitiva para empresas em 
virtude de proporcionar oportunidades de 
modo que as mesmas possam gerenciar e 
armazenar os seus processos e dados de 
forma eficaz.  

A computação nas nuvens tem o foco 
principal em infraestrutura e software. A 
infraestrutura está relacionada com recursos 
computacionais enquanto os softwares com 
os aplicativos criados para auxiliar o 
gerenciamento do processo de negócios. 
Portanto, a computação nas nuvens traz 
ferramentas que auxiliam na estruturação do 
BPM (Business Process Management) em 
uma organização (CORIA et al., 2014).   

A metodologia da pesquisa consiste na 
análise de estudos de caso que envolvem o 
processo de implantação do Business 
Process Management para o Computação 
nas Nuvens. Para isso, os conceitos e as 
características do Gerenciamento de 
Processos de Negócios e da Computação 
nas Nuvens foram abordados nas próximas 
seções deste artigo de forma a elucidá-los de 
maneira simplificada. Ainda, o modelo de 
processo de negócios na nuvem foi analisado 
e cada passo para sua implementação foram 
exemplificados e, por fim,  um modelo que 
representa a implementação do Business 
Process Management na nuvem foi 
apresentado como um dos exemplos 
comumente utilizados na literatura para 
esclarecer esse processo. 

Portanto, o objetivo geral da pesquisa 
delimita-se em esclarecer como os modelos 
de processos de negócios são 
implementados em sistema de computação 
nas nuvens. A partir disso, os objetivos 
específicos do artigo possuem a finalidade de 
destacar as principais características e 
vantagens do Cloud Computing, identificar os 
processos para a implementação do BPM na 
nuvem e apresentar um modelo que 

representa essa interação (posteriormente 
chamada de BPM elástico). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

Business Process Management está 
relacionado com o alinhamento dos 
processos com objetivos estratégicos da 
organização. Vulksic (2013) afirma que pode 
englobar desde a concepção e 
implementação do processo até o 
estabelecimento de sistemas de medição de 
processo que se alinharão com os objetivos 
organizacionais. Ainda pode ser definido 
como uma realização de negócios de forma 
eficiente (SCHMIEDEL et al., 2013).  

O BPM se disseminou nas últimas duas 
décadas, concedendo às 
organizações administrar seus processos de 
negócios (DUIPMANS, 2014). Agrupa 
todas as atividades realizadas em uma 
organização, incluindo a melhoria contínua 
dos processos de negócios  além de ser 
considerado um método que pode 
proporcionar vantagem competitiva para 
empresas. Independente do período de 
tempo o BPM tem grandes chances 
de atingir um nível elevado de sucesso a 
partir do momento em que objetivos pré-
determinados conseguem ser alcançados 
(TURKMAN, 2010). 

Deste modo, Business Process Management 
inclui não só a análise e modelagem de 
processos, mas também a execução dos 
processos, a liderança e o controle do 
desempenho. Segundo Schulte et al. 
(2015),  o BPM faz uma integração com o 
planejamento, controle, acompanhamento, 
obtendo assim, a melhoria contínua do 
processo de forma consistente e 
frequente. Porém, o BPM enfrenta grandes 
discussões a respeito de  sua forma ótima de 
implementação apesar de ser considerado 
uma ferramenta de extrema importância para 
as empresas (ROHLOFF, 2010). Em suma, o 
BPM é uma aplicação de Six Sigma, 
produção enxuta e gestão total da 
qualidade de forma a se tornar mais produtivo 
e flexível. 

A fim de se manterem competitivas, as 
empresas medem, monitoram e analisam o 
seu desempenho com o auxílio do BPM. As 
atividades que dividem o BPM possuem 
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enfoque específico em cada etapa. Como 
podemos visualizar na Figura 1, 
consideramos como primeira etapa o Design 
e Análise e as outras três são essenciais para 
o processo: Configuração, Consolidação e

Avaliação. Após a última etapa retorna-se à 
primeira, o que proporciona dinamismo, 
flexibilidade e garantia de melhoria contínuo 
ao processo. 

Figura 1: Ciclo de Vida do BPM 

Fonte: Adaptado de Weske (2012) 

O foco da pesquisa será na etapa de 
Consolidação e, como veremos 
posteriormente, o termo usado será BPM 
Elástico pois todos os processos envolvidos 
na correlação entre BPM e Cloud Computing 
são considerados elásticos (SCHULTE et al. 
2015). 

2.2 CLOUD COMPUTING 

Com o crescente aumento do uso e 
gerenciamento de dados é percebido uma 
procura intensa para que as informações 
possuam sistemas com alta capacidade de 
armazenamento, segurança e acessibilidade. 
Esse método pode oferecer o aumento do 
valor agregado do processo e gera novos 
serviços (CHANG et al. 2013).  A computação 
nas nuvens é uma modalidade de serviço da 
tecnologia da informação que pode contribuir 
para melhor interação do usuário com o 
sistema (WU et al. 2013). Ainda, oferece 
mecanismos que tornam as aplicações no 
sistemas automáticas de forma a atender a 
necessidade do usuário (KRANAS, 2012). 

É um modelo de serviços que fornece 

gerenciamento de dados sob demanda 
através de uma rede dados. Desta forma, um 
cliente pode fazer o uso da mesma sem 
impedimentos quanto a equipamentos e 
localização. Além disso, os recursos 
fornecidos pela computação nas nuvens 
permite a diminuição de desperdício da 
organização (GREENWELL, 2014). Deste 
modo, percebe-se que utilizar os recursos 
que as nuvens fornecem não interferem nos 
processos já existentes (ACCORSI, 2011). 

A Figura 2 apresenta a estrutura básica para 
um sistema na nuvem. Nele, aparelhos 
eletrônicos, como por exemplo computadores 
desktop, laptops e celulares que possuem os 
requisitos mínimos de nível de qualidade de 
serviço, são utilizados pelos usuários para a 
prática de um serviço selecionado. Através da 
internet, esse serviço é realizado e 
instantaneamente é compartilhado com o 
sistema provedor de informação na nuvem 
(MARSTON et al., 2011). Dessa forma, 
qualquer usuário que possua o acesso de 
compartilhamento é capaz de interagir com o 
sistema e consequentemente realizar as 
operações em que se deseja, independente 
de sua localização. 
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Figura 2 – Estrutura do Cloud Computing 

Fonte: Adaptado de Marston et al., 2011 

Para que essa interação seja capaz de 
realizar e suportar atividades e ainda sim o 
sistema suportar tamanha demanda pelos 
usuário, deve-se garantir que esse sistema 
possua a característica de ser escalável. 
Hayes (2008) explica que essa característica 
significa que o sistema pode continuar em 
processo sem interrupções independente da 
quantidade de usuários atuantes no mesmo. 
Assim, a rede de sistemas pode suportar 
demasiadas interações entre os usuários e 
permite ainda que esse sistema não sofra 
falhas ou que necessite ser totalmente 
desligado ao receber atualizações (SUN, 
2013). O sistema de rede em questão, então, 
necessita enfrentar  alguns desafios, tais 
como: melhoria do processamento do disco 
rígido, aquisição de equipamentos 
adequados, criação condições de 
armazenamento em cachê que sejam 
suficientes e, por fim, criação de um sistema 
que seja integrado (HULL, 2013).   

A partir da utilização dos recursos 
computacionais, a computação nas nuvens 
permite rápida reação e adaptação às 
mudanças de demandas sofridas pelas 
empresas (FANG, 2010). É necessário ainda 
considerar que isso não é só aplicado apenas 
para infraestruturas virtuais armazenadas na 
nuvem, já que processos de negócios 
completos também podem ser armazenados. 
Essa prática permite a consolidação de 
processos chamados elásticos que são 
executados utilizando recursos (SCHULTE et 
al., 2015). Portanto, a próxima seção será 
dedicada exclusivamente para detalhar o a 
realização de  um modelo de processo de 

negócios na nuvem. 

3 MODELO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS 
NA NUVEM 

Dentre as empresas que podem se beneficiar 
com o uso de um sistema BPM na nuvem 
estão aquelas que necessitam de um grande 
investimento em armazenagem de dados 
computacionais. Por exemplo, uma empresa 
que gerencia dados de logística precisa 
seguir certa ordem para cálculos e 
transformação dos dados recebidos e 
armazenados. Schulte et al. (2015)  afirma 
que organizações como essa devem ter 
acesso à recursos elásticos na nuvem visto 
que fornecer apenas uma interface Web não 
seria suficiente para suprir a demanda. 

Processos elásticos são definidos quando 
recursos limitados são oferecidos de forma 
ilimitada para uso e os provedores os 
gerenciam, de forma escalável, o quanto for 
necessário (DUSTDAR et al., 2011). A ideia de 
utilizar o Elastic Business Process 
Management (eBPM) é estruturar uma nova 
forma de modelagem, cultura e performance, 
e assim monitorar de melhor forma os 
processos afim de ser proativo e adquirir uma 
melhor gestão de recursos. Dessa forma, 
conseguir integrar os processos de negócios 
com a nuvem. 

De acordo com Dustdar et al. (2011), algumas 
propriedades do eBPM são: 

a) Custo: de acordo com os serviços
oferecidos são estabelecidos preços. Para  
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estabelece-los são usados itens, tais como: o 
custo de investimento, de fornecedores, de 
manutenção das máquinas (peças de 
computador), memória, uso de dados e 
transmissão que podem ser dinâmicos visto 
que são utilizados para desenvolver modelos 
elásticos de computação nas nuvens.  

b) Qualidade: é uma forma de mensurar, de
fato, a qualidade do uso do recurso. Em 
outras palavras é quantificar a qualidade em 
função dos custos. Assim, nota-se a 
necessidade da melhor utilização do serviço 
com o uso dos recursos necessários. 

Mesmo com tais ofertas de melhoria de 
processos existe pouca informação disponível 
a respeito de softwares de BPM que permitem 
executar um sistema na nuvem. O BPM na 
nuvem oferece um foco exclusivo em fornecer 
plataformas de pedidos e softwares para 
Internet além de vender as tradicionais 
licenças de softwares para instalação em 
servidores. 

Durante o desenvolvimento de protótipos de 
pesquisa na área de BPM Elástico, Schulte et 
al. (2015) citou os desafios enfrentados no 
armazenamento de processos de negócio na 
nuvem tais como programação para 
processos elásticos, alocação de recursos, 
coleta de dados, coordenação 
descentralizada e gerenciamento dos estados 
do ciclo de vida do BPM. 

3.1 PROGRAMAÇÃO PARA PROCESSOS 
ELÁSTICOS 

O objetivo principal é montar o cronograma 

que descreve quais tarefas serão executadas 
em determinado espaço de tempo e 
utilizando um recurso computacional, dessa 
forma, maximizando a qualidade de serviço 
advindo da otimização de um processo.  

Para um processo de programação em um 
cenário de BPM Elástico, é extremamente 
importante conhecer o tempo de execução de 
certas tarefas em determinados recursos, o 
que leva à definição de um intervalo de 
tempo. Porém, com os processos de 
negócios na nuvem, esse intervalo precisa ser 
definido com base em um banco de dados, 
histórico e ainda com um grau de incerteza 
(SCHULTE et al., 2015). Porém, no BPMS 
tradicional, as tarefas são atribuídas seguindo 
um fluxo de programação orientada com base 
na origem - humana ou máquina - e a partir 
daí o processo segue sem foco no prazo. 
Para esse processo de programação são 
utilizados conhecimentos dos campos de 
Pesquisa Operacional e Gestão de 
Operações. A programação é feita 
considerando os tempos e controle de fluxo, 
pois quando não é baseado em prazos, ela 
segue uma abordagem FIFO (First-In-First-
Out). 

Schulte et al. (2015) propôs um modelo de 
programação baseado em Fluxos de Trabalho 
Científico que poderia ser usado em recursos 
armazenados na nuvem e, 
consequentemente, objetivava redução de 
custos. Porém, na fase de teste, foram 
observadas algumas diferenças entre Fluxo 
de Trabalho Científico e os Processos de 
Negócios em si, o que está destacado na 
Tabela 1. 

Tabela 1 – Diferenças entre Processos de Negócio e Fluxo de Trabalho Científico 

Processos de Negócios Fluxo de Trabalho Científico 

Possui objetivo orientado para os negócios e 
os requisitos para um serviço de qualidade 
são mais importantes. 

Possui como objetivo criar e organizar tarefas 
relativas aos experimentos dos pesquisadores, 
facilitando a análise dos dados. 

O fluxo de controle é explicitamente 
modelada enquanto interdependências 
relacionadas a dados entre instâncias do 
processo são de importância secundária 

Possui fluxo de dados orientado onde o fluxo 
de execução segue o fluxo de dados. 

Quanto às características das instâncias do 
processo é comum que um grande número 
de processos idênticos seja realizada 
simultaneamente. 

As características das instâncias do processos 
são interdependentes, o que resulta em 
diferentes instâncias do mesmo fluxo de 
trabalho sendo transportadas em lotes. 

Fonte: Adaptado de Schulte et al. (2015) 
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Baseado nessas diferenças encontradas, 
conclui-se que as abordagens atuais 
referentes ao Fluxo de Trabalho Científico não 
são aplicáveis aos Processos de Negócios. 
Todas as abordagens de programação para 
processos elásticos devem levar em 
consideração a alocação de recursos, 
assunto da próxima seção. 

3.2 ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

O avanço do Cloud Computing beneficia o 
sistema BPM a partir do momento em que é 
explorado todo o potencial de recursos da 
nuvem e ainda utilizando esses recursos na 
quantidade que for preciso (SCHULTE et al., 
2015). A alocação de recursos está 
relacionada com a previsão de pedidos e 
cargas de trabalho. Dentre seus objetivos, 
está a decisão de quantos recursos de certo 
tipo serão utilizados para que certo processo 
seja executado da maneira esperada. 

Para que essa previsão de carga de trabalho 
seja realizada, é necessário prever o número 
de pedidos feitos em um modelo de processo 
considerando quanto de carga de trabalho 
esse pedido pode precisar, como exemplo: a 
solicitação dentro de um processo elástico 
pode ser caracterizada através de uma troca 
de mensagens entre servidores que podem 
influenciar o fluxo de produção. Schulte et al. 
(2015) destaca que, quanto aos processos de 
negócios na nuvem, existem abordagens 
diretas para alocação de recursos, porém 
essas ainda não garantem adaptação para 
cenários de BPM na nuvem pois possuem 
muitas limitações. 

3.3 MONITORAMENTO DO PROCESSO E 
COLETA DE DADOS  

O monitoramento do processo e a coleta de 
dados são baseados nos conceitos de EDA e 
SOAs. O EDA, ou elaboração de um evento 
orientado, se caracteriza pelo 
desenvolvimento de um software que fornece 
ferramentas de acompanhamento de fácil 
utilização. Os SOAs, conhecidos como a 
elaboração de um serviço orientado, 
oferecem serviços de comunicação entre 
cliente e sistema através da web ou para 
comunicação (SCHULTE et al., 2015). 

Desde modo, com o crescente aumento no 
número de dados, adotam-se uma nova 
definição para evento que passa a ser 

definido como um registro de atividades que 
já ocorreu ou ainda irá ocorrer (FITÓ, 2012). 
Para que tal processamento de eventos seja 
realizado utiliza-se a tecnologia CEP 
(Complex Event Processing). O CEP se insere 
no BPM como parte elástica e é utilizado para 
analisar e verificar o andamento do processo. 
Isso aumenta a eficiência do CEP que acaba 
por ajudar na tomada de decisões e 
gerenciamento de negócios (SCHULTE et al., 
2015). 

3.4 DESCENTRALIZAÇÃO COORDENADA 
PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO  

O BPMS (Business Process Management 
Systems) possui fraca escalabilidade quando 
está centralizado, trazendo alguns problemas 
a rede (SCHULTE et al., 2015). Existem 
diversos modelos de descentralização, em 
um deles há um motor "mestre" que encarrega 
tarefas a motores menores que administram 
as funções, uma delas é o gerenciamento de 
dados. Um outro exemplo é o peer-to-peer 
(P2P) que tem por principal característica a 
descentralização da rede. Onde cada 
computador pode funcionar como servidor e 
cliente ao mesmo tempo. Baseados no P2P 
surgiram diversos programas, estes são: 
SwinDew-C, com a função de comunicação; 
OSIRIS-SR; BPELcube. 

Fazendo uma comparação entre a 
descentralização e centralização, nota-se que 
a descentralização coordenada apresenta 
vantagens como o aumento da confiabilidade, 
escalabilidade e a estabilidade dos recursos 
econômicos enquanto o centralizado tem o 
benefício de ter as provisões de recursos. 

3.5 O GERENCIAMENTO DE ESTADO 

O processo de consolidação pode necessitar 
um ambiente específico de comunicação, 
disponibilidade, desempenho, segurança e 
condições isoladas. Ele envolve o estado 
atual das tarefas que estão em execução, a 
lista de tarefas que estão esperando para 
serem executadas e o fluxo de dados que 
estão em progresso. Portanto, pode-se 
concluir que o processo de consolidação 
deve ser consistente através de toda e 
qualquer operação para que falhas sejam 
evitadas, para isso os dados devem exibir 
caráter consistente, verdadeiro, confiável e 
durável no momento em que são adicionados 
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ou removidos de um sistema de 
gerenciamento de dados (SCHUSTER et al., 
1999). 

4 ESTUDO DE CASO 

A partir do processo de um modelo de 
negócios na nuvem mostrado nas seções 
anteriores, apresentamos nesta seção um 
exemplo de implementação do BPM na 
nuvem chamada Plataforma Vienna para 
processos elásticos 

4.1 A PLATAFORMA VIENNA PARA 
PROCESSOS ELÁSTICOS 

A plataforma Vienna para processos elásticos 
é considerado um BPM elástico e considera o 
cuidado com o recebimento e gerenciamento 
de serviços de software em um ambiente na 
nuvem e mapeamento de pedidos de 
processos, estes requeridos pelos clientes 
(SCHULTE et al., 2015). 

Figura 4 – Estrutura da Plataforma Vienna 

Fonte: Adaptado de Schulte et al. (2015) 

O cliente pode requisitar um processo e pode 
definir acordos de níveis de serviço para um 
processo; o Gerente de Fluxo de Trabalho é 
responsável pela aceitação da solicitação dos 
processos e ainda pela execução do 
processo (em que cada tarefa é direcionada a 
um software específico); o programador é 
capaz de computar em quais períodos de 
tempo a execução deve ser iniciada para que 
garanta que o acordo de nível de serviço seja 
aderida; o pensador é responsável pela 
planejamento de programação o qual 
computa recursos requeridos; o balanceador 
de carga é capaz de equilibrar os pedidos de 

serviços em recursos disponíveis para que 
possa ter uma relativa carga igual em caga 
memória virtual (VM). 

A informação é lida através da memória 
compartilhada. Além disso, uma fonte crucial 
de troca de informação é o chamado Sistema 
de Memória Virtual Backend. Na Plataforma 
Vienna apresentada pela Figura 4, vários 
sistemas de memória virtual Backend são 
implementados. O servidor de aplicações 
recebe uma única modalidade de serviço. O 
monitor é iniciado e mede a capacidade de 
memória usadas no sistema e o tempo de 
resposta do serviço implementado. Os dados 
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e informações são então armazenados e 
compartilhados entre BPMS com memórias 
virtuais na seção de compartilhamento de 
memórias e um mecanismo de ação, que é 
capaz de executar diferentes ações 
comandadas pelo pensador, é implementado 
(SCHULTE et al., 2015). 

 

5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa apresentou como seu 
objetivo principal como o processo de 
implementação de um modelo baseado a 
partir do Business Process Management na 
Computação nas Nuvens ocorre. Para isso, 
foram ilustrados os elementos fundamentais 
do BPM e do Cloud Computing e um 
processo de modelo de negócio 
implementado na nuvem foi detalhado em 
cinco subseções. Sendo o exemplo mais 
referido na literatura, a Plataforma Vienna para 
processos elásticos foi, então, escolhida 
como modelo de um BPM na nuvem com o 
intuito de apresentar o funcionamento desse 
processo. 

O estudo de caso deste artigo mostrou o 
funcionamento básico de um modelo BPM 
aplicado e implementado em um processo de 
Computação nas Nuvens. A Plataforma 
Vienna para processos elásticos permite a 
integração dos usuários do sistema e 

claramente define as suas respectivas 
funções dentro do processo. Além disso, a 
plataforma ainda esclarece o processo de 
armazenamento de informação do sistema, 
sendo esse altamente escalável. Ainda, 
mostra a importância dos sistemas de 
memórias virtuais, servidores de aplicações e 
monitores, pois influenciam diretamente nos 
elementos de memória compartilhada do 
sistema como um todo.  

Portanto, da leitura apresentada, a 
implementação do BPM no Cloud Computing 
é aconselhado pois há a presença de 
estruturas definidas para cada usuário e os 
elementos de base das informações do 
sistema são concisos de forma a garantir a 
eficácia e segurança do sistema. Porém, a 
partir do estudo das realizações de um 
modelo BPM elástico, é imprescindível 
salientar que é necessário o estudo e 
desenvolvimento de mais aplicações sobre o 
processo de implementação de um modelo 
de gerenciamento de processos de negócios 
na nuvem pois foi observado que as 
informações obtidas para esse tipo de 
processo se encontram escassas e limitadas 
a poucos estudos. Um dos motivos que gerou 
a limitação do desenvolvimento do estudo de 
caso desta pesquisa pode ser advinda da 
baixa maturidade do assunto no âmbito 
literário. 
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Resumo: As organizações portovelhenses necessitam de planejamento de suas 

atividades. Esta trabalho sobre o Planejamento Mestre de Produção de uma 

empresa do ramo alimentício localizada no município de Porto Velho, Capital do 

Estado de Rondônia. Tem por base a Teoria Contingencial, reunindo os conceitos 

da Análise SWOT e de inovação como vem sendo tratado em Silva et al (2011) e 

Queiroz et al (2012). Tem por objetivo geral estudar o Planejamento Mestre de 

Produção e Operação em uma empresa do ramo alimentício; e como objetivos 

específicos levantar o processo de produção e operações da empresa (1), 

demonstrar as práticas adotadas para o planejamento mestre de produção e 

operações na plataforma produtiva em estudo (2) e efetuar uma análise crítica 

sobre os possíveis elementos de inovação nos processos a serem praticados na 

empresa (3). O preparo seguiu pelo Método do Estudo de Caso, com suporte em 

levantamento bibliográfico orientado em Pizzani et al (2012); como procedimentos 

realizou-se visita in situ, entrevistas, observação para coleta e seleção de dados, e 

outros requeridos pelo método. Como resultados tem-se que a empresa utiliza o 

Planejamento Mestre de Produção, a mesma não possui estoque de materiais e 

realiza as vendas de acordo com a demanda. Foi possível perceber a importância 

da análise SWOT para melhorar a performance organizacional em face do 

conhecimento da realidade a qual a empresa está inserida, bem como suas 

potencialidades e fraquezas. Este estudo interessa a todos os envolvidos na 

excelência do desempenho organizacional da produção. 

Palavras-chave: Administração. Amazônia. Gestão. Inovação. Planejamento. 

Produção.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata sobre o planejamento 
mestre de produção e operações em uma 
empresa do ramo alimentício do município de 
Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia. 
O que se observa neste cenário é a 
predominância da necessidade de estudos 
voltados para a estratégia competitiva das 
empresas em geral, e em especial naquelas 
relacionadas ao ramo de alimentos como as 
panificadoras, objeto desta pesquisa.  

O Planejamento envolve o estabelecimento de 
planos e alguns são estratégicos para o 
desempenho eficiente de uma panificadora; 
envolve o levantamento de máquinas, 
equipamentos, pessoas, materiais diversos, 
energia e demais recursos a serem 
mobilizados para a entrega do produto final 
ao consumidor. Esta tarefa seguirá este 
raciocínio, primeiro indicando os objetivos e 
depois tratando sobre uma revisão teórica e 
conceitual que permita a interpretação do 
estado da arte; uma metodologia será 
considerada e os resultados serão tratados 
aqui, seguidos dos resultados, conclusão e 
referências.  

Diante dessa realidade, o presente trabalho 
visa responder ao seguinte problema de 
pesquisa: De que forma a empresa em estudo 
realiza seu planejamento das atividades 
produtivas? Para responder à pergunta foi 
admitido como objetivo geral estudar o 
Planejamento Mestre de Produção e 
Operação em uma empresa do ramo 
alimentício. Para que tal objetivo seja atendido 
foram designados três objetivos específicos; 
para isso admite-se como objetivos 
específicos levantar o processo de produção 
e operações da empresa em estudo (1), 
demonstrar as práticas adotadas para o 
planejamento mestre de produção e 
operações na plataforma produtiva focalizada 
(2), e efetuar uma análise crítica sobre os 
possíveis elementos de inovação nos 
processos a serem praticados na empresa 
pesquisada (3). 

2 REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

O Planejamento Mestre de Produção está 
baseado na teoria das contingências e sua 
aplicação nas empresas e organizações de 
modo a atender as necessidades emergentes 
e situacionais bem como nos aspectos de 
inovação necessários para suscitar seu 

sucesso e aplicação social e mercadológica. 
Nesse sentido, a revisão em questão 
abordará em primeiro a Teoria das 
Contingências, em um segundo momento no 
Planejamento Mestre de Produção, em 
seguida a respeito da Inovação nesse 
segmento e por último abordará a análise de 
SWOT. 

2.1 TEORIA DA CONTINGÊNCIA 

O levantamento bibliográfico efetuado em 
Souza et al (2013) teoriza que o ambiente 
influencia diretamente na organização e, 
sendo um sistema aberto, essas influências 
serão essenciais para a sobrevivência dessa 
organização. A Teoria da Contingência é 
levada em consideração pois focaliza a 
influência do comportamento organizacional 
para a adequação ao ambiente como 
estratégia para o alcance dos objetivos. 

A Teoria da Contingência é a mais recente 
das teorias da administração, sendo uma 
junção das teorias clássicas e das teorias 
científicas, possibilitando uma aplicação 
variada e diversificada. Esta teoria também 
mostra que as organizações sofrem influência 
tanto do ambiente interno como do ambiente 
externo. Delimita que não há nada absoluto 
nas organizações e, conforme trata Bächtold 
(2012), essa abordagem afirma que a relação 
entre as condições e as técnicas 
administrativas traz a eficácia e atendimento 
dos objetivos propostos pela organização. 
Esta realidade é tratada em Santos (2014) ao 
afirmar que na Teoria da Contingência não há 
apenas uma forma das empresas em se 
estruturarem; o autor se refere à perspectiva 
em ambientes estáveis, com baixa 
possibilidade e incerteza, quando as 
atividades serão executadas com eficácia por 
meio de uma hierarquia centralizada, com 
trabalho diário e distinção entre as 
responsabilidades. Por outro lado, em 
ambientes instáveis e com possibilidades de 
inovações constantes, o autor focaliza a 
possibilidade de maior desenvolvimento em 
estruturas orgânicas, mediante diversificação 
de tarefas, menor formalização de cargos e 
planificação na hierarquia.  Em outras 
palavras, nas organizações estáveis vigoraria 
a Teoria Clássica, ao passo que em 
organizações mais instáveis vigoraria a Teoria 
das Relações Humanas.  

Por outro lado, e ainda de acordo com o 
mesmo autor Santos (2014), diferentes formas 
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de organização gerem diferentes formas de 
expansão, ou pela expansão através de uma 
estratégia, ou no sentido contrário. De modo 
que para realizar o aumento das empresas 
são necessárias a criação de novas 
atividades, recursos e uma nova estrutura 
para a mesma. É importante considerar que a 
adaptação da empresa às novas situações 
não se processa de modo automático, mas 
alguns fatores atuam diretamente nessas 
questões, podendo citar como: a existência 
de uma estrutura organizacional adequada, o 
que dificulta a adequação, a natureza 
multifacetada do envolvimento dos membros 
da organização, entre outros.  

A Teoria Contingencial é abordada em Rocha 
(2011) ao se referir à influência nos processos 
produtivos. O seu estudo está direcionado a 
uma manufatura de processos contínuos, na 
qual acontece a aquisição de matéria prima, a 
sua melhoria através dos processos de 
transformação para obtenção de produto 
final. É neste processo que as influências 
ambientais ocorrerem, cabendo conhecer a 
forma. O autor explicita que, ao passo em que 
se armazenam as matérias primas para a 
produção, uma inadequação pode acarretar 
em alteração do resultado do produto final, 
que poderá gerar insatisfação na demanda. 

2.2 PLANEJAMENTO MESTRE DE 
PRODUÇÃO (PMP) 

O Planejamento Mestre de Produção (PMP), 
para Rocha (2011), advém das terminologias 
inglesas Master Production Shedule (MPS); é 
uma normativa interna da empresa que 
especifica quais os itens serão produzidos, 
bem como suas quantidades, em um 
determinado período, funciona com um 
planejamento estratégico reduzido. No 
Planejamento Mestre de Produção, serão 
elaborados cálculos detalhados das 
necessidades dos produtos finais, que 
servirão para a elaboração das quantidades 
de tempo e material necessários para os 
produtos estarem prontos. Estes dados serão 
baseados ainda em alguns fatores como 
demanda pelos produtos do portfólio, nível de 
estoque e controle de prazos de validade, nos 
casos de material perecível, por exemplo.  

Por outro lado, o PMP, de acordo com o 
pensamento de Ferreira (2012), tem como 
função coordenar ou até mesmo balancear os 
suprimentos e demandas dos produtos 
acabados, em períodos de médio prazo, além 

de atuar também em baixo nível pelo curto 
prazo. O PMP é ajustado diariamente de 
acordo com as necessidades do cliente e das 
empresas. Essas mudanças se fazem 
importantes de acordo com a relação da 
capacidade de produção e sua consequente 
variabilidade de processos, já que esses 
devem estar atentos às mudanças de prazos 
das organizações. Portanto, o PMP deve 
saber o que fazer, onde fazer, em quanto 
tempo irá realizar a operação e quando irá 
fazer determinado produto. 

O PMP conforme o pensamento de Pretto, 
Ramos e Pretto (2011) é a base para o 
estabelecimento de compromissos entre os 
interesses de diversas ações dentro da 
organização e influencia a totalidade dos 
setores, como por exemplo, o marketing 
realiza a divulgação do produto, mas a 
produção de um dado produto poderá ser 
possível somente em detrimento nos prazos 
de produção do mesmo, caso contrário a 
propaganda e a venda deixam de ter validade 
e acabam frustrando o cliente. Por outro lado, 
um aumento nas vendas e na produção 
repercute na movimentação do setor de 
Recursos Humanos na contratação de novos 
profissionais, além de treinamento, por 
exemplo. Ainda se terá um aumento na área 
de finanças com acréscimo de gastos com 
estoques, horas extras, contratação de 
profissionais, entre outros. 

Como forma complementar, Evangelista et al 
(2011) consideram que o PMP é mais 
detalhado de médio período, realizado de 
tempos em tempos, por meio de produtos já 
vendidos ou confirmados na carteira de 
vendas. Entretanto, desenvolver o PMP de 
forma adequada não é uma tarefa simples, 
pois são vários os elementos avaliados. O 
desenvolvimento do PMP é uma tarefa árdua 
e complexa, pois é conduzido por diversas 
tentativas até que se chegue ao modelo ideal 
de desenvolvimento. O PMP atua ainda nas 
ações de mudança e modernização das 
empresas podendo ser inserido como uma 
estratégia de competição, já que, de acordo 
com Antunes, Sehnem e Lima (2014), ele 
promove a conquista e sustentação das 
vantagens competitivas, mas para que tal 
fenômeno aconteça é necessário que a 
organização tenha bem claro e definido seus 
objetivos e as estratégias para alcançar os 
mesmos.  
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2.3 O PLANEJAMENTO MESTRE DE 
PRODUÇÃO E A INOVAÇÃO 

A inovação para o pensamento de Severo et 
al (2012) está relacionada com a adoção de 
um novo método de produção, de um novo 
produto, de uma nova forma de organização 
ou de uma conquista recente de mercado. Ou 
ainda, a inovação acontece no momento em 
que as empresas introduzem mudanças 
capazes de criar melhorias para o 
desempenho organizacional. Para que uma 
organização possa estar constantemente 
alimentada pela inovação é fundamental a 
presença de um ambiente composto de 
profissionais qualificados e constantemente 
treinados, com espaço aberto para a 
criatividade e aceitação das propostas, um 
nível reduzido de ruídos na comunicação, 
propício a troca de informações, entre outras 
qualificadoras. 

Sobre inovação, Souza et al (2013) citam a 
importância desta nos processos de 
competitividade, abordando uma visão 
sistêmica da empresa com o ambiente, assim 
influenciando o crescimento tecnológico. 
Seguindo esse caminho, levantamentos 
bibliográficos efetuados em Evangelista et al 
(2011) e em Peixoto (2013) indicam que nos 
sistemas de produção, sendo eles de 
pequeno ou grande porte se faz necessário o 
Planejamento de Controle e Produção.  

No pensamento de Hékiset al (2013) o 
desempenho inovador de uma organização 
está diretamente relacionado com sua 
capacidade de obter informação, processá-la 
e disponibilizá-la de forma segura. E diante 
dessa realidade a gestão informacional é 
chave no processo de construção e de 
realização de projetos e programas, além de 
ser geradora da sustentabilidade e de 
sustentação no mercado dos negócios. A 
capacidade de inovação pode ser melhorada 
por um conjunto de dimensões como 
estratégia, liderança, relacionamento, cultura, 
pessoas, estrutura, processo, entre outros.  

O Planejamento de Controle e Produção pode 
ser desenvolvido de três formas, sendo de 
longo, médio e curto prazo. Portanto, pode-se 
considerar o Plano Mestre como a 
formalização da produção, sendo 
demonstradas as necessidades específicas 
de material e capacidade. Sendo assim, se 
faz necessária também a avaliação das 
necessidades de mão-de-obra, equipamentos 

e materiais a serem utilizados no processo de 
produção. 

2.4 ANÁLISE SWOT 

Silva et al (2011) citam que esta ferramenta foi 
criada por professores da Harvard Business 
School, e utilizada por acadêmicos 
posteriormente. A ferramenta em questão 
aborda a competitividade de uma 
organização e segue quatro variáveis: 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
Oportunities (Oportunidades) e Threats 
(Ameaças). Dentre as variáveis, as forças e 
fraquezas estão ligadas à empresa e 
oportunidades e ameaças ao ambiente 
externo à organização. 

Ainda segundo o estudo feito em Silva et al 
(2011), Chiavenato e Sapiro (2003) citam que 
cruzar as oportunidades e ameaças do 
ambiente com as fortalezas e fraquezas da 
organização é a função principal da análise 
de SWOT. Estas quatro zonas variáveis 
servem de direção para a situação da 
organização. 

Em Queiroz et al (2012), Do Valle et al (2008) 
dizem que a análise SWOT é muito utilizada 
no planejamento estratégico, onde se 
relaciona o ambiente externo e interno da 
organização. Esta análise direciona a 
identificação das oportunidades, que usadas 
podem melhorar o desempenho e as 
ameaças que podem afetar este 
desempenho. Além das variáveis do ambiente 
externo, identifica também as do interno, que 
são as forças e fraquezas. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa inicialmente foi do tipo 
bibliográfica que, para Pizzaniet al (2012), 
trata-se da revisão de literatura sobre as 
principais teorias norteadoras do trabalho 
científico, podendo ainda ser chamada de 
levantamento bibliográfico e pode ser 
realizada em livros, periódicos, artigos de 
jornais, sites da internet, entre outros. Dentre 
os objetivos da revisão de literatura tem-se a 
possibilidade de proporcionar um 
aprendizado sobre uma determinada área do 
conhecimento, como é o caso do PMP, além 
de facilitar a identificação dos métodos a 
serem utilizados pelos pesquisadores e 
oferecer subsídios para a introdução e 
redação da discussão do trabalho. 
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A pesquisa foi também do tipo estudo de 
caso, já que se caracteriza por um estudo 
aprofundado da plataforma de estudo. Ainda 
foi do tipo de estudo de campo a qual 
procura o aprofundamento de uma realidade 
específica, realizado em sua maioria por meio 
de observação da realidade, entrevistas e 
aplicação de questionário a fim de captar as 
explicações e interpretações da situação in 
loco. O instrumento da coleta de dados será a 
entrevista semiestruturada, na qual os 
pesquisadores realizam um roteiro prévio das 
perguntas, de modo a atender os objetivos da 
pesquisa. Os dados coletados serão 
comparados mediante a teoria e a prática 

realizada no levantamento dos dados. 

Com relação à apresentação e discussão dos 
resultados da pesquisa, serão demonstrados 
mediante a base teórica as tendências e os 
contrapontos da temática relacionada ao 
planejamento estratégico bem como os 
objetivos estabelecidos de modo inicial pela 
presente pesquisa. Por fim, e não menos 
importante, será apresentada uma proposta 
de inovação relacionada ao planejamento da 
produção na empresa em estudo. Com vistas 
a compreender melhor a realização dos 
procedimentos metodológicos, segue a 
Figura 1 e o respectivo Quadro 1, que trazem 
detalhes desses aspectos. 

Figura 1: Diagrama dos procedimentos metodológicos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 1: Detalhamento dos procedimentos adotados 

Procedimentos Adotados Descritiva dos procedimentos 

1. Problema de pesquisa

O problema de pesquisa trata-se de um questionamento que 
irá perpassar por toda a pesquisa, seja a parte do 
levantamento bibliográfico, a metodologia, a aplicação do 
instrumental de coleta de dados, a análise dos dados e 
principalmente, a resposta aos objetivos e o alcance dos 
mesmos na realização dos processos científicos.  

2. Objetivos

Os objetivos são considerados a base para a realização da 
pesquisa. Tratam-se do caminho a ser seguido para 
responder a indagação do problema de pesquisa. Para 
melhor ser compreendidos foram desmembrados em objetivo 
geral e objetivos específicos. Esses por fim, direcionam o 
andamento técnico da pesquisa. 

3.Levantamento
bibliográfico 

O levantamento bibliográfico é a realização de um apanhado 
nas publicações científicas dos pesquisadores da temática 
em discussão, de modo a compreender como esses 
pensadores compreendem o fenômeno do Planejamento 
Mestre de Produção (PMP). Nesse item foram apresentados 
os principais artigos publicados no Brasil desde o ano de 
2010. 

4. Elaboração da
Metodologia 

A metodologia é como a pesquisa foi realizada, desenvolvida 
e implementada no seu local de realização. É nesse item que 
foram abordadas a questão da pesquisa bibliográfica, do 
estudo de caso por ser uma realidade específica e do estudo 
de campo já que os acadêmicos foram em busca de seus 
resultados. 

5. Respostas aos
objetivos 

Por fim, após o levantamento bibliográfico, a construção da 
metodologia e a análise dos dados. A resposta aos objetivos 
e a problemática da pesquisa é ponto fundamental para 
verificar se os dados recolhidos e analisados são suficientes 
para atender a esses questionamentos. Esse ponto é crucial 
para a conclusão da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

4 ESTUDO DE CASO SOBRE 
OPLANEJAMENTO MESTRE DE PRODUÇÃO 
E OPERAÇÕES 

O estudo foi desenvolvido em uma empresa 
do ramo alimentício (panificação) do 
município de Porto Velho, capital do Estado 
de Rondônia, onde em levantamento 
realizado in loco pôde-se acompanhar os 
processos produtivos da empresa, onde se 
percebeu que os procedimentos adotados 
são desenvolvidos de forma organizada, com 
o auxílio de maquinário próprio para

panificação, adquirido recentemente para o 
atendimento da demanda, além de promover 
uma melhor qualidade ao produto, atraindo 
assim uma quantidade maior de clientes. Os 
processos produtivos da panificadora são 
desenvolvidos em três etapas: aquisição de 
matéria prima (1); processos de 
transformação da matéria prima em produtos 
(2); disponibilização dos produtos para venda 
(3). Na Figura 2 e no Quadro 2 estão 
respectivamente o fluxograma e a descrição 
dos processos produtivos da empresa em 
estudo. 
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Figura 2: Fluxograma dos processos produtivos da empresa em estudo 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Quadro 2: Teoria da Contingência em confronto com a prática na empresa 

Processos Produtivos Descrição dos Processos Produtivos 

1. Planejamento e Seleção

O processo de planejamento e seleção da matéria prima na 
plataforma de estudo é realizado diariamente, em 
adequação com a oferta e procura da produção realizada 
anteriormente, assim, aumentando ou diminuindo as 
quantidades ofertadas. 

2. Transformação

Nesta etapa acontecem os processos de transformação da 
matéria prima bruta em matéria prima transformada, por 
meio dos processos de mistura, descanso, divisão, 
modelagem, fermentação, pestanação, forneamento e 
resfriamento. 

3. Disponibilização do Produto
Final 

Na etapa de disponibilização do produto, estes são 
divididos em quantidades adequadas para o preenchimento 
da vitrine, de forma que a vitrine esteja sempre abastecida. 
Estes serão escolhidos pela clientela, embalados e pesados 
e, por fim, entregues após efetivação do pagamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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4.1 LEVANTAMENTO DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO E OPERAÇÕES DA EMPRESA 
EM ESTUDO 

Ao passo em que se analisa os processos 
produtivos da empresa alvo de estudo foi 
observado que em suas atividades há uma 
tipologia extremamente variada, que 
demanda uma adaptabilidade aos processos 
muito alta, pois, além dos produtos 
produzidos em escala diária, há ainda as 
demandas de atendimento individual. Por 
outro lado, pode-se perceber que o ambiente 
interfere de modo significativo na 
organização, e no caso da empresa em 
pesquisa, faz com que haja a produção e 
comercialização de inúmeros produtos da 
espécie alimentícia como pães, bolos, tortas, 
salgados, bebidas, entre outros. Nesse 
sentido, a Teoria das Contingências atua de 
modo que a empresa com essa variedade de 
produtos e inserida em uma sociedade 
altamente variada diminua a possibilidade de 
baixo consumo da produção, o que tende a 
manter em evidência a organização. 

É importante salientar que apesar da grande 
variedade de produtos, o PMP foi baseado na 
produção ou fabricação apenas do pão tipo 
francês. Tal escolha se deve pela quantidade 
desse produto que é produzida diariamente 
na empresa pesquisada, de modo que esse é 

o principal ingrediente de sucesso da mesma.
Diante dessa situação, pode-se perceber que 
a produção desses pães é determinada de 
acordo com a demanda diária, 
especialmente, baseada na experiência 
pessoal dos empresários, bem como dos 
profissionais que produzem esses produtos. A 
empresa ainda trabalha por meio da 
produção de demanda, ou seja, de acordo 
com as encomendas por parte dos clientes e 
ainda personalizando seus serviços e 
produtos de modo a atender as 
necessidades, bem como com as 
contingências demandadas pelo mercado. 
Em confronto com a teoria explanada em 
revisão teórica, demonstraremos no Quadro 3 
os aspectos da produção que se enquadram 
nesta teoria. 

Em análise do Quadro 3 que segue, se 
observa que a empresa aplica os preceitos 
da Teoria da Contingência. Constitui-se em 
um sistema aberto, ou seja, sofre 
interferências do meio interno e externo, como 
indica Chiavenato (2014). Este autor teoriza 
que uma característica relevante da Teoria da 
Contingência é a de que não se consegue um 
alto nível de sofisticação organizacional com 
a aplicação de um só modelo; assim, não há 
uma só forma de tornar uma organização 
eficaz e eficiente. 

Quadro 3: Teoria da Contingência em confronto com a prática na empresa. 

Processos Produtivos Teoria 
Aplicação Prática na 

Empresa 

Processos de Produção 
Diária 

As características 
organizacionais apresentam 
uma interação entre si e com o 
ambiente. 

A empresa trabalha com 
processos pré-determinados, 
que podem sofrer alteração 
de acordo com a 
necessidade diária.  

Processos de Produção 
por Demanda 

A organização é de natureza 
sistêmica, isto é, ela é um 
sistema aberto. 

Em casos específicos 
trabalha por demanda, 
atendendo a pedidos 
específicos, com produtos e 
quantidades variadas. 

Processos de Produção 
por Sazonalidade  

As características ambientais 
são as variáveis 
independentes, enquanto as 
características organizacionais 
são variáveis dependentes 
daquelas. 

Atende ainda pedidos 
específicos em determinados 
períodos do ano, como 
festividades juninas e 
natalinas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2 DEMONSTRAÇÃO DAS PRÁTICAS 
ADOTADAS PARA O PLANEJAMENTO 
MESTRE DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES NA 
PLATAFORMA PRODUTIVA EM ESTUDO 

A aplicabilidade do PMP (planejamento 
mestre de produção) na plataforma de 
pesquisa em questão acontece de forma 
adequada, pois são seguidas determinações 
criteriosas para o desenvolvimento das 
atividades. Estas se fazem de extrema 
necessidade, visando o seguimento das 
estratégias, pois se trata de uma produção de 
curto prazo. Além disso, há ainda a 
perecibilidade dos produtos, tanto da matéria 
prima, quanto do produto final. Visando o 
melhor aproveitamento das matérias primas, 

são utilizados cálculos e equipamentos que 
auxiliam na obtenção de quantidades exatas 
destes, para que não haja desperdícios 
durante o processo de elaboração dos 
produtos. 

O PMP tem uma aplicabilidade mais 
adequada em processos produtivos mais 
longos, porém aplica-se perfeitamente na 
produção de produtos alimentícios, pois 
demanda de uma análise minuciosa a cada 
etapa, visando a produção com o menor 
descarte possível, bem como a utilização dos 
materiais em sua totalidade, pois estes, no 
caso de estudo são adquiridos conforme a 
utilização, evitando-se que estes 
permaneçam em estoque. Segue a Figura 3 e 
Quadro 4 com estes elementos. 

Figura 3: Demonstração do Planejamento Mestre de Produção 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 4: Planejamento Mestre de Produção em confronto com a prática na empresa 

Etapas do Processo 
Produtivo 

Descritiva do processo 

1. Planejamento da
Produção 

Nesta etapa são avaliadas as necessidades da matéria prima 
para a produção, aquisição desta, contabilização da quantidade 
necessária para a elaboração do produto, quantidade do tempo 
necessário para todo o processo produtivo, quantidade de 
funcionários necessários para o desenvolvimento da tarefa, bem 
como quantidade de tempo que cada um necessita para realizar 
sua tarefa, quantidade de energia e gás que os equipamentos 
utilizarão. 

2. Produção

Esta é a etapa em que as matérias primas passarão pelo 
processo de transformação, por meio dos processos 
transformadores, seguindo todo o planejamento traçado 
anteriormente. 

3. Disponibilidade do
Produto Final para venda 

Por fim, após os processos de transformação os produtos finais 
são disponibilizados para venda, com o intuito de atender toda a 
demanda da clientela. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

4.3 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE OS POSSÍVEIS 
ELEMENTOS DE INOVAÇÃO NOS 
PROCESSOS PRATICADOS PELA EMPRESA 

Analisar os ambientes internos e externos da 
organização é um ponto de suma importância 
no planejamento. Vieira et al (2013) cita que 
para tal análise utiliza-se a matriz SWOT - 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
Opportunities (Oportunidades) e Threats 
(Ameaças), chamada de F.O.F.A. por alguns 
autores, capaz de monitorar o ambiente 
interno e externo da organização, auxiliando 
no planejamento estratégico. Os mesmos 
autores citam que surge a oportunidade de se 
fazer o marketing se a empresa pode obter 
lucro ao atender seus consumidores em 
determinado seguimento. A ausência de um 
marketing defensivo pode levar à queda das 

vendas e dos lucros. 

Para Samonetto e Campos (2013) a matriz 
SWOT é utilizada para analisar o ambiente e 
serve de base à gestão e planejamento 
estratégico numa empresa ou instituição. 
Verifica, também, a posição estratégica da 
empresa no ambiente ao qual se encontra. 
Citam ainda que para Martins (2006), matriz 
SWOT é comum nas empresas voltadas para 
o pensamento estratégico e praticar a análise
com tal ferramenta traz uma melhoria de 
negócios, devido à grande e constante 
mudança de cenários onde a empresa se 
encontra. A Figura 4 contém estes elementos. 
De acordo com essas circunstâncias e 
visando compreender a realidade estudada 
segue o Quadro 4 com indicações de uma 
análise SWOT da empresa em questão. 
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Figura 4: Modelo de Análise SWOT 

Fonte: Elaborado pelos autores baseado em LIMA et al (2013). 

Quadro 4: Análise SWOT da empresa estudada 

Etapas do Processo 
Produtivo 

Descritiva do processo 

1.Fortalezas

O tempo de atuação da empresa no mercado há 
aproximadamente 20 anos; 

Inúmeras opções de consumo; 

Atendimento rápido por parte dos atendentes e caixas; 

Produtos apresentados de fácil acesso para os consumidores. 

2.Oportunidades

A localização da empresa em discussão, estando disposta no 
centro da cidade, de fácil acesso; 

Pouca concorrência próxima a sua localização. 

3.Fraquezas

Ausência de realização de propaganda ou de ações de 
marketing, em quaisquer das mídias (televisiva, internet, rádio, 
entre outras), fato que se torna uma fraqueza em comparação 
com as outras empresas do mesmo ramo; 

Dificuldade em modernização do modo de atendimento aos 
clientes, como por exemplo, oferecimento de café da manhã com 
serviço de Buffet; 

Falta de espaço para estacionamento adequado dos automóveis 
de seus clientes, o que em alguns momentos dificulta o 
estacionamento e impede a compra dos produtos. 

4.Ameaças

Aumento da concorrência com o passar dos anos nas 
proximidades, que apesar de serem poucos já se demonstram 
ativos e preocupados em atender a demanda dos clientes; 

População tem se demonstrado com dificuldades em manter o 
poder aquisitivo adequado para realizar compras de produtos 
mais específicos e até mesmo personalizados. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

São recursos que a empresa tem à 
sua disposição, podendo ser 
controlados por esta (Preço, 

Imagem). 

São os fatores que enfraquecem a 
organização, podendo ser notados 
não apenas por quem analisa, mas 

também por quem está de fora. 
Falta de treinamento seria uma 

grande fraqueza. 

E
X
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A
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

São as variáveis que podem 
determinar o crescimento da 

organização, porém são fatores 
que esta não tem como dominar, 
entretanto, uma pesquisa prévia 
pode prever fatos que podem 

auxiliar a organização no melhor 
uso destas oportunidades. 

As ameaças são os fatores externos 
que não podem ser controlados. É 
importante estar preparado para 

enfrentar as ameaças, pois podem 
prejudicar o planejamento 
estratégico, bem como os 

resultados. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O presente trabalho discutiu a questão do 
Planejamento Mestre de Produção em uma 
empresa do ramo alimentício instalada no 
município de Porto Velho. O PMP trabalha 
com vistas a atuar na estratégia competitiva 
das organizações, aumentando os lucros e 
reduzindo os custos. Inicialmente foi realizado 
um levantamento bibliográfico da Teoria das 
Contingências, a qual está diretamente 
relacionada com as condições ambientais 
que as empresas estão inseridas. Essa teoria 
ainda traz que as empresas possuem 
mecanismos para se adaptarem de acordo 
com as circunstâncias e conseguirem 
sobreviver em um mercado altamente 
competitivo, tal como o atual. 

No que tange ao cumprimento dos objetivos, 
no que se refere a questão do levantamento 
do processo de produção teve-se a 
percepção da variabilidade dos produtos, 
tanto os vendidos diariamente bem como os 
que são encomendados e desenvolvidos de 
forma personalizada, ou seja, atendendo a um 
grupo específico que demandam tais 
serviços. Nesse aspecto, por demandar 
produtos específicos e ao mesmo tempo 
gerais, a teoria das contingências é a que se 
adéqua melhor a essa realidade, já que não 
utiliza apenas um olhar para a produção em 
questão, mas o olhar mais adequado para 
cada produto produzido.  

Por outro lado, o outro objetivo específico 
visava responder ao questionamento de quais 
práticas são adotadas para o planejamento 
mestre de produção e operações na 
plataforma produtiva. E como respostas a 
esse questionamento teve-se que o PMP é 
realizado de forma prévia e seguido a risca 
por parte da organização pesquisada, pois o 
mesmo é essencial para o bom 
funcionamento dos processos e do pleno 
atendimento aos clientes. E no que tange aos 
elementos de inovação tem-se a necessidade 
de uma atuação de propaganda da empresa 
em detrimento da concorrência clara e 
aparente das demais empresas do mesmo 
ramo de atuação.  

No que tange a questão da resposta ao 
questionamento realizado, de que forma a 
empresa realiza o planejamento das 
atividades produtivas, pode-se afirmar desse 
instrumento ser desenvolvido com base na 
experiência pessoal dos gerentes da 
empresa, especialmente, com estratégias de 
ensaio e erro da produção. O planejamento é 
realizado diariamente e assim se realizam as 
compras dos produtos a serem 
manufaturados. Por outro lado, a presente 
tarefa foi essencial para a organização 
pesquisada visando apontar possíveis ações 
as quais auxiliaram a produção adequada 
dos produtos e no aumento considerável dos 
lucros. 
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Capítulo 14

Elias Garcia 
Jorge Bidarra 

Resumo: Reduzir as incertezas e aumentar o nível de entendimento dos relatórios 

contábeis sempre foi considerado um dos objetivos da informação contábil no 

processo de comunicação entre esta e seus usuários. Os ruídos presentes na 

comunicação, tais como o uso de uma terminologia contábil inadequada, a 

quantidade excessiva ou insuficiente da informação divulgada, a dificuldade de 

entendimento dos relatórios por parte dos usuários e o uso de expressões e/ou 

termos em outros idiomas ou ambíguos são uns dos principais responsáveis pelos 

problemas técnicos e também jurídicos na área da contabilidade. Na tentativa de 

minimizar os prejuízos provocados por esses ruídos na comunicação contábil, um 

conjunto de diretrizes foi publicado e recomendado pela ONU. Inúmeros trabalhos 

têm sido publicados no sentido de mostrar a Contabilidade como um sistema de 

informação confiável. Poucos, no entanto, são aqueles que colocam o foco do 

debate no problema de compreensão dos termos e expressões, seja por parte do 

profissional ou do cliente. Diante desse contexto, o principal objetivo deste artigo é 

refletir sobre a qualidade das informações, mas também chamar a atenção para 

alguns aspectos semânticos que podem distorcer o significado da informação no 

momento que o usuário necessita tomar uma decisão gerencial. Para o debate, 

apresenta-se aqui um estudo teórico a respeito do assunto, baseado na literatura 

revisada até o momento, algumas considerações a respeito dos prejuízos trazidos 

pela má aplicação de termos/conceitos fundamentais para as Ciências Contábeis e 

os esforços que vêm sendo empreendidos no sentido de proporcionar uma maior 

segurança e confiabilidade a ambos, profissionais da área e seus usuários-clientes. 

Palavras-chave: Informações, Ambiguidade Lexical, Polissemia, Ciências 

Contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo moderno vive um dos períodos mais 
críticos de sua história, no qual a manipulação 
da informação passou a ser um requisito 
indispensável para todas as áreas do 
conhecimento. No que diz respeito às 
Ciências Contábeis, o mau uso de termos 
e/ou conceitos de grande importância 
contábil, de uma maneira geral, vêm 
provocando uma série de transtornos nas 
relações comerciais, nacionais e 
internacionais, e, a reboque, prejuízos 
vultosos para aqueles que dos serviços 
especializados na área dependem. 

Com o advento do computador e o 
desenvolvimetno da tecnologia de informação 
(STI) muito se tem avançado, quer em termos 
de confiabilidade e clareza, quer no que se 
refere à segurança da informaçãoo e de todos 
os seus usuários, profissionais de área ou 
apenas clientes.  

Os recursos computacionais proporcionados 
pelos STI, tanto com relação ao tratamento 
dos dados, bem como no que diz respeito ao 
seu gerenciamento, vêm ocupando um lugar 
de destaque não só para a sociedade como 
um todo, mas em particular no mundo dos 
negócios.   

Não se admite hoje uma empresa que queira 
competir com vantagem, sem a utilização 
dessas ferramentas. Estes fatos abrem 
lacunas para que os novos gestores, com 
novas visões busquem o aperfeiçoamento 
contínuo para suas empresas. O 
desenvolvimento e o aumento da 
competitividade entre as empresas, em boa 
parte, têm sido favorecidos pela evolução do 
conhecimento e da informação, bem como na 
sua forma de geração e/ou aquisição. 

As transformações decorrentes do 
desenvolvimento tecnológico nas áreas de 
informação e comunicação, sem dúvida, 
afetaram o modus operandi até então 
conhecido pela sociedade moderna. Para 
acompanhar essas transformações, tanto as 
pessoas quanto as empresas/organizações 
têm procurado formas mais rápidas e 
eficientes para se inserirem nesse novo 
modelo. Nesse sentido, o presente artigo tem 
por objetivo discutir o processo de geração 
da informação contábil e a contribuição que 
as tecnologias da informação têm 
proporcionado ao processo decisorial nas 
organizações do qual presidentes e/ou 

diretores, empregados e clientes são os 
maiores beneficiados.   

Para este debate, o artigo assim se estrutura. 
Na seçãoo 2, são apresentados os principais 
conceitos aplicados na área da contabilidade, 
cujo debate se inicia com a devida distinção 
entre "dados, informação e conhecimento". 
Estabelecidas as diferenças e os conceitos 
caros às Ciências Contábeis. Na seção 3 o 
texto chama a atenção para o fluxo das 
informações e das decisões no ambiente 
gerencial, onde procura demonstrar a 
importância de uma boa organização das 
informações, a parametrização dos sistemas 
e os principais aspectos que fortalecem os 
sistemas de informaão gerencial. Para 
encerrar essa fase, discute um pouco sobre 
os relatórios emitidos pelos sistemas, bem 
como as condições necessárias para a 
tomada de decisões, discorrendo sobre três 
possibilidades ambientais que existem para o 
processo decisorial em uma organização. Na 
seção 4, o texto chama a atenção do leitor 
para a discussão central que deve ser 
buscada no artigo, que é a ambiguidade 
lexical na geração da informação. Aqui o texto 
busca adentrar um pouco nos conceitos 
linguísticos pouco observados pelos 
profissionais das áreas empresariais mas que 
fazem toda a diferença no momento em que o 
usuário da infornação vai tomar decisão. 
Encerrando o artigo, apresenta-se a 
conclusão chamando a atenção para os 
aspectos de quantidade e qualidade da 
informação, além de propor novas pesquisas 
sobre o assunto. 

2 CONCEITOS E AS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO 
CONTÁBIL 

2.1 DADOS, INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO. 

Inicialmente, torna-se necessário conceituar 
os elementos que conduzem as empresas 
nos seus negócios. Segundo BATISTA (2004, 
p. 20), “do ponto de vista da administração de
empresas em concordância com a definição 
de sistemas, existem dois elementos 
fundamentais para a tomada de decisões: os 
canais de informação e as redes de 
comunicação”. Pelos canais de informação, 
as organizações definem de onde serão 
adquiridos os dados, e as redes de 
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comunicação definem para onde os dados 
serão direcionados. 

Para a formação dos sistemas e a 
consequente obtenção dos elementos 
fundamentais para a tomada de decisão é 
necessário o conhecimento dos conceitos de 
Dados, Informação e Conhecimento: Para 
DAVENPORT e PRUSAK (1999), é essencial 
para a realização bem-sucedida dos 
trabalhos ligados ao conhecimento, que as 
organizações saibam definir o que são dados, 
informações e conhecimento, pois o sucesso 
ou o fracasso organizacional muitas vezes 
pode depender da aplicação desses 
elementos para solução de problemas e 
tomada de decisões. Os dados apresentam-
se como elementos em sua forma bruta, os 
quais não podem por si só sustentar a 
estruturação necessária para tomada de 
ação. Os dados precisam passar por análise 
e transformações para se tornarem úteis. 
OLIVEIRA (2002, p.51), escreve que “dado é 
qualquer elemento identificado em sua forma 
bruta que, por si só, não conduz a uma 
compreensão de determinado fato ou 
situação”. Assim, para a compreensão de 
determinado fato ou situação em uma 
organização é necessário que os dados se 
transformem em informação. 

PADOVEZE (2011, p. 43) apud NAKAGAWA, 
demonstra que "informação é o dado que foi 
processado e armazenado de forma 
compreensível para seu receptor e que 
apresenta valor real percebido para suas 
decisões correntes ou prospectivas”. Para 
OLIVEIRA (1997), a informação auxilia no 
processo decisório, pois quando devidamente 
estruturada é de crucial importância para a 
empresa, associa os diversos subsistemas e 
capacita a empresa a impetrar seus objetivos. 
O valor atribuído pelos gestores às 
informações depende dos resultados 
alcançados pela empresa. Os benefícios 
oferecidos pelas decisões acertadas, 
baseadas em informações valiosas 
representam o sucesso da empresa. 

O conceito de valor da informação, segundo 
PADOVEZE (2011, p. 44), está relacionado 
com: 

a) A redução da incerteza no processo de
tomada de decisão;

b) A relação do benefício gerado pela
informação versus custo de produzi-la;

c) Aumento da qualidade da decisão.

Para medir o valor da informação o gestor 
deve dispor de forma que ela reduza as 
incertezas encontradas no decorrer do 
processo decisorial, e consequentemente, 
aumente a qualidade da decisão. Segundo 
STAIR (1998, p. 5), “conjunto de dados, 
regras, procedimentos e relações que devem 
ser seguidos para se atingir o valor 
informacional ou resultado adequado do 
processo está contido na base do 
conhecimento”. A base do conhecimento 
facilita reconhecer quais dados e informações 
são úteis para se atingir os objetivos traçados 
pela organização. 

Para LAUDON e LAUDON (1999, p. 10), 
“conhecimento é o conjunto de ferramentas 
conceituais e categorias usadas pelos seres 
humanos para criar, colecionar, armazenar e 
compartilhar a informação”. As informações 
são criadas a partir da transformação dos 
dados, através da aplicação do conhecimento 
humano. 

2.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

As informações contábeis são aquelas 
obtidas como produto final dos sistemas 
contábeis, aquelas resultantes do 
processamento de dados da contabilidade ou 
da administração. 

As informações contábeis são normalmente 
passadas para os gestores a partir de 
relatórios, conclusões de análises e 
pesquisas sobre determinado assunto, 
servindo para estes como bases para a 
tomada das decisões dentro das empresas. 

As informações contábeis devem servir como 
auxílio para que o processo decisório das 
organizações possa agregar alguma 
vantagem competitiva para a empresa. 

2.3 USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS 

Os usuários das informações contábeis 
podem ser gestores, investidores, pessoas 
físicas, pessoas jurídicas, enfim, todos que 
possuem ou terão vínculo com a empresa em 
questão. 

O Conselho Federal de Contabilidade (2011) 
classifica como usuários externos, o governo 
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e órgãos reguladores ou autoridades 
tributárias. 

Já Stroeher (2005, p. 31), além dos já citados 
pelo CFC, cita ainda, acionistas, clientes, 
fornecedores, governo, credores e 
investidores. Enquanto que os usuários 
internos são o proprietário, administradores e 
funcionários. 

Ainda Stroeher (2005, p. 157) continua e 
escreve de forma mais explícita que os 
usuários são pessoas físicas ou jurídicas com 
interesses na entidade. Além desses, 
descreve que os usuários da contabilidade 
são os integrantes do mercado de capitais, 
fornecedores, autoridades governamentais, 
meios de comunicação, entidades que agem 
em nome de outros, empregados, 
controladores, acionistas, administradores e o 
público em geral.  

Percebe-se que todo e qualquer indivíduo 
pode ter interesse nas informações contábeis 
de uma entidade, não deixando de destacar o 
governo e os gestores que a utilizam como 
meio de tomada de decisão. 

2.4 UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS 

A utilidade da informação contábil, 
infelizmente, é vista apenas como mero 
instrumento fiscal, porém sua real utilização é 
na tomada de decisões. 

Favero et al. (2011, p. 1) afirmam que “a 
contabilidade desenvolveu-se buscando 
responder aos anseios da sociedade, tendo 
como objetivo gerar informações para o 
controle e tomada de decisões”. 

A ciência contábil deve ser encarada como 
uma ciência da informação que os usuários 
necessitam. Na essência, a contabilidade 
nasceu da necessidade da humanidade 
conhecer e controlar a sua riqueza, serve 
como auxiliar da gestão, e se tornou a 
linguagem universal dos negócios. 

A importância global da contabilidade ficou 
mais evidenciada nos últimos anos a partir do 
processo de convergência das normas locais 
para as normas internacionais, que visa 
transformar a contabilidade local, 
independentemente da língua ou cultura do 
usuário em uma linguagem universal. A partir 
do momento que investidores e acionistas 
utilizam demonstrações contábeis para avaliar 
a viabilidade de um investimento a 

importância destes demonstrativos 
ultrapassou fronteiras, servindo de 
instrumento comum no processo decisório em 
nível internacional, principalmente no atual 
cenário de globalização de mercados.  

Uma boa informação contábil só será útil para 
seus usuários se, de alguma forma, minimizar 
as incertezas do gestor na tomada de 
decisão, aumentando a segurança e o nível 
de acertos no atingimento aos objetivos 
empresariais. Essa posição é reforçada por 
Stroeher (2005, p. 28), quando escreve que o 
objetivo a ser atingido pela informação 
contábil é ter utilidade na tomada de 
decisões. 

A informação contábil de qualidade deve 
atender a vários tipos de usuários, mesmo 
que cada um tenha interesses diferentes. A 
boa informação contábil deve atender a todos 
que dela necessitam, independente do 
interesse ou da decisão a ser tomada. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO 
CONTÁBIL 

A informação contábil possui várias 
características que em conjunto tornam-na útil 
e essencial para a tomada de decisão pelos 
gestores das empresas. As principais 
características das informações contábeis 
para que se tornem úteis e mais citadas na 
literatura estão descritas e comentadas a 
seguir. 

Em sua publicação oficial, o Conselho Federal 
de Contabilidade (2011) cita a relevância na 
informação contábil como característica 
principal da mesma, pois sendo relevante a 
informação pode fazer a diferença em uma 
decisão. Outra característica é a 
fidedignidade dessas informações 
representadas nos relatórios, pois os fatos ali 
relatados devem ser verdadeiras. 

Também vale destacar a característica de 
comparabilidade da informação, que segundo 
o Conselho Federal de Contabilidade (2011),
aumenta-se a utilidade da informação quando 
se possibilita a comparação de relatórios 
entre diversos períodos. Outra qualidade a 
ser destacada é a verificabilidade, onde 
diferentes observadores podem chegar em 
um mesmo resultado sobre determinado 
fenômeno apresentado. Segundo Stroeher 
(2005, p. 34) a característica da 
verificabilidade representa a capacidade de 
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assegurar que a informação representa o que 
quer representar.  

No contexto contábil, uma característica muito 
importante a ser observada é a 
tempestividade, que significa que a 
informação deve estar disponível em tempo 
de poder influenciar na tomada das decisões, 
considerando ainda a sua 
compreensibilidade, onde a informação deve 
ter a possibilidade de ser compreendida 
pelos usuários. De nada adianta ser 
tempestiva se não for compreendida. 

Em resumo, para Stroeher (2005, p. 61), as 
características das informações contábeis 
englobam a oportunidade, 
compreensibilidade, confiabilidade, 
comparabilidade e relevância. 

Nesta visão, pode-se destacar que a 
informação contábil, para ser útil para a 
tomada de decisão deve conter pelo menos 
as seguintes características: 

a) deve ter relevância para o decisor; sua
representação deve ser fidedigna; possuir 
poder de comparabilidade; de 
verificabilidade; ser tempestiva na sua 
apresentação; ser  compreensível para o 
usuário; deve ser neutra, não enviesada; ser 
oportuna e finalmente, ser confiável naquilo 
que transmite. 

Gerar as informações contábeis com as 
características acima apresentadas é uma 
tarefa na maioria das vezes complexa, porém 
é uma meta que deve ser alcançada 
melhorando o processo de comunicação. 

Conforme escrevem  Favero et al.(2011, p. 5) 
“neste caminho [de aperfeiçoamento do 
processo de comunicação], a etapa mais 
significativa refere-se ao relacionamento do 
contador com os usuários”. Estreitando este 
relacionamento, o contador poderá 
aperfeiçoar a linguagem utilizada e perceber 
de qual maneira as informações serão mais 
úteis para auxiliar no processo de tomada de 
decisões. 

3 FLUXO DAS INFORMAÇÕES E DAS 
DECISÕES NO AMBIENTE GERENCIAL DAS 
EMPRESAS A PARTIR DAS AÇÕES A SEREM 
EXECUTADAS 

Independente do tamanho, cada vez mais as 
organizações utilizam o sistema de 
informações para atender e reagir às 
necessidades que o próprio mercado cria no 

mundo dos negócios. Com base na evolução 
histórica dos sistemas de informações 
percebe-se que este mudou a maneira como 
as empresas conduzem os processos na 
produção de produtos e/ou serviços, dando 
às empresas e indivíduos novas ferramentas 
para melhorarem suas vidas e ambientes. 

De acordo com Laudon & Laudon (1999, p. 
5): 

Um sistema de informação é uma parte 
integrante de uma organização e é um 
produto de três componentes: tecnologia, 
organização e pessoas. Com base nos 
autores, cada componente tem sua 
característica específica e indispensável 
para entender o sistema de informações. 
Por exemplo, as organizações criam o 
sistema de informação para resolver 
problemas muitas vezes gerados pela 
própria cultura e valores da empresa. Já 
as pessoas em seus trabalhos usam as 
informações vindas do computador 
unindo-as entre os setores podendo 
executar as tarefas de forma mais 
eficiente. E a tecnologia é a maneira pela 
qual as organizações usam essas 
informações para uso das pessoas. 

É necessário salientar que a informação, 
quando não utilizada e que não gera qualquer 
ação, acaba se transformando em um mero 
dado. Esse dado pode retornar ao sistema 
como retroalimentação deste para gerar uma 
nova informação ou ser descartado do 
processo. 

Conforme observação de Schmidt (2002, 
p.86), no processo empresarial;Representada
pelo nível operacional, as atividades e as 
decisões são de natureza estruturada e ou 
programada. Essas informações são bem 
analíticas, detalhadas, ricas na precisão e 
que, muitas vezes, constituem grande 
quantidade de dados em forma bruta ou 
primária, gerada pelas ações operacionais. 
Os dados sofrem processamentos mínimos 
necessários para manter sua integridade na 
respectiva base de dados. 

A definição supracitada refere-se ao fluxo de 
informações, onde a informação gerada por 
um sistema causa uma ação, esta ação por 
sua vez gera mais informações, tornando-se 
úteis para a tomada de decisão. 

As empresas cada vez mais se utilizam de 
meios informatizados para controlarem seus 
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processos através de sistemas que 
contribuem para se manterem competitivas no 
mercado. Eles possibilitam o controle das 
atividades e principalmente se tornaram fonte 
de informações para os gestores. 

Para evidenciar claramente o valor da 
informação para a empresa, pode-se dizer 
que ela se tornou atualmente mais um 
produto, pelo fato de que todos necessitam 
dela para diversos fins, como os de alavancar 
o seu negócio, manter e conquistar mais uma
fatia de mercado, (market share), planejar, 
montar estratégias, cuidar da elaboração das 
informações com os mesmos critérios de 
elaboração dos produtos, como dos serviços. 

Para obter informações adequadas e 
confiáveis através de sistemas, é 
extremamente importante o uso da tecnologia 
da informação, pois com isso tornam-se mais 
eficientes os processos operacionais e 
decisórios das organizações. Desta forma, 
investir em tecnologia significa melhoria na 
disseminação das informações e qualidade 
dos produtos ou serviços. 

3.1 ASPECTOS QUE FORTALECEM OS 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
NAS EMPRESAS 

Os sistemas de informação gerenciais são 
instrumentos utilizados para gerar informação 
para o processo decisório. Por consequência, 
para que a empresa possa usufruir as 
vantagens básicas dos Sistemas de 
Informação Gerenciais, é necessário, 
segundo Rezende e Abreu (2000, p. 121), 
que alguns aspectos sejam observados. Entre 
estes, podem-se citar: 

a) O envolvimento da alta e média
gestão;

b) A competência por parte das pessoas
envolvidas com o SIG;

c) uso de um plano mestre ou
planejamento global;

d) A atenção específica ao fator humano
da empresa;

e) A habilidade dos executivos para
tomar decisões com base em
informações;

f) O apoio global dos vários
planejamentos da empresa;

g) O apoio organizacional de adequada
estrutura organizacional e das normas
e procedimentos inerentes ao sistema;

h) O conhecimento e confiança no SIG;
i) Existência de e/ou informações

relevantes e atualizadas;
j) A adequação da relação custo x

benefício.

As mudanças nos processos empresariais 
são inevitáveis quando se opta por investir em 
inovação, principalmente com relação à 
tecnologia. 

3.2 RELATÓRIOS DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Os relatórios do sistema de informação 
gerencial podem ajudar os administradores 
no que tange aos aspectos de 
desenvolvimento de planos para melhorar a 
administração, assim como obter melhor 
controle sobre as operações da empresa, e 
tomar decisões acertadas. 

O processo de transformação de dados 
resulta em informações úteis, as quais podem 
ser observadas nos relatórios. STAIR (1998), 
escreve que os relatórios advindos do sistema 
de informação gerencial incluem relatórios 
programados, relatório indicador de pontos 
críticos, relatórios sob solicitação e relatórios 
de exceção. Os relatórios programados são 
aqueles produzidos periodicamente, por 
exemplo, em uma fábrica a produção de um 
determinado produto pode ser monitorado 
diariamente. O relatório de pontos críticos é 
um tipo especial de relatório programado 
emitido no começo de cada dia, resumindo as 
atividades do dia anterior. 

Os administradores obtêm informações sobre 
as atividades críticas da empresa 
possibilitando ações corretivas. Os relatórios 
sob solicitação são produzidos somente 
quando o administrador quer saber sobre um 
item específico, por exemplo, total da venda 
de um determinado produto. Os relatórios de 
exceção são parametrizados para informar 
automaticamente critérios preestabelecidos 
pela empresa, por exemplo, para se ter um 
efetivo controle de estoque os 
administradores parametrizam o sistema para 
avisar quando determinado produto está com 
estoque abaixo do mínimo ideal. 

Diante deste contexto, conclui-se que os 
relatórios produzidos pelo sistema de 
informação gerencial devem ser fornecidos 
de acordo com a necessidade dos gerentes. 
Eles podem ser diários, semanais, mensais e 
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apresentar informações de cunho financeiro, 
administrativo, e contábil. 

3.3 CONDIÇÕES DE TOMADA DE DECISÃO 

As decisões são tomadas sob diversas 
condições. Podem ser sob condições de 
certeza, condições de incerteza e condições 
de risco. As decisões programadas 
normalmente oferecem um grau de risco 
menor do que as decisões não programadas. 

Em se tratando das decisões tomadas sob 
certeza, o decisor tem conhecimento das 
consequências ou resultados de todas as 
alternativas, sendo assim, pode escolher a 
melhor dentre as alternativas propostas. 
Stephen e Coulter (1996, p. 126), enfatizam 
que “a situação ideal para a tomada de 
decisões é a de certeza, ou seja, o 
administrador pode tomar decisões precisas, 
pois o resultado de cada alternativa é 
conhecido”. Com relação às decisões 
tomadas sob condições de incertezas, os 
resultados são desconhecidos e gerados sob 
probabilidades, onde o decisor tem pouco ou 
nenhum conhecimento das informações que 
formam as alternativas. 

Na tomada de decisão com risco, todas as 
alternativas têm um resultado específico e são 
projetadas com base nas probabilidades 
conhecidas. É de se esperar que o tomador 
de decisão de uma empresa conheça todas 
as alternativas e saiba determinar a dimensão 
do risco a que a empresa estará sendo 
submetida. 

Diante do exposto, observa-se que a tomada 
de decisão está diretamente relacionada ao 
potencial informativo do Sistema de 
Informação da empresa. Poder contar com a 
objetividade, clareza e, se não for possível 
mesmo eliminar, pelo menos contornar as 
ambiguidades muito comuns nas línguas 
usadas para as descrições das informações 
têm sido questões cruciais para o sucesso de 
qualquer empreendimento. Em nosso estudo, 
colocamos o foco do debate justamente 
nesse último item, qual seja a embiguidade 
lexical, e sobre seu impacto, trataremos na 
próxima seção.  

4 A AMBIGUIDADE LEXICAL NA GERAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

Os problemas da representação lexical têm 
se mostrado muito produtivos nas pesquisas 
atuais sobre a significação linguística.  
Contudo, as áreas de profissões 
regulamentadas pouco têm se preocupado 
com esses fatos. Depois de um longo período 
em que o léxico foi considerado assistemático 
e idiossincrático, a busca por regularidades e 
por relações semânticas sistemáticas no 
campo lexical passou a caracterizar as 
pesquisas nessa área, como afirma Moura 
(2002).  Analisando por este prisma, um 
promissor campo de investigação se abre na 
medida em que o léxico, ao invés de ser 
representado como uma estrutura fixa e 
estável, passa a ser analisado em sua relação 
composicional no corpo da sentença e 
mesmo do texto e mais especificamente, nas 
diversas áreas profissionais. Representações 
mais flexíveis (e mais ricas) foram propostas 
para dar conta da imensa produtividade e 
variação dos sentidos lexicais em contexto. 
Fenômenos bastante tradicionais em 
semântica, como polissemia, ambiguidade e 
indeterminação entram em cena nessa 
tentativa de explicitar a riqueza do 
funcionamento do léxico e sua interação com 
a aplicabilidade prática da gramática. Nos 
casos de terminologia técnica, duas 
características semânticas têm sido alvo de 
aprofundamento de pesquisas, a polissemia e 
a homonímia. Essas duas manifestações 
fazem toda a diferença, principalmente 
quando aplicadas à terminologia de 
especialidades.  

É interessante quando se analisa o processo 
decisório do ponto de vista da gestão, 
contudo, o que muitas vezes não se oberva é 
o aspecto linguístico que está sob o contexto
de formação da informação.  

Na formação da linguagem, alguns aspectos 
são temas de discussões e pesquisas para a 
área da linguística. A linguagem do homem, 
pelas próprias pesquisas, existe desde há 
muito tempo, e a curiosidade dessa 
linguagem pode ser facilmente observada 
pelas lendas, mitos, cantos, rituais, pela 
literatura, filosofia e até pela religião. No 
contexto de formação de língua, Barthes 
(1970, I.1.1), escreve que língua ..." é o 
conjunto sistemático das convenções 
necessárias para a comunicação, indiferente 
à matéria dos sinais que a compõem". Então, 
língua não é um sistema individual, - visto que 
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é usado para comunicação, e isto subentende 
a participação de mais de uma pessoa, - mas 
um conjunto de sistemas que pertence a um 
grupo social ao qual determinado indivíduo 
pertence. Saussure (1972, pag. 37) 
complementa que...  "a língua é um conceito 
social". Daí se extrai que cada língua se 
distingue das demais, pelos seus sons 
específicos e pela organização peculiar 
desses sons em formas funcionais”.   

Essa formação da língua é então direcionada 
aos grupos sociais, por exemplo, as áreas de 
conhecimento profissionais, como medicina, 
direito, economia, administração e a 
contabilidade. Cada grupo de pessoas de 
uma mesma área tem uma forma de conduta, 
e isto diz respeito também à forma de se 
comunicarem entre si. A esses fenômenos de 
estudos de linguagens denominamos de 
Terminologia de especialidades, que é uma 
área de pesquisa utilizada pela Linguística de 
Corpus, que utiliza-se de grande conjunto de 
dados (chamados de corpora - plural de 
corpus). Essa área ocupa-se em descrever o 
que cada termo significa em um contexto de 
uso exclusivo de uma determinada área de 
especialidade, que pode ser técnica ou 
científica.  

Nos estudos da Terminologia, uma 
abordagem bastante significativa tem sido a 
questão semântica, que procura avaliar os 
problemas de ambiguidade. A ambiguidade é 
estudada em duas vertentes, a estrutural e a 
lexical (Câmara Jr. 1986) e pode se 
manifestar de diversas formas, tais como a 
polissemia, homonímia, sinonímia dentre 
outras formas. Para este estudo, 
apresentamos apenas um exemplo de 
polissemia, que está relacionado com o termo 
investimento. Para Silva (2006, p.10), 
polissemia “é a associação de dois ou mais 
sentidos relacionados entre si a uma única 
forma linguística”. Vejamos a seguir este 
exemplo: 

Para a contabilidade: Considera investimento 
como a aplicação de algum tipo de recurso 
com a expectativa de receber algum retorno 
futuro superior ao aplicado, compensando, 
inclusive, a perda de uso desse recurso 
durante o período de aplicação. Num sentido 
amplo, o termo investimento aplica-se tanto à 
compra de máquinas, equipamentos e 
imóveis para a instalação de unidades 
produtivas como à compra de títulos 
financeiros. Para Martins (1988; pg.25), 
"investimento é um gasto ativado em função 

de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a 
futuro(s) período(s)". No contexto legal da 
contabilidade, a Lei Federal nº 6.404/76 no 
art. 179, item III assim classifica investimento: 

III - em investimentos: as participações 
permanentes em outras sociedades e os 
direitos de qualquer natureza, não 
classificáveis no ativo circulante, e que não se 
destinem à manutenção da atividade da 
companhia ou da empresa. 

Para a economia: Investimento significa a 
aplicação de capital em meios que levam ao 
crescimento da capacidade produtiva, os 
bens de capital. No contexto econômico, o 
investimento é a despesa das firmas na 
dotação de bens de capital. Em um exemplo 
clássico, aplicações financeiras para 
contadores, é investimento, para economistas 
é poupança. 

Apesar de não ser objetivo deste estudo 
comparar duas áreas do conhecimento 
(contabilidade e economia), o exemplo trazido 
acima foi apenas para demonstrar que as 
questões terminológicas podem afetar 
profundamente as análises financeiras das 
empresas. 

Assim como acontece com o termo 
investimento que provoca dificuldade de 
interpretação para os operadores da área, há 
outros tantos termos ambíguos que podem 
trazer também diversas interpretações. 

Este problema de entendimento terminológico 
foi observado já em 1920, quando o Instituto 
Americano de Contadores Públicos 
Certificados - AICPA - constituiu o primeiro 
Comitê de Terminologia, com o objetivo de 
reunir um conjunto de palavras e expressões 
que eram comumente utilizadas pela 
contabilidade e fixar significados mais 
concisos para cada uma delas, bem como 
quando da atenção voltada a problemas de 
semântica e questões de uniformidade, até a 
grande evolução das evidenciações das 
companhias abertas brasileiras. Desde então, 
pôde-se constatar a necessidade crescente 
da realização de pesquisas contábeis que 
enfoquem a abordagem da Teoria da 
Comunicação. Observa-se nos últimos anos 
uma grande quantidade de pesquisas 
publicadas nos diversos meios de divulgação 
sobre a necessidade de uma Contabilidade 
como fonte eficaz de informação para tomada 
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de decisões e fomentam a pesquisa na busca 
da diminuição dos ruídos que comprometem 
a harmonia da relação estabelecida entre os 
elementos de comunicação 
retromencionados. Apesar dessas inúmeras 
publicações (teses, dissertações e artigos), a 
abordagem tem sido normalmente com 
relação a necessidade de geração de uma 
boa informação, porém, nenhuma delas tem 
abordado os aspectos linguísticos que estão 
por trás da formação terminológica.  

No processo de gestão empresarial, a 
Contabilidade é considerada pela Teoria da 
Comunicação como o Sistema de 
Informações da entidade e deve refletir com a 
máxima clareza todas as informações 
necessárias aos seus usuários, a fim de que 
possa cumprir adequadamente o seu papel 
na produção de informações e comunicação 
das mesmas. Os ruídos da comunicação 
contábil, a exemplo do uso demasiado de 
termos técnicos e estrangeirismos, dificultam 
a interpretação das informações e acabam 
por comprometer o feedback, a tomada de 
decisão dos seus usuários. Conforme 
Vasconcelos e Viana (2002, p. 21)  

... de nada adianta a posse da tecnologia se a 
informação não é entendida, muito menos 
compartilhada, assim como se sabe que a 
informação não produzirá efeitos se não 
existir uma mentalidade focada na direção da 
informação...  

Ainda neste mesmo caminho, Libonati e Souto 
Maior (1996, p. 247-48) elencaram alguns 
ruídos presentes no processo de 
comunicação contábil: 

a) Terminologia contábil – a Contabilidade
utiliza termos técnicos que não produzem 
uma adequada compreensão da 
informação pelos usuários;  

b) Quantidade de informação divulgada –
como o limite de divulgação das 
informações contábeis é muito subjetivo, 
corre-se o risco de, ao sumarizar aquelas 
consideradas relevantes e úteis, omitir 
informações importantes e, ao mesmo 
tempo, prestar informações inúteis, que 
provocam a “diminuição da eficiência da 
análise” por parte dos usuários;  

c) Capacidade de entendimento – o
pouco conhecimento da matéria contábil 
por uma parcela de usuários provoca 
dificuldades na compreensão da 
mensagem.  

Outro problema que pode ser considerado 
um ruído muito forte e não abordado pelos 
autores são os estrangeirismos - termos 
grafados em outros idiomas, normalmente em 
inglês - que às vezes não possuem uma 
tradução literal e são utilizados em relatórios 
contábeis sem o devido esclarecimento do 
significado aos usuários. 

5. CONCLUSÃO

Conforme análise de inúmeros trabalhos 
sobre esse tema, concluímos que o processo 
de comunicação contábil ainda apresenta 
muitos ruídos que dificultam 
consideravelmente o entendimento das 
informações produzidas. Alguns dos 
problemas envolvem os usuários, que 
possuem restrições quanto ao entendimento 
especializado dos relatórios, pois não são 
profissionais da área, mas sim, leigos 
teoricamente, motivo pelo qual deve-se 
buscar cada vez mais a clareza na produção 
desses relatórios, para produzir menos ruídos 
e maior fidelidade.  

Conforme discorrido nesse artigo, a 
quantidade de informação divulgada deve ser 
objeto de apreciação pelos órgãos de classe, 
através da normalização dos aspectos 
relevantes que devem ser divulgados nesses 
relatórios, cujo aperfeiçoamento destas 
normas contribui cada vez mais para a 
correta evidenciação. De nada adianta um 
contador elaborar uma grande quantidade de 
informações se estas não atendem às 
necessidades dos seus usuários.  

Para que este processo comunicacional entre 
a contabilidade e os seus usuários seja mais 
adequado, é necessário ainda uma longa 
caminhada, visto que  a linguagem contábil 
utilizada ainda necessita de maior clareza 
para que, ao considerar as dificuldades de 
entendimento por uma parcela dos usuários, 
as informações possam ser transmitidas de 
forma mais transparente.  

Neste sentido, as características qualitativas 
da informação contábil recomendadas pelo 
Grupo de Empresas Transnacionais da ONU, 
servem de parâmetro para que a informação 
transmitida chegue ao usuário de forma 
compreensível, possa ser comparada, seja 
confiável e, principalmente, relevante para 
subsidiar as decisões.  
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Para finalizar, o que se espera é que este 
trabalho possa suscitar, principalmente no 
meio acadêmico mais uma linha de pesquisa, 
que é a realização de estudos mais 
aprofundados sobre equivalência 
terminológica na contabilidade, visando assim 
confirmar que a comunicação contábil é de 
fato a linguagem dos negócios, 

principalmente após a convergência das 
normas contábeis para os padrões 
internacionais, onde os profissionais deverão 
conhecer a terminologia utilizada em qualquer 
país, a fim de que os esforços para 
publicação das informações não sejam 
perdidos por tê-las relegado à evidenciação 
de meros dados agregados. 
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Resumo: O presente artigo avalia a importância do Sistema de Informação 

Gerencial (SIG) na gestão empresarial para tomada de decisões. Em função do 

processo de mudanças aceleradas, principalmente no que diz respeito aos 

avanços da tecnologia atrelado a era da informação, um adequado sistema de 

informação será fator preponderante no auxilio à tomada de decisão. O 

desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente pressupõe, em qualquer organização, 

a existência de infra-estrutura informacional para tomada de decisão, de forma ágil 

e segura. O sistema de informação gerencial fortalece o plano de atuação das 

empresas, a geração de informações rápidas, precisas e principalmente úteis, 

garantindo uma estruturação de gestão diferenciada. Isso tudo melhora o processo 

de tomada de decisões pelos gestores. Neste trabalho, buscou-se fazer uma 

revisão teórica do que existe de mais relevante em relação aos Sistemas de 

Informação Gerencial. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica com a intenção de 

mostrar a importância que tem a utilização dos SIGs no apoio à gestão empresarial. 

Palavras-chaves: Tecnologia de Informação,  Tomada de Decisões, Sistema de 

informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade vive-se na era da informação, 
exigindo das organizações uma gestão 
estratégica eficiente, que pode ser facilitada 
pela utilização de recursos inteligentes 
oriundos de tecnologias emergentes, 
oferecendo os recursos que suprirão as 
necessidades das empresas. A tecnologia de 
informação oferece recursos tecnológicos e 
computacionais para armazenamento, 
gerenciamento, garimpo e geração de 
informações. Os sistemas de informação 
estão cada vez mais sofisticados, propondo 
mudanças nos processos, estrutura e 
estratégia de negócios. Estes fatos abrem 
lacunas para que os gestores, com visão de 
competitividade busquem o aperfeiçoamento 
contínuo para suas empresas.  

O desenvolvimento e a crescente evolução 
das organizações é fruto da evolução da 
tecnologia da informação e do conhecimento. 
Estes fatores têm transformado 
significativamente a sociedade. Para 
acompanhar essas transformações, tanto as 
pessoas quanto as organizações têm 
procurado se adequar e se atualizar para se 
inserir nesse modelo atual de mercado. Esse 
modelo é chamado ‘Era da informação’, que é 
necessário ter em mente a tecnologia de 
informação e os sistemas de informação 
como grandes precursores e responsáveis 
pelo valor adicionado às tomadas de 
decisões. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por 
objetivo discorrer sobre a importância e a 
utilização do sistema de informação gerencial 
na gestão empresarial para a tomada de 
decisões. Metodologicamente, a pesquisa é 
do tipo descritiva por meio de procedimento 
bibliográfico e com abordagem qualitativa. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2 DADOS, INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO. 

Inicialmente, torna-se necessário conceituar 
os elementos que conduzem as empresas 
nos seus negócios. Segundo Batista (2004, p. 
20), “do ponto de vista da administração de 
empresas em concordância com a definição 
de sistemas, existem dois elementos 
fundamentais para a tomada de decisões: os 
canais de informação e as redes de 
comunicação”. Através dos canais de 

informação as organizações definem de onde 
serão adquiridos os dados, e as redes de 
comunicação definem para onde os dados 
serão direcionados. 

Para a formação dos sistemas e a 
conseqüente obtenção dos elementos 
fundamentais para a tomada de decisão é 
necessário o conhecimento dos conceitos de 
Dados, Informação e Conhecimento. Para 
Davenport e Prusak (1999), é essencial para a 
realização bem-sucedida dos trabalhos 
ligados ao conhecimento, que as 
organizações saibam definir o que são dados, 
informações e conhecimento, pois o sucesso 
ou o fracasso organizacional muitas vezes 
pode depender da aplicação desses 
elementos para solução de problemas e 
tomada de decisões.  

Os dados apresentam-se como elementos em 
sua forma bruta, que não podem por si só 
sustentar a estruturação necessária para 
tomada de ação. Os dados precisam passar 
por análise e transformações para se 
tornarem úteis. Oliveira (2002, p.51), escreve 
que “dado é qualquer elemento identificado 
em sua forma bruta que, por si só, não 
conduz a uma compreensão de determinado 
fato ou situação”. Assim, para a compreensão 
de determinado fato ou situação em uma 
organização é necessário que os dados se 
transformem em informação. Nakagawa (apud 
PADOVEZE 2000, p. 43), descreve que: 
“informação é o dado que foi processado e 
armazenado de forma compreensível para 
seu receptor e que apresenta valor real 
percebido para suas decisões correntes ou 
prospectivas”.  

Enquanto que Oliveira (1992), trata que a 
informação auxilia no processo decisório, pois 
quando devidamente estruturada é de crucial 
importância para a empresa, associa os 
diversos subsistemas e capacita a empresa a 
impetrar seus objetivos. 

O valor atribuído pelos gestores às 
informações depende dos resultados 
alcançados pela empresa. Os benefícios 
oferecidos pelas decisões acertadas, 
baseadas em informações valiosas 
representam o sucesso da empresa. 

O conceito de valor da informação segundo 
Padoveze (2000, p. 44), está relacionado 
com:  

a) A redução da incerteza no processo
de tomada de decisão. 

167



Gestão do Conhecimento e Inovação - Volume I 

b) A relação do benefício gerado pela
informação versus custo de produzi-la. 

c) Aumento da qualidade da decisão.

Para que estes três elementos possam estar 
em sintonia com as necessidades da 
empresa, em termos de informação é 
necessário um adequado sistema de 
armazenamento de dados e um eficiente 
garimpador para os mesmos. Com a grande 
quantidade de dados que as empresas 
geram diariamente, fica difícil organizá-los, 
quanto mais encontrá-los. Estes sistemas são 
os responsáveis pela organização e 
estruturação dos dados na forma necessária 
para atender as necessidades das empresas. 

As informações são criadas a partir da 
transformação dos dados, através da 
aplicação do conhecimento humano. Para 
Laudon e Laudon (1999, p. 10), 
“conhecimento é o conjunto de ferramentas 
conceituais e categorias usadas pelos seres 
humanos para criar, colecionar, armazenar e 
compartilhar a informação”. 

Para medir o valor da informação o gestor 
deve dispor da informação de forma que ela 
reduza as incertezas encontradas no decorrer 
do processo decisorial, e conseqüentemente, 
aumente a qualidade da decisão. A base do 
conhecimento facilita reconhecer quais dados 
e informações são úteis para se atingir os 
objetivos traçados pela organização. 

3 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) 

O ambiente empresarial está mudando 
continuamente, tornando-se mais complexo e 
menos previsível, e cada vez mais 
dependente de informações e de toda a infra-
estrutura tecnológica que permite o 
gerenciamento de enormes quantidades de 
dados.  

Para Pereira e Fonseca (1997, p. 239), “a 
tecnologia da informação surgiu da 
necessidade de se estabelecer estratégias e 
instrumentos de captação, organização, 
interpretação e uso das informações”. 

As informações com qualidade e 
apresentadas em tempo hábil à tomada de 
decisão são de vital importância para as 
empresas modernas. O uso adequado dos 
recursos da TI permite que sejam geradas 
informações oportunas e com qualidade. 

Foina (2001, p. 31), conceitua TI como: “[...] 
um conjunto de métodos e ferramentas, 
mecanizadas ou não, que se propõe a 
garantir a qualidade e pontualidade das 
informações dentro da malha empresarial”.  

Batista (2004, p. 59), destaca que, 
“Tecnologia de Informação é todo e qualquer 
dispositivo que tenha a capacidade para 
tratar dados e/ou informações, tanto de forma 
sistêmica como esporádica, 
independentemente da maneira como é 
aplicada”. A gestão estratégica das 
informações, resultante da TI é parte 
integrante de qualquer estrutura gerencial de 
sucesso. 

3.1 MELHORIA NOS PROCESSOS 
EMPRESARIAIS COM O USO DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A Tecnologia da Informação transformou e 
ainda continua transformando o mundo dos 
negócios. Os processos empresariais 
precisam ser dotados de confiabilidade, 
versatilidade, eficiência e eficácia. Ela é 
utilizada para melhorar o desempenho das 
atividades da empresa, e por conseqüência, 
apoiar a reengenharia dos processos 
empresariais. 

O’Brian (2002) descreve que um dos valores 
estratégicos da tecnologia da informação é 
proporcionar melhorias importantes nos 
processos empresariais. Os processos 
operacionais podem se tornar eficientes, e os 
processos gerenciais da empresa, eficazes. 
Com essas melhorias nos processos 
empresarias a empresa pode planejar 
adequadamente que tipo de informações são 
necessárias a cada setor, gerar as 
informações que realmente sejam úteis e 
otimizar os recursos destinados para este fim, 
podendo desta forma reduzir custos, melhorar 
a qualidade e o atendimento ao cliente e criar 
novos produtos e serviços. 

Com as melhorias oferecidas pela Tecnologia 
de Informação, as empresas podem ter novas 
oportunidades comerciais, permitindo a 
expansão para novos mercados ou novos 
segmentos de mercados existentes. Ainda 
que isso signifique enfrentar muitas barreiras, 
principalmente no que tange ao custo elevado 
de investimento e complexidade da 
tecnologia de informação. 
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4 SISTEMA E SUA CLASSIFICAÇÃO 

A busca pela solução dos problemas conduz 
os gestores a unir as partes que compõem a 
organização para formar um sistema que lhe 
dará condições de organizar e administrar o 
todo. 

Batista (2004, p. 22), define sistema como 
“[...] disposição das partes de um todo que, 
de maneira coordenada, formam a estrutura 
organizada, com a finalidade de executar 
uma ou mais atividades ou, ainda, um 
conjunto de eventos que repetem 
ciclicamente na realização de tarefas 
predefinidas”. A formação de um sistema se 
dá pela união de diversas partes 
interdependentes que conjuntamente visam 
atingir um objetivo comum. 

Os sistemas são classificados de várias 
maneiras, porém para este trabalho, 
classificam-se de duas maneiras principais: 
Sistemas Abertos e Sistemas Fechados. 
Padoveze (1997, p.36), afirma que “[...] os 
sistemas fechados não interagem com o 
ambiente externo, enquanto que os sistemas 
abertos caracterizam-se pela interação com o 
ambiente externo, suas entidades e 
variáveis”. Para reforçar, a seguir está 
apresentada detalhadamente a classificação 
de sistema. 

4.1.1 SISTEMA ABERTO 

A interação da empresa com a sociedade e o 
ambiente onde ela atua caracteriza 
essencialmente o chamado sistema aberto. 
Bio (1985, p.19) propõe que “[...] os sistemas 
abertos envolvem a idéia que determinados 
inputs são traduzidos no sistema e, 
processados, geram certos outputs”. Com 
efeito, a empresa vale-se de recursos 
materiais, humanos e tecnológicos, de cujo 
processamento resulta bens ou serviços a 
serem fornecidos ao mercado. A empresa 
busca recursos no ambiente, processa-os 
com ajuda dos recursos internos e devolve ao 
ambiente na forma de bens ou serviços. A 
relação de troca é natural no desenvolvimento 
de qualquer atividade, assim como a empresa 
busca no fornecedor a matéria-prima, precisa 
estar preparada internamente com recursos 
humanos e tecnológicos, para transformar 
essa matéria-prima e devolver à sociedade 
em forma de produto acabado. 

4.1.2 SISTEMA FECHADO 

O sistema fechado independe do meio 
externo para o desenvolvimento das suas 
funções. Cornachione (1998, p.25) afirma que 
“[...] os sistemas fechados são entendidos 
como os que não mantêm relação de 
interdependência com o ambiente externo”. 
Neste mesmo sentido Padoveze (2000) cita 
como exemplo de sistema fechado o relógio, 
onde o seu mecanismo trabalha em conjunto 
sem precisar do meio externo para o seu 
funcionamento. A interação ocorre entre as 
partes que compõem o sistema, não se 
tornam menos importantes, têm seus 
benefícios, apenas não interagem com o meio 
externo. 

4.2 SISTEMA EMPRESA 

A empresa é um grande sistema aberto, em 
razão da sua interação com o meio ambiente 
externo. Ela capta no meio externo os 
recursos brutos, processa e devolve ao 
ambiente externo em forma de bens, serviços 
prestados, ou informações, atendendo as 
necessidades da sociedade. No decorrer 
desse processo podem ocorrer desvios e 
resultados insatisfatórios, que podem não ser 
aproveitados na forma como saíram. A 
retroalimentação permite a correção desses 
desvios, a fim de que se possam alcançar os 
objetivos satisfatoriamente. Chiavenato (2000, 
p. 49) escreve que “[...] a empresa é 
visualizada como um sistema aberto em um 
dinâmico relacionamento com seu ambiente, 
recebendo vários insumos (entradas), 
transformando esses insumos de diversas 
maneiras (processamento ou conversão) e 
exportando os resultados na forma de 
produtos ou serviços (saídas)”. O 
planejamento estratégico é elaborado sob 
condições e variáveis ambientais. Esse fato 
só é possível por ser a empresa um sistema 
aberto e estar em constante interação com o 
ambiente. 

5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - SI 

Os sistemas de informação têm por objetivo 
armazenar dados sobre o negócio da 
empresa, para que em momento oportuno 
esta possa garimpá-los, gerando informações 
para a tomada de decisões. Stair (1998, p. 
11) afirma que os SI: “[...] são compostos por
uma série de elementos ou componentes 
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inter-relacionados que coletam (entrada), 
manipulam e armazenam (processo), 
disseminam (saída) os dados e informações e 
fornecem um mecanismo de feedback”. Gil 
(1999, p.14) define que os SI “[...] 
compreendem um conjunto de recursos 
humanos, materiais, tecnológicos e 
financeiros agregados segundo uma 
seqüência lógica para o processamento dos 
dados e a correspondente tradução em 
informações”. 

Na visão de Pereira e Fonseca (1997, p. 241) 
“[...] os sistemas de informação (management 
information systems) são mecanismos de 
apoio à gestão”, desenvolvidos baseados na 
TI atuando como condutores das informações 
visando facilitar, agilizar e aperfeiçoar o 
processo decisório nas empresas. A gestão 
empresarial precisa cada dia mais do apoio 
de SI, pois dão segurança, agilidade e 
versatilidade às empresa no momento em que 
processam as decisões. 

5.1 FINALIDADES DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO - SI 

As empresas precisam estar preparadas para 
lidar com os problemas internos e externos do 
ambiente em que estão inseridas, para tanto 
buscam no desenvolvimento de SI, suporte 
para a resolução desses problemas. Laudon 
e Laudon (1999, p. 26), afirmam que “a razão 
mais forte pelas quais as empresas 
constroem os sistemas, então, é para auxiliar 
na resolução dos problemas organizacionais 
e para reagir às mudanças no ambiente”. Os 
sistemas de informação objetivam a resolução 
de problemas organizacionais internos, e a 
conseqüente preparação para enfrentar as 
tendências da crescente competitividade de 
mercado. 

Para Pereira e Fonseca (1997, p. 241) os 
sistemas de informação têm por finalidade 
“[...] a captura e/ou a recuperação de dados 
e sua análise em função de um processo de 
decisão. Envolvem, de modo geral, o decisor, 
o contexto, o objetivo da decisão e a estrutura
de apresentação das informações”. 

De forma estruturada, os sistemas de 
informação oferecem possibilidades 
(informações) para que as empresas reajam 
às mutações do mercado e se sinta 
alicerçadas por um processo decisório forte o 
suficiente para garantir a resolução dos 
problemas. 

5.2 POR QUE UTILIZAR SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO? 

A necessidade de um Sistema de Informação 
(SI) nas empresas surgiu devido ao grande e 
crescente volume de informações que a 
organização possui. Com o Sistema de 
Informação estruturado, a apresentação das 
informações necessárias e também já 
propiciando uma visão das decisões, a 
empresa garante um grande diferencial em 
relação aos concorrentes, e os gestores 
podem tomar decisões mais rápidas, com 
base em fontes seguras. 

A exigência do mercado competitivo, 
dinâmico e principalmente globalizado motiva 
as empresas a operarem com um sistema de 
informação eficiente, garantindo níveis mais 
elevados de produtividade e eficácia. 
Segundo Batista (2004, p. 39) “[...] o objetivo 
de usar os sistemas de informação é a 
criação de um ambiente empresarial em que 
as informações sejam confiáveis e possam 
fluir na estrutura organizacional”. 

Na era da informação, o diferencial das 
empresas e dos profissionais está 
diretamente ligado à valorização da 
informação e do conhecimento, 
proporcionando soluções e satisfação no 
desenvolvimento das atividades. Para serem 
efetivos, os sistemas de informação precisam, 
segundo Pereira e Fonseca (1997, p. 242), 
corresponder às seguintes expectativas: 

a) Atender as reais necessidades dos
usuários;

b) Estar centrados no usuário (cliente) e
não no profissional que o criou;

c) Atender ao usuário com presteza;
d) Apresentar custos compatíveis;
e) Adaptar-se constantemente às novas

tecnologias de informação;
f) Estar alinhados com as estratégias de

negócios da empresa.

Ao visualizar um sistema que atenda os 
requisitos acima, a empresa se sente 
confiante no momento de utilizá-lo no 
processo decisório de seus negócios. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO 

Os sistemas, do ponto de vista empresarial, 
podem ser classificados de acordo com a sua 
forma de utilização e o tipo de retorno dado 
ao processo de tomada de decisões. Os 
sistemas podem ser de contexto operacional, 
gerencial e estratégico, abrangendo desde o 
chão de fábrica até questões de cunho 
estratégico para a empresa. 

Na seqüência, estão apresentados os 
principais tipos de sistemas de informação, 
dando, porém, maior ênfase ao sistema de 
informação gerencial, estudo desse trabalho. 

6.1 SISTEMA DE APOIO ÀS OPERAÇÕES 

Os sistemas de Apoio às Operações de uma 
empresa têm por principais metas processar 
transações, controlar processos industriais e 
atualizar banco de dados, fornecendo 
informações de âmbito interno e externo. 
Apesar da sua importância para o 
desenvolvimento normal das atividades da 
empresa, não consegue desenvolver 
informações específicas, necessitando do 
apoio do sistema de informação gerencial. 

6.2 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE 
TRANSAÇÕES (SPT) 

Os sistemas de processamento de transações 
são utilizados no nível operacional. Afirmam 
Laudon e Laudon (2001, p. 31) que um SPT 
“[...] é um sistema computadorizado que 
executa e registra as transações rotineiras 
diárias necessárias para a condução dos 
negócios”. 

A automatização dos trabalhos repetitivos e 
rotineiros comuns aos negócios da empresa 
agiliza e facilita a realização dos trabalhos, 
além de oferecer uma gama maior de 
informações. Como exemplo, pode-se citar a 
transação das rotinas da folha de pagamento. 
A computadorização, além de produzir os 
cheques para pagamento dos colaboradores, 
pode fornecer relatórios exigidos pelos 
órgãos federais e estaduais. São também 
exemplos de SPT, a emissão de notas fiscais 
e o controle de estoque. 

6.3 SISTEMAS DE TRABALHO DO 
CONHECIMENTO E DE AUTOMAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO (STC E SAE) 

A necessidade do nível de conhecimento da 
empresa é suprida pelos sistemas de trabalho 
do conhecimento e de automação de 
escritório. Segundo Batista (2004, p. 24) a 
definição que se aplica ao STC e SAE é 
descrita da seguinte forma: “[...] é toda e 
qualquer tecnologia de informação que 
possui como objetivo principal aumentar a 
produtividade pessoal dos trabalhadores que 
manipulam as informações de escritório”.  

Laudon e Laudon (2001, p. 33) também 
definem: “os sistemas de automação de 
escritório (SAE) são aplicações de informática 
projetadas para aumentar a produtividade 
dos trabalhadores de dados, dando suporte à 
coordenação e às atividades de comunicação 
de um escritório típico”. Os aplicativos dos 
escritórios são projetados com base na 
necessidade de manipulação e 
gerenciamento de documentos, aumentando 
assim a produtividade dos envolvidos com a 
atividade, por exemplo, a editoração 
eletrônica, arquivamento digital, planilhas de 
cálculo e outros, que favorecem a qualidade e 
agilidade das tarefas. Os sistemas de 
trabalho do conhecimento exigem uma visão 
ampla das pessoas, pois além de saber usar 
os aplicativos dos escritórios, essas pessoas 
precisam saber utilizar o que o aplicativo 
oferece para criar informações novas. 

6.4 SISTEMA DE APOIO GERENCIAL 

Quando se fala em fornecer informações para 
a tomada de decisão, toda a empresa deve 
estar envolvida nesse processo. A complexa 
relação entre os diversos gerentes de uma 
organização deve ser facilitada pelos 
sistemas de apoio gerencial. O’Brien (2002, 
p.29) afirma que “quando os sistemas de 
informação se concentram em fornecer 
informação e apoio à tomada de decisão 
eficaz pelos gerentes, eles são chamados 
sistemas de apoio gerencial”. Entre os vários 
tipos de sistemas de apoio gerencial, pode-se 
citar: Sistema de Suporte a Decisão (SSD), 
Sistema de Suporte Executivo (SSE) e Sistema 
de Informação Gerencial (SIG). 
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6.4.1 SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO 
(SSD) 

Os SSD são munidos de grande quantidade 
de dados e ferramentas de modelagem, 
permitindo uma flexibilidade, adaptabilidade e 
capacidade de resposta rápida ao nível 
gerencial da organização. Nessa 
contextualização, Batista (2004, p. 25) 
considera como SSD “[...] os sistemas que 
possuem interatividade com as ações do 
usuário, oferecendo dados e modelos para a 
solução de problemas semi-estruturados e 
focando a tomada de decisão”. Os SSD 
oferecem recursos cruciais que viabilizam o 
suporte às decisões de nível gerencial. 

6.4.2 SISTEMA DE SUPORTE EXECUTIVO 
(SSE) 

Os sistemas de suporte executivo dão suporte 
ao nível estratégico da empresa e ajudam a 
definir os objetivos a serem estabelecidos, 
utilizando-se de tecnologia avançada para a 
elaboração de gráficos e relatórios. Os 
usuários desse sistema são os executivos 
seniores. Os SSE não são projetados para 
resolver problemas específicos, em vez disso, 
fornecem uma capacidade de computação e 
telecomunicações que pode mudar a 
estrutura dos problemas. 

6.4.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
GERENCIAL (SIG) 

O sistema de informação gerencial dá suporte 
às funções de planejamento, controle e 
organização de uma empresa, fornecendo 
informações seguras e em tempo hábil para 
tomada de decisão. Oliveira (2002, p. 59) 
define que “o sistema de informação 
gerencial é representado pelo conjunto de 
subsistemas, visualizados de forma integrada 
e capaz de gerar informações necessárias ao 
processo decisório”. Polloni (apud GARCIA e 
GARCIA, 2003, p. 29), definem que SIG “[...] é 
qualquer sistema que produza posições 
atualizadas no âmbito corporativo, resultado 
da integração de vários grupos de sistemas 
de informação que utilizam recursos de 
consolidação e interligação de entidades 
dentro de uma organização”. 

Stair (1998, p. 278), escreve que “o propósito 
básico de um SIG é ajudar a empresa a 
alcançar suas metas, fornecendo a seus 

gerentes detalhes sobre as operações 
regulares da organização, de forma que 
possam controlar, organizar e planejar com 
mais efetividade e com maior eficiência”. 

Os executivos devem buscar projetar os SIGs 
inserindo dados de origem interna e externa, 
existindo portando, uma interação entre os 
meios, resultando na concretização dos 
objetivos preestabelecidos pela empresa. As 
fontes externas advêm do relacionamento 
com fornecedores, acionistas, clientes e 
concorrentes, facilitadas nas atuais 
circunstâncias pela evolução tecnológica. As 
fontes internas estão relacionadas aos bancos 
de dados mantidos pela organização. Os 
bancos de dados são atualizados pela 
captura e armazenamento dos dados 
resultantes da integração dos diversos 
sistemas que compõem a organização, entre 
eles, sistemas de finanças, sistemas de 
contabilidade, sistemas de recursos 
humanos, sistemas de venda e marketing. 
Oliveira (1992, p. 39) sobre SIG afirma que “é 
o processo de transformação de dados em
informações que são utilizadas na estrutura 
decisória da empresa, proporcionando, ainda, 
a sustentação administrativa para otimizar os 
resultados esperados”. 

Os SIGs mudam constantemente para 
atender o dinamismo dos negócios, o que vai 
de encontro à necessidade de qualquer 
organização para sobreviver no mercado. 
Para Batista (2004, p. 22) sistema de 
informação gerencial; 

É o conjunto de tecnologias que 
disponibilizam os meios necessários à 
operação do processamento dos dados 
disponíveis. È um sistema voltado para a 
coleta, armazenagem, recuperação e 
processamento de informações usadas ou 
desejadas por um ou mais executivos no 
desempenho de suas atividades. È o 
processo de transformação de dados em 
informações que são utilizadas na estrutura 
decisória da empresa proporcionam a 
sustentação administrativa para otimizar os 
resultados esperados. 

A estrutura decisória da empresa, no contexto 
de processos gerenciais, classifica os 
sistemas de acordo com o problema 
organizacional que ajuda a resolver. Batista 
(2004) escreve que os sistemas são 
classificados em: sistema de nível estratégico, 
de conhecimento, tático e operacional. As 
informações geradas pelos sistemas de nível 
estratégico são utilizadas na definição do 
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planejamento estratégico, que influencia na 
tomada de decisão. Os sistemas de nível 
tático são usados no controle dos 
planejamentos operacionais, define as táticas 
ou metas a serem cumpridas. Os sistemas de 
conhecimento envolvem a transmissão de 
conhecimento e informação entre os 
departamentos. Os sistemas de nível 
operacional são utilizados para o 
desenvolvimento das tarefas diárias da 
empresa, como exemplo, o sistema de 
compra/venda. 

6.4.4 IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO GERENCIAL PARA AS 
EMPRESAS 

Tem-se dificuldade em avaliar 
quantitativamente os benefícios oferecidos 
por um SIG, porém Oliveira (2002, p.54) 
afirma que o SIG pode, sob determinadas 
condições, trazer os seguintes benefícios 
para as empresas: 

 Redução dos custos das operações;
 Melhoria no acesso às informações,

proporcionando relatórios mais
precisos e rápidos, com menor
esforço;

 Melhoria na produtividade;
 Melhoria nos serviços realizados e

oferecidos;
 Melhoria na tomada de decisões, por

meio do fornecimento de informações
mais rápidas e precisas;

 Estímulo de maior interação dos
tomadores de decisão;

 Fornecimento de melhores projeções
dos efeitos das decisões;

 Melhoria na estrutura organizacional,
para facilitar o fluxo de informações;

 Melhoria na estrutura de poder,
proporcionando maior poder para
aqueles que entendem e controlam os
sistemas;

 Redução do grau de centralização de
decisões na empresa; e

 Melhoria na adaptação da empresa
para enfrentar os acontecimentos não
previstos.

Essas premissas permitem que as empresas 
definam possíveis fortalecimentos do 
processo de gestão, garantindo o diferencial 

de atuação e por conseqüência, vantagem 
competitiva. 

Os SIGs, segundo Stair (1998) resulta em 
vantagem competitiva para a empresa, pois 
um SIG deve ser desenvolvido de forma a dar 
apoio para alcance das metas da 
organização. Por exemplo, os executivos de 
nível superior usam relatórios do SIG no 
desenvolvimento de estratégias para o 
sucesso dos negócios, os gestores de nível 
médio usam os relatórios de SIG para 
comparar as metas estabelecidas da 
empresa com os resultados reais. 

Dessa forma, a empresa justifica o 
cumprimento de suas metas com a ajuda dos 
sistemas de informação gerencial. 

6.4.5 ASPECTOS QUE FORTALECEM O 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
NAS EMPRESAS 

Os SIGs são instrumentos para o processo 
decisório. Por conseqüência, para que a 
empresa possa usufruir as vantagens básicas 
dos SIGs, é necessário, segundo Rezende e 
Abreu (2000, p. 121) que alguns aspectos 
sejam observados. Entre estes podem ser 
citados: 

 O envolvimento da alta e média
gestão;

 A competência por parte das pessoas
envolvidas com o SIG;

 O uso de um plano mestre ou
planejamento global;

 A atenção específica ao fator humano
da empresa;

 A habilidade dos executivos para
tomar decisões com base em
informações

 O apoio global dos vários
planejamentos da empresa;

 O apoio organizacional de adequada
estrutura organizacional e das normas
e procedimentos inerentes ao
sistema;

 O conhecimento e confiança no SIG;
 Existência de e/ou informações

relevantes e atualizadas;
 A adequação da relação custo-

benefício.

As mudanças nos processos empresariais 
são inevitáveis quando se opta por investir em 
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inovação, principalmente com relação à 
tecnologia. 

6.4.6 RELATÓRIOS DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Os relatórios do sistema de informação 
gerencial podem ajudar os administradores 
no que tange aos aspectos de 
desenvolvimento de planos para melhorar a 
administração, assim como obter melhor 
controle sobre as operações da empresa, e 
tomar decisões acertadas. 

O processo de transformação de dados 
resulta em informações úteis, as quais podem 
ser observadas nos relatórios. Stair (1998) 
escreve que os relatórios advindos do sistema 
de informação gerencial incluem relatórios 
programados, relatório indicador de pontos 
críticos, relatórios sob solicitação e relatórios 
de exceção. Os relatórios programados são 
aqueles produzidos periodicamente, por 
exemplo, em uma fábrica, a produção de um 
determinado produto pode ser monitorada 
diariamente. O relatório de pontos críticos é 
um tipo especial de relatório programado 
emitido no começo de cada dia, resumindo as 
atividades do dia anterior. 

Os administradores obtêm informações sobre 
as atividades críticas da empresa 
possibilitando ações corretivas. Os relatórios 
sob solicitação são produzidos somente 
quando o administrador quer saber sobre um 
item específico, por exemplo, total da venda 
de um determinado produto. Os relatórios de 
exceção são parametrizados para informar 
automaticamente critérios preestabelecidos 
pela empresa, por exemplo, para se ter um 
efetivo controle de estoque, os 
administradores parametrizam o sistema para 
avisar quando determinado produto está com 
estoque chegando no mínimo ideal. 

Neste contexto, conclui-se que os relatórios 
produzidos pelo sistema de informação 
gerencial deveriam ser fornecidos de acordo 
com a necessidade dos gerentes. Eles 
podem ser diários, semanais, mensais e 
apresentar informações de cunho financeiro, 
administrativo, e contábil. 

7. ENTERPRISE RESOURSE PLANNING - ERP

Também chamado de Planejamento de 
Recursos Empresariais, é um programa de 

gestão empresarial destinado ao controle e 
gerenciamento dos recursos colocados à 
disposição dos gestores do negócio. É um 
recurso que possibilita a integração de todas 
as funções e processos empresariais. 
Conforme Rezende & Abreu (2000, p. 209) “A 
tecnologia ERP e seus recursos podem 
contribuir muito com o funcionamento dos 
modelos de Sistemas de Informação 
Gerencial (SIG) e Estratégico (SIE), desde 
que bem implantado, porque, ao contrário, ela 
causará muitos danos à empresa, sejam 
financeiros ou comportamentais”. Os sistemas 
de informações empresariais tentam absorver 
a totalidade das questões que envolvem as 
empresas, tendo como objetivos principais 
torná-las competitivas; reduzir os seus gastos; 
economizar dinheiro e atingir maior eficiência 
em seu ramo de negócios. 

8. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial utiliza os recursos do 
conhecimento, e é o que não está estruturado 
nos sistemas de informações tradicionais, 
pois eles possuem dados do que ocorreu na 
empresa e não fazem um relacionamento com 
outras ocorrências do negócio. Ex.: conforme 
as reações em função do que já ocorreu – as 
vendas caíram este mês em função do 
aumento do juro. Conforme afirmações do 
acontecimento do momento – as vendas 
estão fracas hoje. São afirmações que o 
sistema não tem condições de tomar ou 
sugerir atitudes, relacionando dados 
históricos e sim os gestores que terão 
condições de fazê-lo, e é neste sentido que 
os estudiosos estão se aprofundando na 
inteligência artificial. 

9 SISTEMA ESPECIALISTA 

Também são chamados de Expert Systems – 
(ES). Eles são considerados especialistas 
pelo fato de que as suas soluções são 
oriundas de uma especialidade do 
conhecimento humano e que somente um 
especialista na área, poderia resolver sem os 
recursos do computador. 

 De acordo com Stair, (apud REZENDE & 
ABREU, 2000, p. 214); 

 Sistema especialista é um agrupamento 
organizado de pessoas, procedimentos, 
banco de dados e dispositivos usados 
para gerar um parecer especializado ou 
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sugerir uma decisão em uma área, 
domínio ou disciplina. Ele atua como um 
profissional especializado (expert) com 
muita experiência em determinado 
domínio. E é desenvolvido em partes por 
meio de exaustivas entrevistas e 
observações de tais profissionais, 
buscando extrair dos experts seu 
profundo conhecimento do referido 
domínio especializado. 

Portanto, sistemas especialistas possuem alta 
dependência de profissionais especializados. 
São importantes no contexto empresarial 
como ramo de assessoria. 

10 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

O sistema de telecomunicações migrou a 
pouco tempo do sistema analógico para o 
sistema digital, possibilitando a junção dos 
recursos da informática com os da 
comunicação, passando a compartilhar 
dados, voz, textos, imagens e mensagens ao 
mesmo tempo. Este compartilhamento se 
processa através de cabos, interligados a 
redes e também por intermédio da internet, 
intranet e extranet. 

Para as empresas, o sistema de 
telecomunicações deve ser estabelecido para 
a interligação entre os diversos computadores 
existentes em seu domínio, estejam eles 
próximos ou distantes, com o objetivo de 
estabelecer um vínculo entre os diversos 
setores do empreendimento e, desta forma, 
executar a integração, compartilhando e 
transferindo informações, estabelecendo um 
canal de comunicação entre todos os 
subsistemas da empresa. 

11 DATA WAREHOUSE 

O Data Warehause também é conhecido 
como “armazém de dados”. Ele armazena os 
dados obtidos de todos os sistemas de 
informação da empresa, dando condições 
para que, com esta junção de dados, se 
consiga verificar tendências para o negócio e 
também enxergar novas estratégias 
empresariais. Para Jamil (2001, p. 280) “os 
Data Warehause podem ser compreendidos 
numa abordagem superficial, como um 
conjunto de componentes tecnológicos que 

permite o agrupamento de dados de diversas 
fontes”. 

Os Data Warehause são implantados nas 
empresas como forma de ampliar a 
capacidade de gerenciamento das mesmas, 
através das informações fornecidas por ele. 
Desta forma, ele não terá a função simples de 
um banco de dados, que receberá os inputs 
dos sistemas, transformando-os em dados 
mais consistentes e armazenando-os, 
permitindo que seja feita análise nesses 
dados. 

12 DATAMINING 

O Datamining é uma ferramenta que auxiliará 
o Data Warehouse na mineração de dados,
buscando padrões e relações que venham 
auxiliar na busca de informações completas 
para a solução dos problemas. Carvalho 
(2001, p. 4) destaca que Datamining é 
“descobrir conhecimento novo escondido em 
grande massa de dados”. 

Assim como o Data Warehouse é considerado 
a memória da empresa, o Datamining é 
taxado como a inteligência dela, buscando a 
junção de dados comuns ou que tenham 
afinidade entre si, para uma melhor análise 
dos mesmos. 

13 CONDIÇÕES DE TOMADA DE DECISÃO 

As decisões empresariais são tomadas sob 
diversas situações, sob condições de certeza, 
de incerteza e de risco. As decisões 
programadas normalmente oferecem um grau 
de risco menor do que as decisões não 
programadas. Em se tratando das decisões 
tomadas sob certeza, o gestor tem 
conhecimento das conseqüências ou 
resultados de todas as alternativas possíveis, 
sendo assim, pode escolher a melhor dentre 
elas. Stephen e Coulter (1996, p. 126), 
enfatizam que “a situação ideal para a 
tomada de decisões é a de certeza, ou seja, o 
administrador pode tomar decisões precisas, 
pois o resultado de cada alternativa é 
conhecido”. Com relação às decisões 
tomadas sob condições de incertezas, os 
resultados são desconhecidos e gerados sob 
probabilidades, onde o gestor tem pouco ou 
nenhum conhecimento das informações que 
formam as alternativas. 
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Na tomada de decisão com risco, todas as 
alternativas têm um resultado específico e são 
projetadas sob probabilidades conhecidas. O 
tomador de decisão conhece todas as 
alternativas e sabe que o risco é inevitável. 
Diante do exposto, observa-se que a tomada 
de decisão está diretamente relacionada ao 
potencial informativo do Sistema de 
Informação da empresa, e este deve ser o 
mais útil possível na geração da melhor 
informação no auxilio ao gestor. 

14 CONCLUSÃO 

Nos cenários da era da informação é de vital 
importância compreender as melhores 
práticas e aplicações das áreas de sistemas e 
tecnologia da informação nas empresas. O 
propósito básico da informação é o de 
habilitar a empresa a alcançar seus objetivos 
pelo uso eficiente dos recursos disponíveis, 
portanto, a posse das informações pode 
decidir o futuro da organização. Na corrida 
para atender às demandas do mercado, as 
empresas buscam soluções que as 
diferenciem aumentando a sua 
competitividade. Decisões rápidas e corretas 
são fundamentais para a empresa alcançar 
bons resultados. Faz-se necessário otimizar o 
planejamento e execução das atividades, 
sincronizar a cadeia de suprimentos e reduzir 
os custos operacionais, aumentar a satisfação 
dos seus clientes e a lucratividade do 
negócio. 

A utilização de tecnologias de última geração 
e a melhor prática em software possibilita a 
construção e aplicações superiores em 
prazos bastante agressivos, capazes de 
atender desde pequenos até grandes 
volumes de utilização. O sucesso é garantido 
pela velocidade em que as informações são 
assimiladas e pela rapidez nas tomadas de 
decisões. Quando a empresa tem uma 
estrutura organizacional sólida, um futuro 
traçado, sabe utilizar os recursos oferecidos 
pela Tecnologia de Informação e têm como 
aliado os sistemas de informação gerencial, 
viabilizando a geração de relatórios, este só 
tem a agregar benefícios à gestão 
empresarial na tomada de decisões. 

O sistema de informação gerencial possibilita 
fazer um acompanhamento das rotinas 
econômico-financeiras, proporcionando um 
panorama seguro da organização e uma 
melhor alocação de investimentos, 
constituindo um grande diferencial para a 
empresa, garantindo, também, o 
gerenciamento das informações para geração 
de relatórios rápidos e precisos, agilizando o 
processo de tomada de decisões. Os 
sistemas de informação gerenciais fortalecem 
o plano de atuação das empresas. A geração
de informações rápidas, precisas e 
principalmente úteis para o processo de 
tomada de decisão garante uma estruturação 
de gestão diferenciada, resultando em 
vantagem competitiva sobre as demais 
empresas. 
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Capítulo 16

Emanoély Fernanda Gura  
Larissa Lourenço Nunes Benck 
Simone de Almeida 

Resumo: Na maioria das organizações, há problemática na correta interpretação 

das informações e a dificuldade de agrupá-las, para obter um novo conhecimento. 

Assim, a tecnologia de Data Warehouse é uma solução que procura de maneira 

flexível e eficiente tratar um grande volume de dados e obter informações que 

auxiliem no processo de tomada de decisão. Baseado nisso, este artigo descreve o 

processo de construção de uma aplicação que explora a tecnologia de Data 

Warehouse, usando dados coletados em uma farmácia magistral localizada na 

região de Ponta Grossa - Paraná. Para implementação do estudo de caso foi 

utilizada a ferramenta Pentaho, que oferece suporte para o processo de Data 

Warehouse o que contribuiu com o desenvolvimento do projeto. A abordagem 

metodológica utilizada é a pesquisa qualitativa, por meio de um estudo de caso. O 

estudo da teoria foi essencial para realização dos processos e a etapa da procura 

por uma ferramenta ideal fez a equipe conhecer possibilidades distintas, auxiliando 

na melhor escolha para o estudo de caso. As respostas das questões levantadas 

na etapa de brainstorming, e que deveriam ser respondidas com o projeto, foram 

obtidas com sucesso. 

Palavraschave: Data Warehouse, Gestão da Informação, Business Intelligence. 
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1 INTRODUÇÃO 

É comum originar polêmicas sobre a 
capacidade de interpretação e compreensão 
de palavras; interpretar não somente em um 
contexto qualquer e sim de uma maneira que 
o objeto analisado possa ser utilizado para
auxiliar em seus problemas ou pensamentos. 
Percebe-se que quem desenvolve essa 
capacidade obtém uma grande vantagem 
sobre suas atitudes e comportamento. Isso 
não é diferente em uma organização, que 
nada mais é do que uma junção de pessoas e 
funções que gira em torno de informações. É 
indiscutível que a informação é considerada a 
melhor forma de negociação atualmente, pois 
é um requisito relevante para manter a 
vantagem competitiva, auxiliando no processo 
de tomada de decisão.  

Hoje as empresas não trabalham mais para 
gerar e implantar informações nos sistemas, 
mas sim, para obter informações gerenciais 
executivas para melhor agir e mais rápido 
decidir, ao que denomina-se de Gestão da 
Informação. Faz-se necessário organizar, 
controlar e filtrar os dados para melhor apoiar 
os executivos, gerentes e analistas, em um 
processo automatizado, surgindo, então, a 
área de Business Intelligence. 

Como a maioria dos sistemas não são 
modelados e preparados para armazenar 
informações decisórias ou estratégicas nas 
empresas, surge a necessidade de uma base 
histórica para as tomadas de decisões, 
denominado Data Warehouse (DW) ou 
Armazém de Dados. O DW integra os dados 
internos e externos de uma organização, 
proporcionando assim, a conectividade do 
mundo virtual com o dos negócios. Com esse 
agrupamento de dados é possível gerar 
relatórios com novas visões, ou seja, 
transformar o conhecimento antes tácito em 
tangível.   

Ainda assim, percebe-se a grande dificuldade 
encontrada pelas organizações na tomada de 
decisão rápida. Muitas organizações não 
sabem como trabalhar com os dados 
coletados ao longo dos anos, perdendo a sua 
essencialidade e diferenciação no mundo dos 
negócios, o que é meritório em um mercado 
altamente competitivo.  

Faz-se mister, portanto, um estudo mais 
abrangente desse problema, permitindo obter 
maior domínio do processo de construção DW 
e aplicá-lo em um estudo de caso, 
identificando suas fases e utilizando os 

conceitos e princípios necessários na 
geração de conhecimento.  

Dessa forma, este artigo utiliza a tecnologia 
de DW para apoiar a tomada de decisão, 
onde se apresenta uma breve revisão 
bibliográfica sobre DW, focando 
especialmente em suas principais 
características e no processo de 
implementação. 

Na estrutura deste, inicialmente é 
apresentado um estudo sobre as diferenças 
entre Gestão do Conhecimento e Gestão da 
Informação elencando o Sistemas de 
Informação Gerencial com  a Tomada de 
Decisão. Também tem-se o conceito, a 
caracterização e a classificação do DW. 
Posteriormente, aborda-se a metodologia e o 
projeto de pesquisa, descrevendo-a e 
apresentando a ferramenta Pentaho como 
apoio ao desenvolvimento do DW. Por último, 
mostram-se os resultados das pesquisas e 
suas respectivas discussões. 

2 DIFERENÇAS ENTRE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO 

Muitos se perguntam por que está havendo 
esse súbito interesse em conhecimento. E 
duas afirmações colocam discussão ao tema. 
Primeira: não é um súbito interesse, uma vez 
que a busca pelo conhecimento vem 
crescendo consideravelmente, mas hoje o 
apelo é digital e aguçado em tecnologia; e a 
segunda é sustentada por Davenport& Prusak 
(1998, p.15): “Numa economia global, o 
conhecimento pode ser a maior vantagem 
competitiva da empresa”.  

Atribuir essa busca acelerada por 
conhecimento às tecnologias dá uma falsa 
visão de que aqueles que dispõem de 
equipamentos sofisticados obtêm a melhor 
informação. Como explica Rossetti (2007), o 
potencial de contribuição da Tecnologia da 
Informação (TI) não chega a ser um destaque, 
restringe-se ao desenvolvimento e uso dos 
registros dos ativos intelectuais e dos 
sistemas de processamento. A tecnologia 
ajuda a reunir valores e transformar dados em 
informação, o que não significa que um 
conjunto de dados armazenado será útil. É 
necessário que eles sejam transformados em 
informação e esta em conhecimento. 
Segundo OLIVEIRA (2008, p.73) “a eficácia 
empresarial está sendo seriamente 
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prejudicada por sistemas que, simplesmente, 
produzem grandes quantidades de dados e 
informações que não são trabalhados e 
utilizados”. Percebe-se, então, que dados 
diferem de informação, assim como 
informação difere-se de conhecimento.  

Para identificar essa diferença, surge técnicas 
adquiridas através da Gestão de 
Conhecimento e da Gestão da Informação. 
De acordo com Valentim (2004), Gestão de 
Informação é um conjunto de estratégias que 
visam identificar as necessidades 
informacionais, mapear os fluxos formais de 
informação nos diferentes ambientes da 
organização. Por outro lado, a Gestão do 
Conhecimento é o conjunto de estratégias 
para criar, adquirir, compartilhar e utiliza alvos 
de conhecimento, bem como estabelece 
fluxos que garantam a informação necessária 
no tempo e formato adequados, a fim de 
auxiliar na geração de ideia. 

Além disso, existem algumas vertentes que 
fundem os dois modelos de gestão. Ambos 
modelos focam para o fato de que pretendem 
apoiar as atividades desenvolvidas no dia a 
dia e na tomada de decisão, mas focam em 
fluxos informacionais diferenciados, sendo a 
Gestão de Informação nos fluxos formais 
(conhecimento explícito –  do latim explicitus, 
quando o conhecimento está declarado, 
mostrado, explicado) e a Gestão de 
Conhecimento nos fluxos informais 
(conhecimento tácito – do latim tacitus, 
quando o conhecimento não pode ser 
exteriorizado por palavras; como: construção 
individual de conhecimento, valores, crenças 
e comportamento organizacional).  

Os sistemas de informação buscam pela 
tradução do conhecimento tácito, como 
afirma GIL (1999) explicando que eles devem 
compreender um conjunto de recursos 
humanos, materiais, tecnológicos e 
financeiros agregados segundo uma 
sequência lógica para o processamento dos 
dados e a correspondente tradução em 
informações. Traduzindo-se em Sistema de 
Informação Gerencial (SIG), ele é projetado 
para oferecer aos administradores 
informações seguras para a tomada de 
decisão, sendo esse o ponto de interesse do 
estudo da informática nas organizações. 

“Um Sistema de Informações Gerencial (SIG) 
abrange uma coleção organizada de 
pessoas, procedimentos, software, banco de 
dados e dispositivos que fornecem 
informação rotineira aos gerentes e aos 

tomadores de decisão. O foco de um SIG é, 
principalmente, a eficiência operacional. 
Marketing, produção, finanças e outras áreas 
funcionais recebem suporte dos sistemas de 
informação gerencial e estão ligados através 
de um banco de dados comum” (STAIR & 
REYNOLDS, 2002, p. 18). 

Percebe-se através das definições que um 
SIG nada mais é que ferramentas que 
auxiliem e permitam aos gestores de forma 
dinâmica e prática embasar as informações 
necessárias para as decisões que norteiam 
as empresas. As tomadas de decisões 
envolvem um ciclo e é fundamental a 
existência de informações apropriadas a cada 
uma das fases do ciclo sendo elas de 
implantação, avaliação da decisão, 
recomendações de mudanças e tomada de 
decisão.  

Cabe aos analistas e desenvolvedores de tais 
sistemas adaptá-los e implementá-los quanto 
aos pontos inerentes ao cenário analisado. 
Essa área de estratégia empresarial é 
conhecida como Business Intelligence, ou 
Negócio Inteligente, que tem por finalidade 
auxiliar as organizações por meio da 
automatização dos processos empresariais. 

 

3 DATA WAREHOUSE 

O Data Warehouse (DW) consiste em reunir 
todos os dados de relevância da organização 
em um único lugar, para retirar uma 
informação mais precisa e consistente nos 
relatórios. A constante expansão das 
empresas, por conseguinte suas informações, 
necessitam de um tratamento adequado a 
esse volume de dados para que possam ser 
melhor interpretados e gerenciados. Segundo 
Inmon (1999), como características de um DW 
observam-se: 

 

 Orientado a assunto: seria o principal 
assunto a ser tratado pelo DW, ou seja, a 
principal informação da organização.  

 Variação de Tempo: são dados 
precisos em relação ao tempo, chamados 
de snapshots, ou fotos instantâneas; após 
retirar os dados corretos eles são 
inalteráveis. 

 Não volátil: os dados carregados no 
DW não podem mais ser alterados, 
gerando apenas duas operações sobre 
eles: a carga e o acesso a esses dados 
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(consulta). 

 Integração: os dados necessitam ser 
armazenadas de forma única, quando são 
movidos do ambiente operacional para o 
ambiente analítico, convencionando 
nomes, variáveis de medidas e assim 
sucessivamente. Além da não 
normalização dos dados. 

 

Data Mart (DM) é um subconjunto de DW, que 
contém dados para um setor específico da 
empresa. Um DW é composto por DMs. 
Conforme Machado (2004), a principal 
vantagem do seu emprego é o retorno rápido 
de informações, o que garante maior 
comprometimento do usuário final.  

Para a implantação de um DW, deve se 
utilizar a modelagem denominada Modelagem 
Multidimensional, auxiliando o processo de 
tomada de decisão diária. A Modelagem de 
um modelo multidimensional é dividida em:  

 

 Fatos: Segundo Machado (2004), 
varia ao longo do tempo, possuem valores 
numéricos de avaliação, seu histórico 
pode ser mantido e cresce com o passar 
do tempo. 

 Dimensões: Para se obter as 
dimensões dos fatos, têm-se quatro 
elementos participantes: quando foi 
realizada, onde, quem e o que foi 
realizado. Obtendo essas respostas 
realiza-se a análise dimensional, podendo 
ser compostas e com hierarquias.  

 Medidas: são os atributos numéricos 
que representam um fato, ou seja, 
representam o desempenho de um 
indicador de negócio relativo às 
dimensões que participam desse fato.  

 

Metadados são considerados dados sobre 
dados, isto é, os dados sobre os sistemas 
que operam com estes dados. Um repositório 
de metadados é uma ferramenta essencial 
para o gerenciamento de um DW no momento 
de converter dados em informações para o 
negócio. Deve conter informações como a 
origem dos dados, regras de transformação, 
nomes e apelidos e formatos de dados.  

Segundo Inmon (1999), a granularidade é o 
mais importante aspecto do projeto de um 
DW. Trata-se do nível de detalhe exigido dos 

dados. “Quanto mais detalhado os dados 
forem, mais baixo é o nível de granularidade” 
(GRAY, 1998, p. 01). O baixo nível de 
granularidade aumenta o volume de dados 
armazenados no DW e o alto nível limita as 
pesquisas, com poucos detalhes. As fases de 
um DW podem ser sintetizadas em quatro: 

 

 Sistemas Operacionais de Origem: 
são bases operacionais transacionais, 
podendo ser dados de web, ERP, externo 
entre outros. 

 Área de Trabalho: a área de 
armazenamento onde ocorre o conjunto 
de processos de extração, transformação 
e carregamento, ou seja, ETL 
(Extract,Transformation, Load). 

 Data Warehouse/Data Mart: local 
onde os dados ficam organizados 
esperando para serem consultados. 
Machado (2004, p. 44) exemplifica: “o 
Data Warehouse é um armazém de dados 
e os Data Marts são as prateleiras”. 

 Ferramenta de acesso a dados: 
componente principal do DW é a 
ferramenta de acesso aos dados, o 
sistema está pronto para consultas. 

 

Para gerir o sistema de DW faz-se necessário 
a busca de ferramentas adequadas, isto é, 
um conjunto de tecnologias que ofereçam 
suporte ao ambiente de informação. Existe no 
mercado, um volume enorme de ferramentas 
que tem o foco deBusiness Intelligence e que 
a falta de padronização, tanto estrutural 
quanto operacional, dificulta o processo de 
comparação. 

A partir dessa informação e após estudo 
sobre as ferramentas do mercado, foi 
escolhidaa ferramentaPentaho®. Fundada em 
2004, baseia-se em tecnologia Java, sendo 
de código aberto e gratuito. Com ela pode-se 
realizar consultas, relatórios, análise de 
informações (OLAP), ETL e mineração de 
dados. 

 

4 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA DW EM UM 
ESTUDO DE CASO 

A Ionsfarma, farmácia de manipulação e 
homeopatia, está localizada em Ponta Grossa 
– Paraná desde 1999 é responsável por 
vendas de produtos comerciais e 
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manipulados. Medicamentos manipulados 
são preparados em uma farmácia magistral 
autorizada pela Vigilância Sanitária e contém 
o princípio ativo e a dose prescrita pelo 
médico. Estes medicamentos são 
apresentados pelas farmácias de 
manipulação como alternativas às doses 
padrões disponibilizadas pela indústria, ou 
seja, a produção de medicamentos é 
personalizada em relação à dose, como 
também a combinação de princípios ativos 
em uma mesma cápsula ou outras formas de 
apresentação do medicamento (ANVISA, 
2007). 

Para se manter competitiva no mercado, as 
empresas desse ramo de atuação necessitam 
de informações que possibilitem maior 
conhecimento de seu negócio, auxiliando em 
sua tomada de decisão. O objetivo geral é 
combinar as necessidades de informação da 

comunidade de usuários com os dados que 
realmente estão disponíveis, compondo o 
repositório de dados. 

 

4.1 PRÉ-PROCESSO 

Inicialmente é feito o processo de extração de 
subsídios frente a frente com o usuário, uma 
atividade indispensável para recolhimento de 
informações relevantes que a organização 
necessite obter. Uma maneira para realizar 
esse processo é por meio de técnicas como o 
brainstorming, entrevistas com o cliente, entre 
outras. 

A coleta de dados foi realizada junto à 
proprietária e administradora da empresa, 
requerendo informações vitais para gerar o 
DW. Foram identificadas as seguintes 
questões que o DW deverá responder: 

 

 
 

 Qual o faturamento por médico, em um mês ou um ano? 
 Qual o faturamento por especialidade médica? 
 Qual o faturamento de um tipo de componente? 
 Qual o faturamento por cliente em um mês ou um ano? 
 Qual o componente mais vendido por especialidade médica? 
 Qual o mês de maior e menor faturamento em 2011? 
 Qual o faturamento em 2010? 

 

Após definidos os questionamentos, é 
realizada a análise para dar início ao 
processo de modelagem. A Figura 1 mostra o 
ciclo de vida do DW em que inicialmente é 
realizado o planejamento do projeto, definindo 
as necessidades do negócio. Segue-se com 
os processos sequenciais mostrados no 
diagrama, sendo esses o projeto técnico de 

arquitetura, a seleção e instalação da 
ferramenta, a modelagem multidimensional, o 
projeto físico, a preparação de dados, a 
aplicação analítica e o desenvolvimento da 
aplicação. Após o término dessas fases, é 
feita a implementação e a manutenção do 
DW. 
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Figura 1 - Ciclo de vida do Data Warehouse 

 
Fonte: Teorey, et al. (2006, p. 157) 

 
 

4.2 PROJETO LÓGICO 

Para dar início ao projeto lógico foi realizada 
uma análise minuciosa do Modelo de 
Entidade e Relacionamento do banco de 
dados da empresa, definindo assim o Modelo 
Multidimensional ilustrado na Figura 2. Foram 
definidas as seguintes dimensões: Cliente, 
Médico, Especialidade, Componente, 

Produto, Venda e Tempo. E o fato foi definido 
como: Venda. 

Foi escolhido o processo de modelagem 
departamental, ou seja, um Data Mart, 
focando assim em um único problema da 
empresa. Diante das pesquisas, concluiu-se 
que o departamento propício seria vendas, 
com foco no faturamento. 
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Figura 2 - Modelagem Multidimensional 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

4.3 CRIAÇÃO DO DW PARA O ESTUDO DE 
CASO 

Após entender as requisições do cliente 
através do brainstorming, compreender o 
banco de dados do sistema pela análise do 
Modelo Entidade Relacionamento e definir as 
métricas do projeto de DW com o projeto 
lógico, além de configurar as ferramentas da 
suíte Pentaho, inicia-se a criação do DW para 
o estudo de caso. Essa etapa será dividida 
em: criação da base de dados, geração do 
modelo multidimensional e processo de ETL.   

Com o auxílio da ferramenta SQLDbx – um 
IDE para desenvolvimento SQL focado em 

ambientes de servidores heterogêneos – e 
utilizando o driver do banco de dados 
MySQL, criou-se o repositório de dados 
baseado na modelagem multidimensional 
apresentada na fase do estudo de caso.  

Na etapa de geração do modelo 
multidimensional, realizou-se a conexão da 
base de dados nas ferramentas de 
administração: administration-console e 
biserver-ce. Dependendo do banco de dados 
(BD) a ser utilizado, mudam-se as 
configurações, devendo atentar-se a detalhes 
de driverespecífico para cada ferramenta e o 
caminho do repositório.  
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Utilizando a ferramenta Schema Workbench 
da Pentaho, criam-se as tabelas, juntamente 
com seus atributos, diferenciando fatos de 
dimensões. Pode-se, agora, gerar o XML 
(Extensible Markup Language)–Linguagem 
Padronizada de Marcação Genérica capaz de 
descrever diversos tipos de dados 
que facilitao compartilhamento de 
informações através da internet – da 

modelagem multidimensional. Para isso é feita 
a transformação do modelo multidimensional 
que se foi criado, em XML e a sua publicação 
na web.   

Para extrair, transformar e carregar a base de 
dados utilizou-se o pacote data-integration, 
em que é realizado o processo de ETL, ou 
seja, a extração, a transformação e o 
carregamento dos dados no repositório.  

 

Figura 3 - Transformação da dimensão Cliente 

Fonte: Autoria própria 

 

No estudo de caso, o desenvolvimento do DW 
foi realizado por etapas, isto é, cada 
dimensão passou pelo processo de 
transformação separadamente, isso é uma 
particularidade dos analistas, que 
necessitavam observar separadamente cada 
fase do processo, porém não há restrições 
para gerar as transformações em mais de 
uma dimensão em um mesmo processo.   

Os processos de transformação, na maioria 
dos casos, consistem na ordenação dos 
dados e logo em seguida, é realizada a carga 
deles no repositório. Adicionalmente em 
alguns processos de transformação foram 

feitos joins para inserir duas tabelas em uma 
única dimensão. Como exemplo, na Figura 3 
mostra-se a transformação juntamente com a 
carga dos dados na dimensão Cliente.  

Após finalizar o processo de ETL nas 
dimensões, faz-se necessário passar pelo 
processo o fato. A Figura 4 representa o fato 
venda, onde são realizados os joins de todas 
as dimensões e algumas tabelas necessárias 
para a composição do mesmo. Após a 
finalização da fase de ETL, as tabelas estão 
carregadas com os dados e prontas para 
serem analisadas, ou seja, os relatórios já 
podem ser gerados. 
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Figura 4 - Transformação Fato Venda 

Fonte: Autoria própria 

 

 

5 CONCLUSÃO 

Com o estudo da gestão da informação e do 
conhecimento foi possível visualizar a 
diferença e a essencialidade de cada uma e 
além disso, a necessidade de como os 
tomadores de decisão precisam de um 
conhecimento detalhado da informação. Isso 
para poder gerar o conhecimento adequado 
para uma tomada de decisão mais eficiente, 
portanto, correlaciona-se o estudo da 
tecnologia de DW, para que esta auxilie os 
gestores. 

Após a fase de estudo da tecnologia, é 
possível concluir que a melhor implementação 
do DW está diretamente relacionada com o 
entendimento e compreensão de cada fase 
do processo, bem como associá-las com as 
ferramentas de desenvolvimento. Caso o 
analista não esteja familiarizado com o seu 
processo na teoria, dificilmente conseguirá 
colocá-lo em prática e assim, atingir suas 
metas. 

Um grande desafio encontrado foi na 
implementação do DW e do estudo de caso, 

uma vez que cada organização tem suas 
particularidades e faz-se necessário a 
integração total do analista com o processo 
empresarial. No caso apresentado, esse 
estudo do ambiente corporativo foi possível 
graças ao Modelo de Entidade e 
Relacionamento disponibilizado pela 
empresa, que teve de ser minuciosamente 
compreendido, além da realização do 
brainstorming para obter questões a serem 
resolvidas com o estudo.  

Vale ressaltar que a Pentaho engloba todas 
as tarefas do processo de Business 
Intelligence e ainda com a possibilidade de 
utilizar qualquer banco de dados. Com esta 
vasta gama de recursos, para se obter um 
resultado positivo, é necessário muito estudo 
de suas inúmeras funcionalidades.  

Em geral, as expectativas com o 
desenvolvimento do DW foram alcançadas. O 
estudo da teoria foi essencial para realização 
dos processos. A busca pela ferramenta ideal 
permitiu que a equipe tivesse contato com 
distintas ferramentas o que auxiliou  na melhor 
escolha para o estudo de caso. A Pentaho 
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supriu as necessidades para realizar os 
processos, apesar de todo o esforço para 
trabalhar com esta vasta gama de recursos.  

Conclui-se que a utilização dos recursos de 
DW processo pode ser considerada um 
grande passo para facilitar a gestão 

empresarial. Sendo possível a geração de 
relatórios opcionais e de fácil acesso e 
modificação própria dos gestores de acordo 
com o gosto e a vontade de cada um, 
podendo atingir sua meta mais rapidamente e 
permitindo uma constante análise gerencial. 
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Tecnólogo em Desenvolvimento de Software (2009) e especialista em Análise, Projeto e 

Gerência de Sistemas de Informação (2015) pelo Instituto Federal Fluminense. Mestrando em 

Sistemas Aplicados a Engenharia e Gestão, também pelo Instituto Federal Fluminense. 

Atualmente é Tecnólogo em Informática e Comunicação do Instituto Federal Fluminense, 

atuando no desenvolvimento de sistemas para a instituição. Realiza pesquisas em derivação 

de requisitos de software a partir de modelos de processo de negócio melhorados. 

Renata Gomes Cordeiro 

Bacharela em Ciência da Computação (2014) pela Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro. Pós-graduada em Engenharia de Sistemas (2016) pela Escola 

Superior Aberta do Brasil. Mestranda em Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão pelo 

Instituto Federal Fluminense. Analista de Tecnologia da Informação no Instituto Federal 

Fluminense desde 2015, atuando na área de desenvolvimento de software. Atualmente 

realizando pesquisas na área de Mineração de Dados Educacionais. 

Ricardo Mendes Junior 

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em 

Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pós-

doutorado em Tecnologia da Informação na Construção (2014). Foi sócio diretor de empresas 

de tecnologia e consultoria em Curitiba. É professor da Universidade Federal do Paraná 

desde 1981, onde atuou no curso de Engenharia Civil e desde 2008 atua no curso de 

Engenharia de Produção. Desde 2000 atua em cursos de pós-graduação e pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nas áreas gerenciamento de projetos, gestão da informação, 

planejamento da produção na construção e BIM. 

Rodolfo de Amorim Paulo 

Possui graduação em Engenharia de Produção pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo(2016), curso-tecnico-profissionalizante em Técnico em 

Edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo(2009) 

e ensino-medio-segundo-graupelo Colégio Castro Alves(2007). Tem experiência na área de 

Engenharia de Produção 
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Silvio Luiz de Paula 

Possui doutorado, mestrado e graduação em administração pela Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE. Atualmente é professor de Gestão da Informação no Departamento de 

Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. Tem experiência na 

área de administração, com ênfase em gestão de pessoas, comunicação organizacional, 

responsabilidade social, comportamento organizacional, pesquisando atualmente as 

temáticas competência informacional e  mediação da informação. 

Simone de Almeida 

Bacharel em Processamento de Dados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (1991), 

Especialista em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (1992), 

Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2005) 

e Doutora em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Pernambuco (2012). 

Atualmente é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tem experiência na 

área de Engenharia de Software, Banco de Dados, Gerenciamento de Projetos e Análise e 

Desempenho de Processos atuando principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação, Tomadas de Decisão, Avaliação de Desempenho. 

Simone Vasconcelos Silva 

Doutora em Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Engenharia 

de Produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Diretora de Pós-

Graduação do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense). Coordenadora do Curso de 

Mestrado Profissional de Sistemas Aplicados à Engenharia de Gestão e docente nos cursos 

na área de Informática do IFFluminense desde 1997. Coordenadora dos núcleos de pesquisa 

NES - Núcleo de Engenharia de Software e do GProQS - Gestão de Processos e Qualidade de 

Serviços. Diretora de Gestão de Projetos no Pólo de Inovação Campos dos Goytacazes do 

IFFluminense. Profissional certificada na área de Gerência de Projetos e Processos, com mais 

de 15 anos de experiência e atuando em diversos projetos. 

Stephany Pereira dos Santos 

Graduanda em Engenharia de Produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo, Campus 

Cariacica. 
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Thiago José Barbosa Dantas. 

Graduando do Curso de Administração de Empresas da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR, Técnico em Radiologia pela Faculdade Paulista de Tecnologia - FAPTEC. 

Atualmente Servidor Público na Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia. 

Tiberius Mariano Medeiros 

Graduado em Gestão da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE e pós-

graduado em Planejamento e Gestão organizacional pela Universidade de Pernambuco-UPE, 

possui experiência profissional em  planejamento e gestão do conhecimento no âmbito da 

Gestão Pública Estadual. 

Tomás Daniel Menendez Rodriguez 

Possui Doutorado em Matemática na Saint Petersburg State University (1992). Pós-Doutorado 

em Matemáticas na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Rio de 

Janeiro em 2004. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Rondônia. Tem 

experiência docente e de pesquisa nas áreas de Matemática (Análise Funcional e Equações 

Diferenciais), Matemática Aplicada e Modelagem, Matemática Financeira, Matemática 

Computacional, Pesquisa Operacional, Construção de Índices e Indicadores . É Professor de 

Análises Estatísticas e de Métodos Quantitativos de Pesquisa do Mestrado de Administração 

da UNIR e Professor do Mestrado Profissional de Matemática em Rede Nacional - PROFMAT. 

Udo Strassburg 

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(1987), mestrado em Ciências Contábeis pela Fundação Alvares Penteado - FECAP - SP 

(2001) e doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UNIOESTE (2016). É 

professor da graduação e do Programa de Mestrado em Contabilidade da UNIOESTE, perito 

do juízo - JUSTIÇA ESTADUAL CÍVEL, consultor do MEC. Tem experiência na área de 

Ciências Contábeis com ênfase em Teoria da Contabilidade Perícia Contábil, atuando 

principalmente nos seguintes temas: contabilidade, finanças e evidenciação, sistema de 

informação, avaliação de desempenho, tecnologia da informação, custos e perícia contábil.  É 

membro da Academia de Ciências Contábeis do Paraná. Publicou um livro e 9 capítulos de 

livros e mais de 100 artigos em Revistas e Congressos Nacionais e Internacionais. 
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Valderez Ferreira Fraga 

Doutora em Educação pela UFRJ. Mestre em Education and Human Development pela GWU- 

Washington DC. Especialização em Metodologia do Ensino de Terceiro Grau pela UNESP. 

Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFP/UniCeub . Experiência em coordenação 

em GRH no ITA. Docente convidada Mestrado e Doutorado FGV-EBAPE e UFRJ-IE- ECEX. 

Artigos em periódicos e jornais, livros em Fenomenologia/Gestão e Tansculturalidade. 

Consultora de organizações públicas e privadas, nacionais e multinacionais pela Valore-RH. 

Vaneska Tavares Rangel Prestes 

Possui Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Candido Mendes (2017) e 

graduação em Direito pela mesma Universidade (2003). Exerceu o cargo de Controladora 

Geral do Município de Campos dos Goytacazes por 2 anos (2013-2014), tendo trabalhado 

neste órgão pelo período de 11 anos. Atualmente exerce o cargo de Auditora no Instituto 

Federal Fluminense. Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Controladoria 

da Gestão Fiscal e Auditoria. É Pesquisadora nas áreas de auditoria, métodos de auxílio 

multicritério a decisão, mineração de dados e mineração de texto. 

Vidal Dias da Mota Junior 

Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP,1999), Especialista em Gestão Pública e Gerência de Cidades (UNESP, 2002), Mestre 

em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar,2002) e Doutor em 

Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP,2006). Diretor de 

Operações do Parque Tecnológico de Sorocaba (2015-2017). Secretário Adjunto de 

Habitação e Regularização Fundiária de Sorocaba-SP (2017). Professor Titular da 

Universidade de Sorocaba (Uniso). 

Willen Borges Coelho 

Possui título de mestre em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional pela 

Universidade Cândido Mendes (2013), pós graduação em Gestão Educacional com Ênfase 

em Administração, Orientação e Supervisão Escolar na Faculdade de Educação da Serra - 

FASE (2009) e graduação em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário São Camilo 

(2005). Atualmente é Analista de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Tem experiência na área de Ciência da Computação, 

com ênfase em Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: linux, 

software livre e infraestrutura de rede. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROCEA 

COORDENADORIA DE CULTURA E EXTENSÃO - CCE 
extensao@unir.br   Tel.: (69) 2182-2254 

 

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

Título:  

Receptivo do Dr. Benxiang Zeng, Pesquisador Senior da Charles Darwin University, Austrália, ao NUCSA, Campus de 

Porto Velho. Link do pesquisador: http://www.cdu.edu.au/northern-institute/our-teams/benxiang-zeng 

 

Unidade(s) /Departamento(s) Campus 

Administração/NUCSA/Campus Porto Velho  

 

Coordenador (es): 

Flávio de São Pedro Filho, CPF: 060.219.995-68 / e-mail: flavio1954@gmail.com – Tel.: (69) 3228 2543 

 

 

Área (s) temática (s) a que se vincula (m) o Projeto: 

( x ) COMUNICAÇÃO 

( x ) CULTURA     

(  ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  

(x) EDUCAÇÃO 

( x) MEIO AMBIENTE    

(  ) SÁÚDE 

(   ) TECNOLOGIA  E PRODUÇÃO 

(   ) TRABALHO E GÊNERO 

(  ) Outra: Receptivo ao Dr. Benxiang Zeng, da Charles Darwin University (CDU), Austrália.  

 

Equipe de Trabalho 

Recursos humanos da UNIR e/ou instituições parceiras 

Nome 
Unidade/ 

Departamento 

Formação  

Profissional 
Função no projeto 

Carga Horária  

Projeto 

Prof. Dr. Flávio de São Pedro 

Filho 

Administração 

NUCSA 

Doutor Orientador 30 h 

Profa. Esp, Izabel Cristina da 

Silva 

Prefeitura de 

Porto Velho 

Especialista Colaboradora 30 h 

Jeoval Batista da Silva Prefeitura de 

Porto Velho 

Mestre pelo 

PPGMAD 

Colaborador 30 h 

Prof. Dr. Delson Barcelos NUCSA Discente Curso 

de Direito 

Colaborador 30 h 

Prof. Dr. Jonas Cardoso NUCSA Vice-Diretor do 

NUCSA 

Colaborador 30 h 

Prof. Dr. Miguel Nenevé UNIR Docente Colaborador 30 h 

Profa. Norma Maria Coelho 

Vieira 

GEITEC e 

Secretária de 

Educação 

Munic. De 

Theobroma/RO 

Mestrada,  

 Universidade 

de Taubaté 

(UNITAU),  

Colaboradora 30 h 

Sued Santos Rocha de Souza 

 

PPGMAD e 

GEITEC 

Mestrando Colaborador 30 h 

Júlio César Siqueira Secretaria de 

Turismo do 

Município 

Secretário Colaborador 30 h 

Eng. Marcelo José Peres Gomes 

da Silva 

Empresário Área de 

Tecnologia 

Colaborador 30 h 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROCEA 

COORDENADORIA DE CULTURA E EXTENSÃO - CCE 
extensao@unir.br   Tel.: (69) 2182-2254 

 

Prof. Dr. Marcelo Vergoti Reitoria Vice-Reitor Colaborador 30 h 

Juliana Mendes Wanderley PPGMAD NUCSA Colaboradora 30 h 

Outros Diversos Diversos 

conforme 

termos juntados 

ao processo 

(conferir cada 

um pois todos 

vieram em 

colaboração) 

Colaboradores 30 h (cada) 

 

Local de Execução da Ação de Extensão:  

Município de Porto Velho e Lago de Cuniã (visita técnica), Estado de Rondônia. 

  

Dr. Zeng é um pesquisador multidisciplinar. Desde 1989, tem conduzido pesquisa e / ou gestão de pesquisa em política 

social e econômica focada em economia industrial, gestão de turismo, participação comunitária, gestão de recursos 

naturais e gestão ambiental. Ele tem um forte foco de pesquisa e interesse em impactos sócio-culturais e econômicos de 

indústrias como o turismo e serviços em comunidades locais, incluindo comunidades indígenas remotas na Austrá- lia. 

Antes de ocupar o cargo atual, trabalhou para a Academia Chinesa de Ciência, o Comitê Nacional Chinês para o 

Homem eo Programa da Biosfera sob a UNESCO eo Departamento de Recursos Naturais, Meio Ambiente, Artes e 

Esporte do Território do Norte. Ele tem sido em parceria com pesquisadores na China, Taiwan e outras regiões 

asiáticas. Ele tem um bom conhecimento dos países asiáticos. Desde 1989, Dr. Zeng liderou, coordenou e participou 

em uma série de projetos de pesquisa. Ele também tem uma vasta experiência em gerenciamento de projetos de 

pesquisa. Ele supervisiona estudantes de pós-graduação estudando economia do turismo, desenvolvimento econômico 

regional e sustentabilidade. Dr. Zeng publicou trabalhos acadêmicos em revistas acadêmicas de alta qualidade, 

incluindo revistas de prestígio, tais como Gestão de Turismo. Na sua visita ao Brasil e ao NUCSA/GEITEC ele pode 

oferecer significativas atividades presenciais, como por exemplo efetuou uma exposição Oral em Niterói, de trabalho 

realizado com co-autoria com Membros do GEITEC conforme ppt anexo aqui. Realizou uma palestra a convite da 

OAB/Ro, Comissão de Cidades. 

Resultados Alcançados: 

Como resultado temos a considerar a aproximação e laços com instituição de alto nível como a Charles Darwin University 

(CDU) na Austrália, além de termos registrados na UNIR a presença de uma autoridade científica neste porte do Dr. 

Benxiang Zeng.  

Produtos Obtidos com esta Atividade de Extensão:  

1 – Apresentação de um Artigo científico em evento internacional.  

2 – Exposição oral mediante intérprete de uma palestra no Planarinho da OAB/RO, de interesse da Comissão de Cidades 

daquela importante instituição.  

4 – Uma Visita Técnica realizada ao Lago de Cuniã, com uma expedição organizada especificamente para esta finalidade. Foi 

um sucesso, o que levou ao visitante expressar a sua surpresa em conhecer pessoalmente as maravilhas da nossa Amazônia..   

5- Possibilidade de parcerias institucionais como expressou verbalmente o visitante da CDU. 

 

Público-Abrangido: 
Servidores Municipais e demais presentes no Plenarinho da OAB/RO. 

 

Várias pessoas 

 

Outras Instituições/Entidades Partícipes: 

In    - Departamento de Administração  

       - GEITEC - Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia 

 - IFRO – Campus Vilhena 

 - Prefeitura Municipal de Porto Velho 

 - Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia. 

 - Corpo de Bombeiros de Rondônia 

 - ICMBio em Porto Velho 

 - Secretaria Municipal de Turismo 

 - FECOMÉRCIO 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROCEA 

COORDENADORIA DE CULTURA E EXTENSÃO - CCE 
extensao@unir.br   Tel.: (69) 2182-2254 

 

 -  

 

OBSERVAÇÃO: Solicita-se que a PROCEA faça a expedição de Certificados para estes Colaboradores listados na 

equipe de trabalho. Lembrando que o Certificado do Visitante foi entregue pessoalmente pelo Diretor do NUCSA.  E 

que a Direção do NUCSA possa expedir Ofício de Agradecimentos a todas estas instituições listadas aqui. 

Porto Velho,  21 de Fevereiro de 2017. 

 

 
 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho.  
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SegundaFeira , 30 de Janeiro de 2017  17:26  Geral

PESQUISADOR CHINÊS CONHECE AS
BELEZAS DA RESERVA DO LAGO DO CUNIÃ
Ele fez questão de registrar tudo, inclusive o abate de jacarés, manipulação e conservação da
carne do réptil.

As  belezas  naturais  da  Reserva  Extrativista  Lago  do  Cuniã,  na  região  ribeirinha  de  Porto  Velho,  serão
apresentadas ao mundo durante evento internacional que acontecerá na Austrália em 2018. Foi com esse objetivo
que técnicos da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho acompanharam o pesquisador
chinês Benxiang Zeng em visita técnica à comunidade.

Phd e pesquisador sênior multidisciplinar desde 1989, Zeng que há 20 anos mora na Austrália veio ao Brasil para
apresentar um trabalho científico no Rio de Janeiro. Na ocasião, foi convidado pelo amigo, o professor doutor da
Universidade Federal  de Rondônia  (Unir),  Flávio Filho  para  conhecer  o Geitec,  grupo que  realiza  pesquisas de
inovação e sustentabilidade, que faz parte do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) da Unir.

Chegando a Porto Velho, o pesquisador ouviu  falar das riquezas da biodiversidade da Reserva Extrativista Lago
do Cuniã,  ficou encantado e pediu para  fazer uma visita ao  local. Além dos  técnicos da Secretaria Municipal da
Indústria  e  Comércio,  Turismo  e  Trabalho,  Zeng  teve  o  apoio  da  Defesa  Civil  Municipal  (que  providenciou  o
transporte),  representantes  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio),  OAB  e  do
tradutor, professor doutor da Unir, Miguel Nenevê, já que o pesquisador não fala a língua portuguesa.

Deslumbrado com a biodiversidade do  local, Benxiang Zeng  fez questão de  registrar  tudo,  inclusive o abate de
jacarés,  manipulação  e  conservação  da  carne  do  réptil,  além  das  atividades  extrativistas  e  os  costumes  das
pessoas. “Ele queria conhecer a Amazônia, socializar experiências,  interagir com a comunidade e as  instituições
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pessoas. “Ele queria conhecer a Amazônia, socializar experiências,  interagir com a comunidade e as  instituições
de turismo para promover eventos científicos e atividades afins. Esse tipo de intercâmbio é muito importante para
promover e socializar experiências positivas que acontecem pelo mundo, uma grande oportunidade para o nosso
município ganhar projeção internacional”, destacou o secretário Júlio César Siqueira.

Para Izabel Cristina da Silva, técnica da secretaria de turismo e integrante da equipe que esteve no Cuniã, “Zeng
criou  uma  expectativa  de  conhecer  as  comunidades  de  Rondônia,  tanto  indígenas  como  tradicionais.  Isso
demonstra que nós precisamos valorizar o que temos e mostrar as riquezas de cada localidade”. Na avaliação de
Cristina, “o  turista  internacional não quer  luxo, quer viver um dia tradicional, pescar, colher  frutos na floresta,  ter
uma vivência de inteligência cultural”.

Siqueira informou que Porto Velho foi convidado a participar de uma agenda internacional na Austrália no próximo
ano, ocasião em que vai apresentar o potencial turístico da cidade para o mundo. O trabalho será endossado por
Zeng, que vai mostrar sua experiência no Lago do Cuniã para os participantes do evento internacional.

Política Social

Benxiang Zeng é professor da Universidade Charles Darwin e desde 1989,  tem conduzido pesquisas em politica
social  e  econômica  focadas  na  economia  industrial,  gestão  de  turismo,  participação  comunitária,  gestão  de
recursos  naturais  e  gestão  ambiental.  Tem  forte  foco  em  pesquisa  de  interesse  em  impactos  socioculturais  e
econômicos  de  indústrias  como  o  turismo  e  serviços  em  comunidades  locais,  incluindo  comunidades  indígenas
remotas na Austrália.

Fonte: 015  prefeitura de porto velho
Link da materia:
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/pesquisador+chines+conhece+as+belezas+da+reserva+do+lago+do+cunia/86516

Acesse http://www.newsrondonia.com.br



 

Ações sociambientais em uma distribuidora de  

energia elétrica em Porto Velho 
 

Sâmia Laise Manthey Benevides. Universidade Federal de Rondônia. samia.laise@gmail.com 

 Flávio de São Pedro Filho.  Universidade Federal de Rondônia. flavio1954@gmail.com 

Valéria Arenhardt.  Instituto Federal de Rondônia. valeria.arenhardt@ifro.edu.br 

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho. Universidade Federal de Rondônia. kang@unir.br 

Theophilo Alves de Souza Filho. Universidade Federal de Rondônia. theophilo@unir.br 

 

Resumo: Este estudo trata da percepção sobre sustentabilidade dos atores internos situados em uma 

empresa distribuidora de energia na Amazônia. Tem fundamento na Teoria do Desenvolvimento 

Endógeno, Teoria Institucional, Teoria do Ecodesenvolvimento; traz os conceitos de Desenvolvimento 

Sustentável e outros, para responder à seguinte pergunta: Quais são os desafios encontrados para a 

gestão socioambiental? Apresenta como objetivo geral o estudo das estratégias de gestão 

socioambiental em uma distribuidora de energia na Amazônia; e como objetvos específicos levantar as 

estratégias de gestão socioambiental (1); analisar os desafios dos envolvidos para concretizar ações 

socioambientais (2) e propor medidas de inovação para a gestão socioambiental (3). O preparo segue 

pelo Método do Estudo de Caso, de natureza qualitativa, e procedimentos afins, com o levantamento 

bibliográfico, aplicação de entrevista estruturada com os empregados mediante Grupo Focal, 

tratamento de dados, elaboração do relatório mediante o suporte da Matriz SWOT. Como resultado 

identificou-se os principais desafios, dificuldades e resistências na adoção de ações socioambientais 

estratégicas; apresentou-se proposição de medidas inovadoras para o sucesso organizacional, 

identificaram-se elementos comportamentais predominantes na organização em estudo, reconhecendo 

os atributos dificultadores ao desenvolvimento de metas socioambientais na empresa; propõem-se 

formas adequadas de gestão consoante à perspectiva dos respondentes. Em face da percepção dos 

envolvidos, o gestor poderá adotar meios orientados para providências que norteiam a 

responsabilidade socioambiental. Esta pesquisa pode interessar a lideranças, gestores públicos, 

pesquisadores e demais compromissados com as questões socioambientais.  

 

Palavras-Chave: Administração. Amazônia. Ecodesenvolvimento. Endogenia. Gestão. 

 

Socioenvironmental shares in a electricity distributor in Porto Velho 
 

Abstract: This study deals with the perception of sustainability of internal actors situated in one power 

distribution company in Amazon. Is based on the theory of Endogenous Development, Institutional 

Theory, Theory of Ecodevelopment; brings the concepts of Sustainable Development and others to 

answer the following question: What are the challenges for socioenvironmental management? It 

presents as a general objective to study the socioenvironmental management strategies in a power 

distributor in Amazon,  and how specific objectives raise socioenvironmental management strategies 

(1); analyze the challenges involved in achieving environmental actions (2) and propose innovative 

measures for socioenvironmental management (3). The preparation follows a Case Study Method, of 

qualitative nature, and related procedures with the literature, interview structured application with 

employees through focus groups, data processing; this preparation of the report had one support of the 
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SWOT Matrix. As a result, are identified the main challenges, difficulties and resistance for the 

adoption of strategic socioenvironmental actions; is presented innovative measures to organizational 

success, and identified behavioral elements prevalent in the organization under study, recognizing the 

attributes hindering the development of social and environmental goals in the company; It proposes to 

appropriate forms of management according to the perspective of the respondents. Given the 

perception of those involved, the manager may adopt measures by oriented means for guiding social 

and environmental responsibility. This research may be of interest to leaders, policy makers, 

researchers and others committed to social and environmental issues. 

 

Keywords: Management. Amazon. Ecodevelopment. Endogeny. Management. Institutionalism. 

 

1 Introdução 

Busca introdutória indica que a dinâmica social e histórica produzida pelo capitalismo gerou 

um processo de degradação do meio ambiente, o aumento das desigualdades e da exclusão 

sociais acarretando efeitos nefastos no ecossistema. As questões socioambientais desafiam a 

atual conjuntura social e preocupações provocam pressões de ajuste, tendo sido preconizado 

adoção de estratégia de gestão focalizando a proteção ambiental como na Região Amazônica. 

Surgem estudos para a elaboração de idealizadores, a institucionalização de novas medidas de 

adequação, geração de cultura socioambiental nos indivíduos e nas organizações. A 

expectativa neste estudo é interpretar as ações socioambientais realizadas em uma 

organização situada na Amazônia, com foco nos desafios envolvidos na concretização destas 

ações. Neste trabalho busca-se responder a seguinte pergunta: Quais são os desafios 

encontrados para a gestão socioambiental da empresa pesquisada? Para responder a esta 

questão é constituído como objetivo geral estudar as principais estratégias de gestão 

socioambiental em uma distribuidora de energia na Amazônia; e como objetivos específicos 

levantar as estratégias de gestão socioambiental na empresa em estudo (1), identificar os 

desafios dos envolvidos para concretizar ações socioambientais (2), e propor medidas de 

inovação para a gestão socioambiental (3). 

2. REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL  

  Este compartimento traz o desenho teórico fundamentado na Teoria do 

Ecodesenvolvimento e na Teoria do Desenvolvimento Sustentável; tem o suporte da Teoria 

do Desenvolvimento Endógeno e da Teoria Institucional. Utiliza a Análise de SWOT em 

suporte a interpretação e análise de dados.  

2.1 Teoria do Ecodesenvolvimento 

Apontamentos em Mantavaneli Jr. (2012) indicam que a teoria do 

ecodesenvolvimento é um conceito normativo estabelecido por meio dos critérios equidade 

social, prudência ecológica e eficiência econômica. Considera uma solidariedade presente e 

futura, que contempla uma gestão participativa e plural contextualmente adaptada. A 

identificação dos problemas e alternativas é feita com base na percepção dos segmentos 

sociais envolvidos e por isso prospecta estratégias alternativas sistêmicas. As ideias do 

ecodesenvolvimento se aproximam de questões locais e operativas. Em face do caráter 

operacional, ideias podem ser julgadas à luz da prática vivenciada pelo indivíduo. O 

ecodesenvolvimento como apresentado em Andrade et. al (2011), difunde que o 

desenvolvimento de determinada região é baseado nas suas próprias potencialidades, por isso 

endógeno. Visa harmonizar os objetivos sociais e econômicos, com uma gestão 

ecologicamente prudente. O conceito de ambiente torna-se abrangente e contempla uma visão 

de desenvolvimento humano, para a construção de um futuro que incorpore os limites da 



natureza e as potencialidades ecológicas, buscado modelos de produção e estilos de vida que 

respeitem as singularidades locais.  

2.2 Teoria do Desenvolvimento Sustentável 

Conforme registra Oliveira Filho (2004), a Teoria do Desenvolvimento Sustentável 

se volta para a emergência de estudo focalizando a sociedade, as organizações e os clientes. A 

vertente pela sustentabilidade permite firmar preocupação em contemplar o equilíbrio 

econômico, ecológico e social. Inclui iniciativas compatíveis com a utilização de tecnologias 

limpas, minimização de desperdício e gestão sustentável dos recursos naturais, adequação às 

leis ambientais e a busca de ações inovadoras visando a preservação do meio ambiente. A 

gestão ambiental torna-se um instrumento gerencial que capacita e cria condições de 

competitividade e marketing ecológico. Como apresentado em Oliveira Filho (2004), o 

desafio é trazer as considerações ambientais para o centro das tomadas de decisão econômicas 

e para o planejamento futuro de modo a reconciliar pressões conflitantes entre o 

desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social. Para a Comissão 

Brundtland, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade das novas gerações futuras; possui uma dimensão 

globalizante ao questionar os problemas ambientais e analisar as reações e soluções 

formuladas pela sociedade; preocupa-se com a geração de riqueza, mas, objetiva distribuí-las 

e melhorar a qualidade de vida como demostrado em Oliveira Filho (2004). 

2.3 Teoria do Desenvolvimento Endógeno 

Para Araújo (2014), esta teoria está relacionada à capacidade de utilizar, executar e 

valorizar os recursos advindos da comunidade local e de exercer um controle efetivo no 

processo de acumulação, com o intuito de gerar renda, através de recursos disponíveis e 

introduzir inovações incrementais e locais que garantam a geração de riqueza e qualidade de 

vida. O desenvolvimento endógeno ocorre quando a comunidade local identifica, emprega seu 

potencial produtivo e lidera um processo de mudança estrutural. Esse sistema gera 

rendimentos, com o uso dos recursos disponíveis e introduz inovações. Permite uma contínua 

capacidade de geração e agregação de valor sobre a produção ao absorver da região o 

excedente econômico gerado pela economia local. Outra característica apontada em Araújo 

(2014) é a capacidade de realizar redes produtivas e ligações com outras organizações locais. 

As relações e interações permitem o alcance de uma economia de escala que trazem vantagem 

e promovam o desenvolvimento local, além do fortalecimento do mercado interno, que 

aumenta a facilidade de trocas. O fortalecimento das instituições reduz o custo de transação e 

produção, aumenta a confiança entre os atores e fortalece as redes de cooperação.  

2.4 Teoria Institucionalista 

A Teoria Institucional, como indicado em Barbosa et al (2010) busca incorporar a 

ideia de instituições e de padrões de comportamento, de normas de valores, de crenças e de 

pressupostos, nos quais encontram-se imersos indivíduos, grupos e organizações. Refere-se às 

instituições, hábitos, regras e sua evolução e procura compreender por que as organizações 

seguem formas semelhantes de comportamento ao invés da diferenciação. O objetivo da teoria 

institucional é explicar os fenômenos organizacionais por meio do entendimento de “como” e 

“porque” as estruturas e processos organizacionais tornam-se legitimados, e quais as suas 

consequências nos resultados planejados para as organizações. Como Barbosa et al (2010) a 

instituição é vista como um modo de pensar ou agir dominante que está enraizado nos hábitos 



de um grupo ou costumes de um povo. Por isso, afirma que considerável parcela das ações 

realizadas pelos indivíduos não resulta de cálculos materiais, mas de práticas frequentes 

aceitas como corretas.  

2.5 Análise SWOT 

Conforme Nascimento (2014) a ferramenta SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities e Threats) possibilita realizar análise organizacional e viabiliza processos 

decisóros que contribuem para o desempenho organizacional, o alcance da missão e valores. 

As forças e fraquezas podem ser definidas como fatores presentes no interior da organização 

relacionadas respectivamente às possibilidades de vantagem competitiva e às deficiências que 

existam ou possam existir na execução da estratégia. As oportunidades e ameaças estão 

relacionadas a fatores externos que afetam a organização, onde as primeiras relacionam-se às 

condições ambientais favoráveis e as segundas às condições ambientais globais que são 

potenciais interferências à consecução dos objetivos organizacionais.    

3. METODOLOGIA  

Com amparo de Creswell (2014) será empregado o Método de Estudo de Caso que 

possibilita uma compreensão profunda a cerca de um único tema, utilizando o caso como uma 

ilustração. Este método foi escolhido considerando que o objetivo do trabalho será analisar 

detalhadamente o funcionamento de um pequeno grupo de funcionários de uma organização, 

no que tange à gestão da sustentabilidade. A população definida para a análise, trata-se de 

amostra não probabilística, composta por funcionários que trabalham no edifício sede 

localizada na cidade de Porto Velho, Rondônia. Para esta tarefa optou-se em ouvir 60 

respondentes, sendo 10 de cada uma das 6 diretorias, dos quais contou-se com a efetiva 

colaboração de 57 funcionários;  

Os procedimentos adotados são orientados em Marconi e Lakatos (2011) que 

prescrevem a necessidade de informações sobre a organização e seus indivíduos partícipes da 

pesquisa. Foram realizadas entrevistas, observação in loco e análise de documentos. Adotou-

se Protocolo de Ética, preservando anonimato aos respondentes e adotado declaração de 

consentimento livre esclarecido. Foi aplicado Formulário elaborado pelos autores com 26 

itens intuito de identificar a percepção dos respondentes quanto às ações socioambientais 

concretizadas na organização e os dados tratados utilizando-se do Microsoft Office Excel. A 

consulta aos respondentes exigiu categorizar alternativas de respostas, motivando a aplicação 

da Escala de Likert como recomenda Vieira (2013). A busca pela confiabilidade e validação 

exigiu a formulação de afirmativas categorizadas que variam da Concordância Total e 

Discordância Total nos extremos da Escala Likert de 5 pontos, com uma neutralidade no 

centro do intervalo, denominado Indiferente.  

4. ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL EM UMA 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NA AMAZÔNIA  

A organização em estudo é uma sociedade anônima de economia mista que atua no 

cenário pesquisado há quase meio século.  A sua missão é atuar nos mercados de energia de 

forma integrada, rentável e sustentável; a visão é ser o maior sistema empresarial global de 

energia limpa no ano de 2020, com rentabilidade comparável às das melhores empresas do 

setor elétrico; possui como valores o foco em resultados, empreendedorismo e inovação, 

valorização e comprometimento das pessoas e ética e transparência. As diretrizes gerenciais 



da organização são reguladas pela holding sediada no Rio de Janeiro, que contém o maior 

controle acionário. Trabalha com um quadro 732 funcionários entre os quais próprios, cedidos 

e requisitados. Na estrutura organizacional consta a Gerência de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Ambiental, subordinada à presidência que centraliza o Plano de Ação, as 

Políticas de Sustentabilidade, e a Política Ambiental que são orientadas pela holding; esta 

gerência é composta por duas técnicas com especialização na área socioambiental, e um 

analista de sistemas que ocupa a gerência. As ações adotadas para a gestão socioambiental na 

organização foram levantadas com base em entrevista à equipe da Gerência de 

Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental, crítica efetuada sobre o Relatório 

Socioambiental disponível no seu site, e o confronto em face da percepção dos funcionários. 

No Quadro 1 a seguir consta um resumo descritivo destas ações.  

 

Literatura 

 

Estratégias  

 

Projetos e Ações Fomentados na Organização 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

Sustentável e 

Endógeno 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento 

com Stakeholders 

 

 

 

 

A Pesquisa da Associação Brasileia de Distribuidores de 

Energia Elétrica - Abradee, que oferece o índice de satisfação 

do consumidor e possibilita a adoção de mecanismos para 

melhoraria no serviço prestado à população. 

Programas junto à comunidade para conscientizar o uso seguro 

e racional da energia elétrica como: O Kit Multimídia; 

Canção@energia.escola; LER: um bom começo; Energização; 

Consumo Consciente; Revoada de Pipas. 

Manter Pacto Global de iniciativa da ONU para mobilizar a 
adoção de valores como os direitos humanos, relações no 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 

 

 

 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 

 

Promoção da 

Diversidade e a 

Segurança Social 

 

 

Aderir ao Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça para insentivo 
da igualdade de gênero de modo a nortear ações de 

responsabilidade social. Fixou compromisso corporativo para 

enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Fomento à qualidade de Vida no Trabalho com a 

disponibilização de Sala de amamentação, combate ao uso de 
drogas, fumo, incentivo à prática de atividades físicas.  

 

 

  

Ecodesenvolimento 

 

 

Mensuração de 

Indicadores de 

Sustentabilidade 

Responder ao Global Reporting Initiative e Dow Jones 

Sustainability Emerging Markets Index criadas para avaliar o 

desempenho econômico, social e ambiental; integrar o índice de 

Sustentabilidade Empresarial – ISE divulgada pela bolsa. 

 

 

 

Desenvolvimento 

Endógeno 

 

 

Ações 

Educativas 

Promoção da campanha Quem Separa Prepara para Quem 

Recicla, visando a coleta seletiva e armazenamento do lixo; 

Programa Consumo Consciente Interno que visa reduzir o 

consumo de copos descartáveis, energia elétrica e água.  

 

Organização de eventos internos e externos para divulgar sobre 

segurança, economia, consumo consciente, uso racional de 

energia elétrica.  

 

 

Ecodesenvolvimento 

e Desenvolvimento 

Sustentável 

Preservar os 

Recursos 

Naturais 

Redução do uso de combustíveis fósseis; minimização de 

impactos ambientais nas obras de energização; promoção de 

educação ambiental entre os trabalhadores; acompanhamento de 

casos de supressão vegetal; realização de gestão dos resíduos 

sólidos.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ferreira (2015). 

Quadro 1– Principais ações socioambientais em confronto com o desenho teórico considerado 



Como principais estratégias a empresa busca prevenir impactos socioambientais; 

promove uma cultura da sustentabilidade; utiliza indicadores como parâmetro de 

desempenho; efetua a mensuração do desempenho social e ambiental de forma integrada, 

rentável e sustentável, com foco em um sistema empresarial global de energia limpa. Os seus 

projetos são compatíveis com o prescrito pela Teoria do Ecodesenvolvimento e Teoria do 

Desenvolvimento Sustentável de forma suficiente; em menor grau atendem a Teoria do 

Desenvolvimento Endógeno. 

Seguindo à diretriz procedimental, aplicou-se o Formulário para identificação do 

perfil demográfico que permitiu interpretar a maturidade do responde. A organização é 

composta por funcionários de 40 a 52 anos, do sexo masculino, que moram na cidade há mais 

de 10 anos e que, possuem nível de escolaridade de pós-graduação estando vinculados a 

cargos de nível médio, com renda equivalente a Classe “C”, conforme critério do IBGE. Os 

dados sugerem estabilidade, baixa motivação e pouca flexibilidade a mudanças, 

características incompatíveis com estratégias de gestão atreladas à era da informação. O 

inquérito presentes no Formulário resultou no Quadro 2 logo a seguir.  

Fundamentação 

Teórica 

Assertivas submetidas à consulta  

 

Respostas (em %) 

CT CP I DP DT 

 

 

 

Ecodesenvolvimento 

O gestor se preocupa com questões 

socioambientais 

29 56 10 3 2 

Existe uma gestão ecológica que harmoniza 

objetivos sociais e econômicos. 

15 48 24 7 6 

São valorizados os recursos locais para 

satisfação das necessidades empresariais. 

12 50 22 10 6 

Identifico na gestão e nas normas a 

responsabilidade socioambiental. 

44 40 6 8 2 

 

 

 

Desenvolvimento 

Sustentável 

As decisões estratégicas consideram 

consequências ambientais presentes e futuras.  

27 43 8 18 4 

Existe preocupação em satisfazer as 

necessidades básicas da população.  

20 32 22 24 2 

A empresa possibilita a participação da 

população envolvida. 

12 27 27 19 15 

Acredito que o investimento em 

sustentabilidade torna a empresa competitiva.  

43 31 8 8 10 

Existe a promoção de programas educativos 

para a sustentabilidade e eficiência. 

48 32 8 8 4 

 

 

 

Desenvolvimento 

Endógeno 

Percebo a execução e valorização de recursos 

advindos da comunidade local.  

12 14 31 29 14 

Há controle no processo de acumulação para 

gerar renda com recursos disponíveis.  

9 20 33 22 16 

São promovidas pequenas mudanças na gestão 

e na forma de organização.  

27 31 20 20 2 

Percebo a capacidade de interiorizar, assimilar 

e controlar o processo de inovação.  

13 36 26 17 8 

São realizadas redes produtivas e ligações com 

outras organizações locais.  

15 27 23 31 4 

 

 

 

Teoria Institucional 

Identifico padrões de comportamento, normas, 

valores e pressupostos definidos. 

28 46 12 8 6 

Há formas semelhantes de comportamentos 

com manutenção de hábitos e regras.  

12 41 20 14 13 

Sei como e porque as estruturas e os processos 

tornam-se legítimos. 

20 30 32 8 10 

A estrutura e os processos trazem 

consequências para os resultados. 

38 40 8 4 10 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 2 – Tabulação em face da consulta realizada junto a funcionários 



Crítica sobre o Quadro 2 permite afirmar que os os funcionários em sua maioria 

reconhecem o investimento na gestão socioambiental e consideram estas ações relevantes.  

4.1 Levantamento das principais estratégias de gestão socioambiental 

O desafio neste estudo está vinculado aos impeditivos organizacionais para 

implementar operacionalmente as estratégias e projetos de gestão socioambiental mediante 

inquerito descrito na metodologia. O Gráfico 1 a seguir reflete a percepção dos respondentes 

quanto ao ecodesenvolvimento. Os atores concordam parcialmente que o gestor se preocupe 

com questões socioambientais; não percebem a harmonia entre a gestão e os objetivos sociais 

ou econômicos, apesar dos diferentes projetos promovidos pela instituição; o inquérito aponta 

para a concordância parcial dos respondentes quanto à ideia de que a organização utiliza 

recursos locais para satisfazer suas necessidades empresariais, desconsiderado que a energia é 

gerada com os recursos hídricos da região.  Este fato permite afirmar a falta de conceito dos 

respondentes com relação ao significado do ecodesenvolvimento.  

              Fonte: Grupo Focal 

Gráfico 1 – Percepção dos respondentes em face do Ecodesenvolvimento 

 

Analisando o tópico sobre Desenvolvimento Sustentável conforme Gráfico 2, o 

respondente concorda em parte que a organização adota estratégias de gestão que levem em 

consideração as consequências ambientais presentes e futuras, não considerando que a 

empresa promove ações neste sentindo. Também percebe parcialmente que a organização 

satisfaz uma necessidade básica da população ao fornecer energia elétrica, provavelmente por 

não relacionar o produto como uma necessidade básica. Os respondentes são indiferentes 

quando analisaram a participação da população envolvida, demostrando desconhecimento das 

estratégias organizacionais quanto a este item.  

 
       Fonte: Grupo Focal 

 

Gráfico 2 – Percepção dos respondentes em face do Desenvolvimento Sustentável 



 

O item de Desenvolvimento Endógeno apresentado no Gráfico 3 demostra que os 

respondentes são neutros quanto às ações realizadas visando a execução e valorização dos 

recursos advindos da comunidade local, não levando em consideração as contratações 

terceirizadas e a relação com os stakeholders; são indiferentes ao controle no processo de 

acumulação para geração de renda ignorando os programas de coleta seletiva e as iniciativas 

para redução de custos promovidos pela organização;  consideram pouco relevantes as ações 

que visam estabelecer relações de parcerias com outras organizações locais em dissonância 

com aquilo que vem sendo preconizado. Finalizando a análise, é apresentado o Gráfico 4 que 

mensura a esfera comportamental trabalhado pela ótica da Teoria Institucional.  

       

 
        Fonte: Grupo Focal 

 

Gráfico 3 – Percepção dos respondentes em face do Desenvolvimento Endógeno 

 

 
       Fonte: Grupo Focal 

Gráfico 4 – Percepção dos respondentes em face da Teoria Institucional 

Com base no Gráfico 4 acima é possível aferir que os respondentes concordam 

parcialmente com a existência de padrões comportamentais, normas e pressupostos definidos, 

não considerando que a organização promove ações neste sentido, inclusive com a realização 

anual de avaliação de desempenho que define padrões de comportamentos esperados. 

Concordam em parte na manutenção de regras e hábitos, sendo que o perfil demográfico dos 

respondentes nos remete uma tendência de manutenção do status quo inclusive com 

resistências à incorporação de nova cultura; são indiferentes aos processos que legitimam o 

comportamento organizacional e deste modo não percebem a influência das áreas estratégicas 

no sentido de validar as ações socioambientais.  

Em consulta à equipe da Gerência de Sustentabilidade e Meio Ambiente foi possível 

identificar como desafios o não envolvimento das demais áreas da organização em eventos 



externos; a necessidade de uma equipe multidisciplinar para atender a demanda de atividades; 

a falta de planejamento e foco nas ações. Na elaboração dos relatórios socioambientais 

percebe-se que a empresa possui o armazenamento de dados entretanto, não os utiliza como 

ferramenta de gestão e planejamento; o fato dificulta o gerenciamento, pois é evidente a 

necessidade de envolver o público interno, engajando todos nas ações socioambientais. 

Entrevista indicou que a organização não propicia recursos humanos e tecnológicas para a 

concretização das ações que são solicitadas pela holding, o que vem acarretando o pagamento 

de multas aos órgãos fiscalizadores.  

Depoimento colhido entre funcionários pontam que as estratégias adotadas são 

incompatíveis com a prática, e que as ações descritas no relatório socioambiental servem para 

construir uma aparência sustentabilidade, porém diferentemente do que é praticado. Existe 

significativo descontentamento com o fluxo de informações. A observação in loco permite 

ainda indicar a importância do rompimento de determinadas crenças de que a organização não 

é sustentável.  

4.2 Análise de desafios dos envolvidos para concretizar ações socioambientais  

Para o preparo desta análise optou-se pela Matriz SWOT. O apanhado revela a 

predominância de indivíduos que desconhecem epistemologicamente a gestão socioambiental 

na empresa; entretanto, possuem de fato a gestão, cabendo somente um ciclo de capacitação 

para a qualificação requerida. Como resultado, o Quadro a seguir apresenta os pontos fortes, 

fracos, as oportunidades e ameaças relacionadas aos desafios em foco. 

 Positivo Negativo 

F
a

to
re

s 
In

te
rn

o
s 

1. Forças (S) 

1. Missão, visão e valores contemplam 

dimensão socioambiental; 

2. Estratégias direcionadas pela holding;  

3. Departamento de Sustentabilidade; 

4. Projetos e ações em andamento;  

5. Interesse em construir cultura socioambiental; 

6. Construção e divulgação de Relatório 

Socioambiental; 

  2. Fraquezas (W) 

1. Dificuldade na comunicação; 

2. Comportamentos estigmatizados;  

3. Falta de alinhamento estratégico; 

4. Falta planejamento;  

5. Escassez de recursos humanos e tecnológicos;  

6. Falta de envolvimento dos funcionários;  

 

F
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s 
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3. Oportunidades (O) 

1. Desenvolvimento de imagem sustentável; 

2. Atendimento das exigências de órgãos 

reguladores; 

3. Aprovação de financiamentos; 

4. Manutenção de ações na bolsa de valores;  

5. Contribuição social; 

6. Reconhecimento social (prêmios); 

4. Ameaças (T) 

1.Falta de credibilidade junto aos stakeholders; 

2.Recebimentos de multas;  

3. Perda de financiamentos;  

4. Saída da bolsa de valores; 

5. Perda de recursos e talentos sociais; 

6. Falta de reconhecimento social;  

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

Quadro 3- Análise SWOT 

A matriz SOWT demostrou os postos-chave da organização no que concerne às 

práticas de gestão socioambientais. Percebe-se que os dados coletados coadunam com dados 

sistematizados na matriz SWOT o que concede validade aos mesmos e favorece a 

apresentação de propostas de inovação confiáveis.  

 

4.3 Proposta das medidas de inovação para a gestão socioambiental  

Serão apresentadas as principais medidas de inovação consideradas em face dos 

indicativos deficitários identificados com base na bibliografia, no comparativo entre os dados 



e nas variáveis da matriz SWOT. O foco das propostas está voltado para o fortalecimento das 

áreas críticas encontradas (comunicação, comportamento estigmatizados, alinhamento 

estratégico, envolvimento dos departamentos e funcionários, planejamento, escassez de 

recursos humano e tecnológicos). A Figura 1 a seguir apresenta diagrama que relaciona os 

desafios e as propostas de inovação mediante um planejamento estratégico e auxiliam a 

visualizar os pontos chaves que precisam ser administrados.  

 
          Fonte: Elaborado pelos autores com base no referencial teórico e no grupo focal. 

Figura 1 – Diagrama dos desafios e propostas de inovação 

A comunicação precisa ser analisada de duas vertentes distintas: por um lado deve 

garantir a divulgação de modo eficiente e eficaz das ações que já são realizadas, entretanto, 

são desconhecidas ou incompreendidas pelos funcionários. A forma mais utilizada para 

divulgação são e-mails corporativos geralmente descartados sem uma análise crítica. Visando 

superar este aspecto, novas formas de comunicação devem ser pensadas de modo a serem 

efetivas. Outro aspecto, é a comunicação entre gerentes e empregados que também precisa ser 

fortalecida. Dados e indicadores gerenciais são desconhecidos entre os funcionários o que 

dificulta a elaboração de relatórios socioambientais e a adoção de práticas rotineiras; para 

atendimento dos relatórios são necessárias evidências que demostrem a realização de ações 

concretas, e por desconhecimento, muitas ações que são implementadas deixam de ser 

registradas e evidências são perdidas. É preciso criar um espaço de comunicação entre líderes 

e liderados, um espaço aberto, livre, que propicie a inovação criativa.  

Verifica-se comportamentos estigmatizados, burocratas e dificuldade em assimilar a 

importância da adoção de práticas socioambientais, essa visão fortalece a ideia errônea que a 

sustentabilidade é apenas uma estratégia de maketing. Há resistência para adoção de novas 

condutas e posturas e a participação em projetos realizados na comunidade; existe a falsa 

ideia de que as ações socioambientais são atribuições exclusivas do departamento de 

sustentabilidade, os funcionários não percebem que as atribuições são responsabilidade de 

todos na organização. Para alterar estes comportamentos são indicados treinamentos que 

sensibilizam para o alcance das estratégias organizacionais, de forma pontual, objetiva e 

sistemática.  



A dificuldade de assimilação e mudança de comportamento pode ser justificada pela 

falta do alinhamento estratégico. A organização possui em sua missão e valores o desejo de 

concretizar ações sustentáveis, entretanto estes objetivos são pouco conhecidos e apesar dos 

esforços organizacionais no gerenciamento e acompanhamento mensal, não há um 

envolvimento dos funcionários como um todo, somente daqueles ligados à liderança e 

posições gerenciais. Para superar esta fraqueza, recomenda-se o envolvimento dos 

funcionários e a disseminação das estratégias gerenciais, permitindo aos mesmos a 

participação no planejamento e espaço para sugestão de ideias. A sensibilização para a 

estratégia deve ser constante. 

Foi apontado entre os respondentes a falta de planejamento e gestão umas das 

principais dificuldades para implementar ações socioambientais. As ações implementadas são 

realizadas sem planejamento prévio, geralmente de forma urgente para atender uma 

determinação judicial, um impositivo legal ou alguma demanda especifica. O discurso 

empregado é a falta de tempo e uma minimização da importância das ações socioambientais. 

A superação desta fraqueza perpassa por um efetivo planejamento que envolve todos os 

departamentos, inclui a contratação de pessoas e adoção de tecnologias para controle.  

A escassez de recursos humanos e tecnológicos também são indicados como fatores 

que impedem a concretização de projetos. A equipe de sustentabilidade é formada por três 

pessoas que atendem demanda da instituição como um todo; o controle gerencial de contratos, 

atividades, relatórios, indicares é realizada de forma manual por meio de planilhas, o que 

dificulta o gerenciamento e tomada de decisão, acarretando multas de órgãos reguladores e 

fiscalizadores. A sugestão passa pelo investimento em contratações, mesmo que terceirizadas, 

com conhecimentos específicos na área ambiental e criação de ferramentas sistematizadas de 

controle gerencial.  

Para a concretização das ações socioambientais é fundamental a participação e 

envolvimento dos departamentos e funcionários, e este tem sido um dos pontos fracos da 

organização. Como discutido anteriormente, essa baixa adesão pode estar relacionada ao 

perfil demográfico e consequente resistência comportamental e à falta de alinhamento 

organizacional. Para a superação deste desafio sugere-se a realização de planos de ação ao 

departamento e designação de pessoas para a efetivação de ações rotineiras.  

5. CONCLUSÃO 

Para a realização desta tarefa foram apresentadas as principais estratégias de gestão 

socioambiental em uma distribuidora de energia na Amazônia como o investimento no 

relacionamento com stakeholders; a promoção da diversidade e segurança social; mensuração 

de indicadores de sustentabilidade; promoção de ações educativas e medidas que garantem a 

preservação dos recursos naturais.  

Os desafios encontrados para a gestão socioambiental da organização pesquisada estão 

relacionados à dificuldade em comunicar as ações existentes; necessidade de ajuste no 

alinhamento organizacional; o envolvimento dos departamentos e funcionários para a 

concretização de ações e projetos; a ampliação da equipe da Gerência de Sustentabilidade; a 

necessidade de realização de planejamento e o uso de informações gerenciais para tomada de 

decisão; bem como da criação de condições e recursos para a realização do planejamento e 

seu efetivo controle e buscar novas formas de comunicação entre os funcionários, que sejam 

mais eficientes e eficazes. 



Como estratégias de superação são apontadas medidas que visam facilitar o processo 

de comunicação; promover o alinhamento organizacional; a sensibilização de áreas 

específicas; a contratação de pessoal, com respectivo investimento em tecnologia de capital 

intelectual; o desenvolvimento da rotina de planejamento e gestão, bem como o 

aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados para o processo comunicativo. 

Percebe-se uma desconfiança quanto aos reais objetivos organizacional para promoção 

das ações sustentáveis e essa desconfiança influencia para que os programas não sejam 

aderidos apesar dos esforços neste sentido. De modo geral é possível verificar uma falha no 

alinhamento organizacional, logo no processo de comunicação. É preciso pensar novas formar 

de se comunicar na empresa, mais lúdicas, criativas e inovadoras de forma a diminuir a lacuna 

entre o ideal e o real. Um ponto crítico bastante levantando entre os atores é a ausência de 

planejamento e o quanto isso prejudica a realização das ações e desgasta a energia do capital 

intelectual que acaba desmotivado. 

De modo geral a organização preocupa-se com o desenvolvimento de ações 

socioambientais. Encontra-se em uma fase de transição entre a idealização e a concretização. 

É preciso considerar que o processo de mudança de cultura é longo, complexo, demanda 

tempo, investimento e gerenciamento constante. O que facilita este processo é o forte apelo 

social no sentido de desenvolvimento de atitudes sustentáveis o que acaba agilizando o 

processo de mudança individual e organizacional.  

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Alba dos Prazeres de; SOARES, Sara Moreira; VASCONCELOS, Welen B. Pereira. O princípio da 

Sustentabilidade e as Perspectivas para a Amazônia. V Jornada Internacional de Políticas Públicas. 

Universidade Federal do Maranhão. Centro de Ciências Sociais. Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas, 2011.  

ARAÚJO. Rodrigo da Cruz de. Análise sobre a monocultura de soja e o desenvolvimento sustentável na 

Amazônia com base na teoria do desenvolvimento endógeno. Revista Economia e Desenvolvimento. Vol. 26, 

n. 1, 2014.  

BARBOSA NETO, João Estevão. COLAUTO, Romualdo Douglas. Teoria Institucional: estudo bibliométrico 

em anais de congressos e periódicos científicos. Contexto: Porto Alegre, v. 10, n. 18, p.63-74, 2010.  

CRESWELL, J. Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens.  Porto 

Alegre: Penso, 2014. 

FERREIRA, Márcio; MENDES, Rita de Cássia L.; SOUZA, Francisca J. F. et al. Relatório Socioambiental 

2014. Abril de 2015.  

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 

2011.  

MANTAVANELI JR, Okliger. A sustentabilidade como projeto para a cidadania planetária. In: PHILIPPI JR, 

Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto C. FERNANDES, Valdir. Gestão de natureza publica e sustentabilidade. 

Barueri: Manoele, 2012.  

NASCIMENTO, Natália T. Araújo. Influências da motivação nas práticas do colaborador na área de vendas. 

Monografia (Graduação em Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho, 

2014.  

OLIVEIRA FILHO, Jaime E. Gestão Ambiental e Sustentabilidade: um novo Paradigma Eco-Econômico para as 

Organizações. Revista de Teoria Política Social e Cidadania – Domus on line, Salvador, 2004.  

VIEIRA, Kelmara Mendes; Dalmoro, Marlon. Dilemas Na Construção De Escalas Tipo Likert: O Número de 

Itens e a disposição influenciam nos resultados. Revista Gestão Organizacional  VOL. 6. 2013.    



 

  

 

Inovação Organizacional com Foco na Teoria U: Estudo de Caso em 

Um Instituto de Educação Rural 
 

 Natália Talita Araújo Nascimento (Universidade Federal de Rondônia) natalia.araujo163@hotmail.com 

Flávio de São Pedro Filho (Universidade Federal de Rondônia) flavio1954@gmail.com 

Paulo Adriano da Silva (Universidade Federal de Rondônia)  paulo@pge.ro.gov.br   
Ítalo de Paula Casemiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro) itcasemiro@hotmail.com 

 

 

Resumo:  
Esta pesquisa objetiva analisar o modelo de gestão da instituição em via da transformação de uma 

Unidade Técnica de Ensino Rural (UTE) em um Arranjo Produtivo Local (APL). A problemática da 

pesquisa é: como inovar o modelo de gestão para a transformação de uma Unidade Técnica de Ensino 

Rural em um APL? O trabalho traz como objetivos específicos descrever o atual gerenciamento da 

instituição quanto aos aspectos relevantes à UTE (1) e; investigar as possibilidades para a inovação da 

gestão com base na Teoria U em face da construção de um modelo de APL (2). Utiliza-se metodologia 

de natureza quali-quanti e tipologia descritiva, com o uso da pesquisa participante. O exame dos dados 

ocorreu por meio dos métodos da Estatística Descritiva e Análise de Conteúdo. Como resultados foi 

possível apresentar o modelo de APL e compreender a organização holística e dimensionalmente pelo 

estudo estrutural, pedagógico, de participação social e gestão, indicando oportunidades de melhoria e 

inovação capazes de subsidiar tal modelo. Constatando ainda, que a inovação na gestão para a UTE 

depende da configuração de método gerencial que observe a organização sob o aspecto geral e 

específico, sendo flexível às situações emergentes. Finalmente, esta tarefa servirá para que outras 

instituições desenvolvam seus potenciais produtivos e criativos, percebendo, então, que a inovação 

pode e deve ocorrer na realidade atual da organização, seja ela estatal ou privada. 

 

Palavras chave: Arranjo Produtivo Local, Ensino Rural, Gestão Pública, Inovação, Teoria U. 

 

 

Organizational Innovation with Focus on Theory U: A Case Study in 

Institute of Rural Education 
 

Abstract  
It Search to analyze the institution's management model in the process of transformation of a Rural 

Education Technical Unit (UTE) in a Local Productive Arrangement (APL). The research problem is: 

how to innovate the management model for the transformation of a Rural Education Technical Unit to 

a APL? The work brings as specific objectives to describe the current management of the institution in 

the matters relevant to the UTE (1); and investigate the possibilities for innovation management based 

on Theory U related to the development of a model of APL (2). It is used methodology with 

qualitative and quantitative nature and descriptive typology, with the use of participatory research. 

Examination of the data was carried out through the methods of descriptive statistics and content 

analysis. As a result it was possible to present the model of APL and understand the holistic 

organization and dimensionally by the structural, educational, social participation and management 

study, indicating opportunities for improvement and innovation able to support such a model. Noting 

also that innovation in management for the UTE depends on the management method of setting that 

observe the organization under the general and specific aspect, being flexible to emerging situations. 

Finally, this task will serve for other institutions to develop their productive and creative potential, 

realizing then that innovation can and should occur in the current reality of the organization, whether 

state or private. 
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Key-words: Local Productive Arrangement, Rural Education, Public Administration, Innovation, 

Theory U. 

 

1. Introdução 

A prestação de serviços públicos como educação, segurança e saúde são exemplos de 

fundamentos básicos da atuação do Estado e fazem parte do conjunto de direitos 

constitucionais do cidadão. A partir da indicação de tais garantias, são delineadas as 

atividades específicas e indispensáveis no exercício estatal, que buscam guarnecer e realizar o 

cumprimento dos direitos da sociedade. 

Acompanhando a obrigatoriedade de o Estado fornecer condições para o desenvolvimento 

individual e coletivo, encontram-se as barreiras para implantação e sustentabilidade de 

modelos gestionários que possam atender satisfatoriamente a essas diretrizes. Preocupante é 

ainda perceber que esse contexto se agrava pela apatia dos atores envolvidos, o qual podemos 

também chamar de nós. 

Em direção contrária à aceitação de métodos insuficientes de gestão, dispõem-se as chamadas 

políticas públicas – ações que o Estado desenvolve de forma direta ou indireta, através da 

participação de entes públicos ou privados, com o intuito de assegurar os direitos de 

cidadania, bem como diminuir as variadas desigualdades sociais. Nesse século se desponta o 

boom das políticas públicas e da multiplicidade dos modelos gestionários, que são concebidos 

a partir da necessidade das organizações. Destarte, a clientela e os demais envolvidos se 

propõem a traduzir a fórmula para o sucesso organizacional.  

Todavia, elencar novas tendências conceituais não foi e ainda não é o mecanismo eficiente 

para designar um sistema de gestão pública capaz de reduzir as lacunas gerenciais e atender os 

diversos agentes participantes, sejam eles demandantes ou fornecedores. Nesse aspecto, se 

levanta a hipótese da efetiva participação social nas decisões públicas e, principalmente, 

políticas como forma de satisfazer aos interesses diversos e escalonar objetivos comuns. 

Este trabalho possui como objeto de estudo uma entidade autárquica do Estado de Rondônia, 

que exerce como atividade fim a prestação de Ensino Profissional Técnico de Nível Médio. A 

investigação está centrada na atividade-meio da organização estudada, qual seja a gestão da 

instituição, que se encontra atualmente em fase de ampliação da área de ensino rural. A 

proposta é estudar o ambiente interno e o externo da organização a fim de promover, por meio 

da participação social, melhorias no ensino, profissão e cultura da comunidade local, 

possibilitando que tal estrutura idealizada para a execução de atividades educacionais práticas 

tenha ainda vieses produtivo e societal. Para isso, toma-se a abordagem teórica e empírica em 

face de um desenho de Arranjo Produtivo Local.  

O estudo busca responder ao seguinte problema: como inovar o modelo de gestão para a 

transformação de uma Unidade Técnica de Ensino Rural (UTE) em um Arranjo Produtivo 

Local? Tem como objetivo geral: analisar o modelo de gestão da instituição pesquisada em 

via da configuração de uma Unidade Técnica de Ensino Rural (UTE) em um Arranjo 

Produtivo Local (APL). E como objetivos específicos: descrever o atual gerenciamento da 

instituição quanto aos aspectos relevantes à UTE (1) e investigar as possibilidades para a 

inovação da gestão com base na Teoria U em face da construção de um modelo de Arranjo 

Produtivo Local (APL) (2). 

Para a pesquisa, é aplicada a Teoria U, de Claus Otto Scharmer (2010), que é base da 

pesquisa, e, secundariamente, a Teoria Burocrática, de Max Weber (1982), a Teoria de 

Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy (2008), e o modelo de Administração Societal resumido 



 

  

por Paes de Paula (2005). A Teoria principal designará os pressupostos de inovação no 

modelo de modernização a ser proposto, enquanto as demais se vinculam como suporte para a 

construção dos processos do novo modelo gerencial.  

2. Referencial Teórico 

2.1 Teoria de Sistemas 

A Teoria Geral de Sistemas (TGS) surgiu a partir dos estudos de Ludwig von Bertalanffy 

publicados entre as décadas de cinquenta e sessenta. Cavalcante e Paula (2012, p. 2) cita que a 

abordagem sistêmica foi desenvolvida a partir da demanda por explicações complexas 

exigidas pela ciência, expressa pela necessidade de organização da complexidade do mundo, 

manifestada em vários sistemas. Os autores complementam que a complexidade pode ser 

considerada como o número de elementos, atributos, interações e graus de organização do 

sistema. 

Bertalanffy (2008, p. 65) afirma que sistema é um conjunto de elementos em interação, ou 

seja, várias unidades integradas em processo dinâmico para formação do todo. 

2.2 Teoria Burocrática: Max Weber 

Em princípio adotada pelas organizações industriais em atendimento à necessidade de ordem 

e exatidão e em reflexo das manifestações de operários que reivindicavam tratamento justo e 

imparcial, a Administração Burocrática foi projetada como método para conter a corrupção e 

o nepotismo patrimonialista. A abordagem burocrática surgiu na segunda metade do século 

XIX, na época do estado liberal, porém somente foi implementada a partir de 1930, pelo 

governo de Getúlio Vargas (CARRANZA, 2015, p. 366). 

Weber (1973) corrobora que a abordagem burocrática se constitui domínio essencial e 

igualitário, de modo que mesmo em cenário de diferenças políticas, culturais, morais ou de 

instituição, o modelo de administração será formal e racional. Outro aspecto da burocracia diz 

respeito ao poder expresso nesse modelo.  

De acordo com Matias-Pereira (2014, p. 63), o poder na burocracia está intimamente 

vinculado às relações de mando e possibilidade de uso da força persuasiva ou material, de 

forma que a consolidação desse poder nas formações sociais se relaciona no campo de estudo 

da ciência política. 

2.3 Teoria U: Claus Otto Scharmer  

Desenvolvida por Otto Scharmer, a Teoria U possui como essência a frase “aprender com o 

futuro à medida que ele emerge”, fase a qual nomeou como Presencing(combinação das 

palavras presence e sensing ou presença e sentir). De forma mais pontual, explicar a Teoria U 

consiste em apresentar os pontos que a constituem e o quê cada elemento significa para a 

inovação e construção de metodologia de crescimento organizacional. No Quadro 1 são 

descritos os pontos de inflexão da Teoria U. 

 

PONTO DE 

INFLEXÃO 

DESCRITIVA 

 

1. Suspender 

 

Suspender os julgamentos a fim de seja possível visualizar a realidade objetiva com que 

o indivíduo se defronta, incluindo números e fatos básicos. 

 Voltar à atenção do objeto para o processo, a fim de ajudar aos liderados ver o sistema de 



 

  

2. Redirecionar uma perspectiva que lhes permita entender como suas próprias ações contribuem para o 

problema prestes a acontecer. 

 

3. Deixar Ir 

Identificação que os modelos utilizados (que antes pareciam ser causados puramente por 

forças exteriores) possuem influência interna. Etapa de deixar ir o velho modelo e iniciar 

a conexão individual com as intenções de ordem superior. 

 

4. Deixar Vir 

 

Limiar do caminho ascendente que conduz ao espaço da visão e intenção cristalizadas, 

que consiste em antever o novo a partir do futuro que se busca emergir; novo 

direcionamento do modo exterior ao modo interior de ver. 

 

5. Colocar em 

Prática 

O desenvolvimento do modo interior de ver transforma a visão interior para a ação 

exterior; etapa onde se prototipa microcosmos vivos para explorar o futuro mediante o 

fazer - colocar em prática o novo.  

6. Corporificar Transformação do novo em ações, infraestruturas e práticas; incorporar o novo no 

contexto dos ecossistemas de co-desenvolvimento maiores.  

Fonte: Adaptado de Scharmer (2010).  

Quadro 1 – Descritiva dos Pontos de Inflexão da Teoria U 

De acordo com Leão (2014) a Teoria U busca um modelo de gerenciamento voltado para as 

mudanças, buscando a liderança diante do processo de Inovação por meio do Conhecimento 

Social. Tinti (2014, p. 94) complementa esse entendimento ao conceituar a Teoria U como o 

conglomerado de teorias, ferramentas e práticas que auxiliam os líderes empreendedores, 

organizações e comunidades a confrontarem os problemas da atualidade não somente com 

ideias abstratas, mas essencialmente por ações inovadoras e conscientes, mediante o 

aprendizado e mudanças da sociedade. 

2.4 Arranjos Produtivos Locais (APL) 

A discussão sobre Arranjos Produtivos Locais (APLs) teve maior difusão no Brasil a partir de 

1990 quando se impulsionaram esforços para esclarecer o entendimento e promoção do 

processo de aprendizagem dessas unidades organizacionais. A adesão do tema como 

prioridade do Governo Federal deu-se a partir do ano de 2000, quando se formalizou a 

inclusão do tema APL no Plano Plurianual. Apareceu ainda no Plano Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (2007-2010) e depois na Política de Desenvolvimento Produtivo 

(2008-2013) (CAMPOS, et. al. 2010, p. 35). 

A Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (RedeSist) foi a 

pioneira na criação e desenvolvimento do conceito de APLs afirmando que o este oferece 

instrumentais para compreender e direcionar o desenvolvimento industrial e tecnológico, 

sendo um quadro referencial para o entendimento dos processos de geração, difusão e uso do 

saber e da dinâmica produtiva e inovadora (MATOS, et. al., 2015, p. 23-24). 

Wolff (2014, p. 140-141) ao tratar sobre o desenvolvimento local e a governança cita que a 

maior interconexão entre os mercados e a cooperação coordenada das organizações como 

redes setoriais podem captar investimentos significativos e incremento da cadeia produtiva. 

Nessa concepção os fluxos das redes organizacionais tendem a estender a inovação para 

diversas fases da cadeia produtiva, gerando desse modo, o desenvolvimento das localidades e 

entorno regional, haja vista que desencadeariam progressivamente na distribuição de recursos 

às demais atividades correlatas, promovendo efeito multiplicador à população local por meio 

de novos empregos e renda. 



 

  

3. Metodologia 

A instituição onde foi realizada a pesquisa possui aproximadamente 255 hectares de extensão 

e atende atualmente 120 alunos, oferecendo o curso técnico em Agroecologia integrado ao 

ensino médio. A entidade está localizada em território rural situado entre os municípios de 

Cacoal (87.226 habitantes), Rolim de Moura (56.242 habitantes) e Pimenta Bueno (37.512 

habitantes) no Estado de Rondônia (BRASIL, IBGE, 2015). 

Possui como público alvo os descendentes de produtores da região e persegue como objetivo 

precípuo a continuidade e crescimento das produções agropecuárias de pequeno porte por 

meio da profissionalização dos alunos, evitando assim, o êxodo rural. O propósito é que, ao 

término da formação, os discentes possuam capacidades humanas, técnicas e gerenciais para 

suceder o trabalho de campo na propriedade familiar, permitindo a adoção de novos 

mecanismos para a expansão dos negócios locais.  

Com a finalidade de fecundar essa visão, em 2013 a entidade pesquisada deu início à 

concepção de um projeto para a reforma e ampliação das instalações escolares. Integrada a 

esse projeto, foi determinada a construção de um ambiente para o exercício e aprendizado das 

atividades campestres: a Unidade Técnica de Ensino Rural (UTE). Com o início das obras no 

ano de 2014 e inauguração em 17 de fevereiro de 2016, a UTE é composta pelas áreas de 

aprisco, pocilga, curral e aviário. 

O problema de pesquisa deste artigo advém da necessidade de inovação, pautando-se nas 

ações preventivas e estratégicas que motivam mudanças e a construção de um novo modelo 

de gestão, dado o estudo do ambiente interior e exterior à organização. 

O estudo de natureza quali-quanti utilizou como instrumento de coleta de dados: a observação 

in loco (1); entrevistas semiestruturadas (2); questionários (3) e a pesquisa documental (4). 

Tal procedimento atendeu aos requisitos éticos comuns à investigação de pesquisa social e 

adotou nesta tarefa duas técnicas: uma tipicamente qualitativa e outra de natureza quantitativa 

(PEDRO FILHO, 2010). Diante da assimetria numérica e características da população 

investigada, os atores consultados foram divididos dois grupos, sendo um qualitativo e outro 

quantitativo. No Grupo Qualitativo (GQ) estão inseridos os indivíduos pertencentes ao Corpo 

Diretivo - diretoria; vice-diretoria; Procuradoria de Estado e Coordenadoria Administrativa e 

Financeira, enquanto o Grupo Probabilístico (GP) integra os atores relativos ao Corpo 

Operacional - docentes, técnicos de campo, assistentes técnicos e corpo pedagógico da 

educação de campo, Corpo Discente - discentes da instituição de ensino que realizam as 

atividades de campo relativas ao ensino rural e Corpo Adjacente - formado pelos pais dos 

discentes da instituição. 

No estudo a amostragem dos subgrupos correspondeu ao quantitativo de: corpo diretivo (04); 

operacional (28); discente (92); adjacente (80). Os dados da pesquisa foram tratados de 

acordo com a natureza metodológica: o Grupo Qualitativo adotou a técnica de Análise de 

Conteúdo e o Grupo Probabilístico utilizou os mecanismos da análise estatística descritiva. O 

diagnóstico envolveu a análise geral e focal compôs a seguinte estrutura: (1) análise da 

estrutura organizacional – visão holística; (2) análise das dimensões estrutural, pedagógica, 

participação social e gestão – visão das partes. 

4. Resultados e Discussões 

4.1 Análise Organizacional: visão holística 

Como resultado do estudo sobre a estrutura organizacional da instituição investigada, 

verificou-se que a entidade não possui organograma que ilustre a estrutura dos órgãos descrita 



 

  

no Estatuto regimental. No documento analisado, são apresentados como órgãos da estrutura 

básica (Quadro 2): 

 
 

ÓRGÃOS 
 

COMPOSIÇÃO 
 

 

1. Órgão de direção superior 
 

 
 

Diretoria 
 

 

 

2. Órgãos de assessoramento direto e 

imediato à diretoria 
 

 
 

a) Procuradoria Jurídica; b) Assessoria de Controle Interno;  

c) Assessoria de Planejamento; d) Secretaria de Registro Escolar  

 

 

3. Órgão instrumental 
 

 

 

Departamento de Administração e Finanças 
 

 

 

4. Órgão programático 
 

 

 

Departamento Pedagógico 
 

 

 

5. Órgãos colegiados 
 

 

 

a) Conselho de Representantes; b) Conselho de Professores.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Quadro 2 – Estrutura básica da instituição, segundo o Estatuto 

Neste quesito constatou-se que as unidades de planejamento e registro escolar (Quadro 1, item 

2, alíneas c e d), presentes no Estatuto, não são visualizadas de forma clara no contexto 

prático da instituição. Já a Assessoria de Planejamento não pode ser identificada de forma 

objetiva nas atividades cotidianas do instituto, sendo a atividade de planejamento limitada a 

aplicação das disponibilidades financeiras e executada Departamento de Administração e 

Finanças. 

 

4.2. Análise das dimensões: visão das partes 

4.2.1. Dimensão Estrutural: qualidade das instalações físicas 

A dimensão estrutural analisou os fatores relevantes sobre a qualidade das instalações físicas 

do instituto, onde foram avaliadas três áreas específicas que possuem relação direta com o 

objeto pesquisado, sendo elas: sala de aula, onde são expostas as aulas teóricas; área de lazer, 

a qual os discentes utilizam em períodos ociosos ou livres e área de campo, que é o ambiente 

no qual os alunos realizam as atividades práticas do ensino rural.  

Na avaliação da estrutura, a maioria dos discentes avaliou positivamente a área de lazer da 

instituição, onde 54,84% avaliaram como muito boa, 39,78% como boa e 5,38% julgaram 

como regulares as instalações do espaço de lazer. Sobre a avaliação da sala de aula, 56,99% 

consideram boa, 17,20% muito boa e 25,81% regular a estrutura física do item consultado. A 

área de campo obteve a menor avaliação positiva. Grande parte dos questionados (41,94%) 

avaliou a área de campo como regular. Além disso, 10,75% avaliaram-na ruim e 4,3% 

afirmaram ser péssima a estrutura do item pesquisado. Quanto a relação entre a série dos 

alunos e as avaliações negativas ou regulares atribuídas à área de campo, constatou-se que há 

predominância de avaliações negativas e regulares naquelas registradas pelas turmas de 1º 

ano. 

Analisando as respostas dos subgrupos diretivo e operacional sobre dimensão estrutural, 

verificou-se que os dois avaliaram positivamente os ambientes das salas de aula e área de 

lazer: 79,5% consideraram muito boa, 15,3% afirmaram ser boa e 5,2% ser regular a 

qualidade estrutural dos itens. Não houveram avaliações negativas para os locais citados. 



 

  

Já no diagnóstico da área de campo, o corpo diretivo relatou que a atual é insuficiente para a 

prática de projetos de pesquisa e extensão, todavia, indicam que o funcionamento da UTE 

proporcionará avanços qualitativos, bem como trará melhorias às atividades pedagógicas 

atuais. 

4.2.2. Dimensão Pedagógica: relação prático-educacional 

A análise desse item recai sobre a relação prático-educacional do ensino de campo ofertado, 

bem como o planejamento pedagógico desenhado à UTE. Objetivou-se descrever as possíveis 

estratégias pedagógicas aplicadas para operacionalizar a matriz teórica e ainda indicar as 

avaliações obtidas pelos subgrupos discente e adjacente. 

O curso oferecido pela entidade possui matriz curricular dividida em três categorias: base 

nacional comum (11 disciplinas), parte diversificada (8 disciplinas) e formação profissional 

(16 disciplinas). A base nacional comum integra as disciplinas obrigatórias para o ensino de 

nível médio. A parte diversificada é constituída por elementos curriculares selecionados pelo 

núcleo pedagógico da própria instituição e incluem disciplinas como: ética profissional e 

cidadania, empreendedorismo e introdução à informática. Por sua vez, a categoria de 

formação profissional é formada por componentes específicos do curso técnico em 

Agroecologia, de acordo com a indicação do Conselho Nacional de Educação. Na análise da 

dimensão pedagógica não houve o reconhecimento de estratégias de ensino técnico. 

Na correlação entre uso da área de campo e disciplinas ofertadas relata-se que das 11 

disciplinas da base nacional, oito não utilizam a área de campo e três utilizam às vezes; de 

oito disciplinas da parte diversificadas, seis não a utilizam, uma utiliza às vezes e outra utiliza 

necessariamente; e das 16 disciplinas de formação profissional, quatro utilizam às vezes e 12 

utilizam-na necessariamente. Como resultado, percebeu-se que pelo menos de forma 

ocasional, em todas as categorias da formação escolar, há a possibilidade de utilização da área 

rural como meio transmissor do conhecimento. 

Por conseguinte, pretendeu-se inferir sobre o impacto e contribuição das aulas de campo para 

o aprendizado dos conteúdos teóricos, onde foi identificou-se que sobre a contribuição das 

aulas de campo na compreensão dos estudos teóricos, 38% afirmou haver pouca, 27% 

bastante, 23% afirmou que existe contribuição e 12% atestou que não há contribuição. Desse 

modo, afirma-se que embora os alunos possuam experiências empíricas de natureza rural, 

50% deles fazem pouca ou nenhuma associação entre a teoria e prática recebida na formação 

pedagógico-profissional. 

4.2.3. Dimensão Participação Social: legitimidade das ações e decisões 

 

A dimensão de participação social é composta pela análise interacional dos subgrupos 

adjacente, operacional e discente com a escola. Na análise, foram compilados os dados 

referentes à frequência da participação (presença física ou virtual) (I); sentimento e avaliação 

da participação social (pertencimento e contribuição opinativa) (II); conhecimento de ações 

comunitárias na região (realizadas ou não pela escola) (III) e abertura para participação 

(disposição para participar e avaliação da possibilidade de associação dos diversos atores 

envolvidos) (IV). 

No quesito I os resultados indicaram que a maioria dos pais possui participação ativa nas 

ações promovidas pela escola, tais como reuniões e eventos. Contudo, 35% dos respondentes 



 

  

afirmam pouca ou nenhuma participação. Na análise dos canais de comunicação, é acentuado 

o uso do telefone como meio de contato (54%), sendo ele a principal ferramenta de diálogo 

entre os responsáveis e a escola.  

Quanto ao quesito II, o grupo que sente maior participação é o corpo de colaboradores. Os 

alunos e pais mostraram opiniões semelhantes nas escalas avaliativas, concentrando maior 

número de respostas nas opções pouco participativo e participativo. Quando perguntados 

sobre a existência de abertura para a exposição de sugestões, reclamações e opiniões, mais de 

50% dos pais e colaboradores afirmaram existir abertura interativa, enquanto 51% dos alunos 

relataram pouca abertura à participação social. 

No que trata do quesito III, a maioria absoluta dos colaboradores afirma a existência de 

parcerias sociais entre a escola e instituições do entorno (66,67%) e os demais (33,33%) 

relatam haver algumas parcerias, permitindo, assim, que se rejeite a hipótese de inexistir 

participação social entre a escola e as entidades da comunidade. 

Os pais, por sua vez, têm pouco conhecimento sobre a existência de ações participativas nas 

regiões de entorno; 58,83% afirmam não conhecer projetos dessa natureza e parte 

significativa dos responsáveis (47,06%) também não conhece as ações participativas 

desenvolvidas pela escola. Nesse sentido, apontou-se que existe uma lacuna entre o que é 

realizado pela instituição e o conhecimento que os pais têm sobre as ações participativas 

executadas. 

O estudo do quesito IV, demonstrou que colaboradores unanimemente consideraram possível 

a reunião dos diversos grupos para a promoção de ações participativas; 88% dos pais 

reconhecem essa viabilidade e 64% dos alunos afirmam essa possibilidade. 

4.2.4 Dimensão Gestão: legalidade, complexidade, sistema e organização 

 

Avaliou-se, neste tópico, a gestão da entidade e, com base no direcionamento teórico, foram 

classificadas quatro unidades de pesquisa: tipo de liderança, complexidade da organização, 

processos administrativos e características inovadoras. 

Antecipadamente, se elucida que o termo “distribuída” é utilizado por Scharmer (2010) para 

designar o modelo participativo e democrático de liderança, enquanto “individualizada” faz 

referência à centralização e ao enaltecimento das posições hierárquicas superiores no processo 

decisório. 

Na definição do tipo de complexidade organizacional se sobressai a complexidade dinâmica, 

que apresentou maior nível de concordância entre os respondentes. Scharmer (2010) explica 

que a tipologia de natureza dinâmica é aquela onde a decisão integra múltiplos fatores de 

iguais complexidades. 

Na investigação dos processos administrativos, averiguou-se que o modelo visualizado pelos 

colaboradores é o burocrático, porém, no conjunto da pesquisa percebeu-se que o grupo 

identifica a burocracia como estrutura inerente às organizações públicas, prevalecendo o 

conceito desvirtuado do termo. 

Pesquisando junto aos colaboradores se estes consideravam o instituto uma entidade 

inovadora 45% assinalou que sim, 36% disse que bastante, 10% um pouco e 9% citou que a 



 

  

escola não é um organismo inovador. Verificou-se ainda que tais inovações são positivamente 

vistas quando alcançam a estrutura física, todavia adotam em alguns momentos aspecto 

negativo quando direcionadas a modificações na equipe e processos. 

 

4.3 Possibilidades para a inovação da gestão com base na Teoria U 

O Quadro 3 aponta as recomendações sugeridas com base na realidade da escola e 

arcabouço teórico levantado. 

 
 

INDICATIVO DE 

MELHORIA 

 

DESCRITIVA E PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inexistência de 

organograma 
 

 
 

Constitui uma falha de organização, sistemas e métodos. A ausência de organograma 

impede a representação geral dos setores, suas articulações hierárquicas e vinculações 

na organização. Como proposta se sugere a análise do modelo apresentado nesta tarefa 

com a finalidade de se promoverem os ajustes necessários para validação e posterior 

utilização da representação elaborada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diferenças entre 

estrutura e 

registro 

documental 

 
 

Esse é um ponto fraco da instituição, todavia é influenciado por diversos fatores 

externos, tais como planejamento governamental em nível amplo. A ausência do setor 

específico de planejamento é considerada uma falha de alto impacto negativo, seja 

porque o departamento é previsto no Estatuto, seja pelas atividades que o referido setor 

poderia desenvolver para a melhoria da escola. Como proposta se aponta a discussão 

para ajuste e incorporação da equipe de planejamento, mesmo que, atuando em quadro 

reduzido, uma vez que a instituição é composta por colaboradores de outras unidades. 

De início se sugere a criação de um grupo de trabalho integrado por colaboradores já 

atuantes na organização. 
 

 

 

3. Divergência no 

conteúdo dos 

documentos 

regimentais 

 

 

É um erro grave quanto a publicação e divulgação das informações do instituto. Para 

essa situação, se sugere a reunião da equipe de planejamento sugerida no tópico 

anterior, sendo esta composta por membros do setor jurídico, pedagógico e 

administrativo a fim de avaliar os erros aqui apontados, bem como outras possíveis 

inconsistências para a regularização e padronização documental.   
 

 

 

 

 

 

 

4. Ausência de 

metas 

 

 

É possível que essa lacuna decorra da ausência de equipe de planejamento, tornando 

mais complexa a visão holística e o acompanhamento dos setores em suas atividades 

laborais. A estipulação de metas deverá ocorrer após a correção dos itens anteriores, 

uma vez que, após a padronização documental e estrutural torna-se possível a criação 

de estratégias e procedimentos institucionais e departamentais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inexistência de 

quadro de pessoal 

próprio 

 
 

Esse ponto corresponde a uma ameaça, ou seja, decorrente de fatores externos à 

organização que envolvem planejamento do Estado, disponibilidade orçamentária para 

a criação de cargos, realização do processo seletivo e outras questões afins. Nesse 

sentido, as ações do instituto devem buscar neutralizar os possíveis impactos negativos 

gerados pela situação. Como recomendação se sugere que a entidade desenvolva seus 

processos ciente da possibilidade de troca da equipe e assim, busque distribuir tarefas, 

realizar rodízios nas funções de um mesmo setor, padronize seus procedimentos e 

desenvolva a constante capacitação e encorajamento da equipe para trabalhar em 

conjunto. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) com base em Scharmer (2010). 

Quadro 3 – Teoria U aplicada: análise holística 

Após a análise holística, foi realizado o estudo das partes organizacionais onde foram 

investigadas quatro dimensões: estrutural, pedagógica, participação social e gestão. As 

principais propostas a análise focal são demonstradas no Quadro 4.  



 

  

 
 

INDICATIVO DE 

MELHORIA 

 

DESCRITIVA E PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

1. Dimensão 

Estrutural 
 

 
 

A qualidade da estrutura foi avaliada positivamente (ponto forte), todavia não existem 

procedimentos que direcionam o funcionamento da estrutura (ponto fraco). 

As recomendações para este item são apontadas no subcapítulo posterior, onde se 

indicam as possibilidades de funcionamento da estrutura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão 

Pedagógica 

 
 

O ensino foi bem avaliado pelos subgrupos. Quanto à relação prático-teórica, a 

maioria dos alunos afirmou que as atividades de campo não se vinculam com o 

conteúdo prático.  

Essa situação demonstra fragilidade no planejamento e estratégias pedagógicas, 

constituindo uma lacuna prejudicial a capacitação do discentes, bem como passível da 

discricionariedade nos métodos de ensino. 

Recomenda-se que a equipe pedagógica solicite de cada docente, dentro de 

determinado prazo, a apresentação de uma proposta de divisão de tarefas de campo, 

apontando quais são de aplicação em cada série, bem como o material bibliográfico 

utilizado como base para o ensino do campo. Tais propostas deverão apresentar a 

teoria e depois vincula-la à execução prática, seja por meio de aulas no campo, 

exercícios ou testes práticos.  

Em cada proposta de disciplina o docente deverá indicar o conteúdo com base na 

emenda, as referências, os métodos e materiais utilizados, bem como o cronograma 

de aulas sem a exposição de datas (aula 1, aula 2, ...). As propostas serão recebidas 

até o prazo estabelecido e analisadas pela equipe pedagógica que definirá critérios 

básicos de avaliação e apresentará seu parecer indicando melhorias, inconsistências, 

aprovação ou mesmo invalidando as propostas. Após essa etapa, indica-se a 

realização de reunião ou reuniões com os grupos de professores de áreas afins, sendo 

uma destas realizada com a participação dos alunos. Essas reuniões possibilitarão que 

cada professor apresente verbalmente suas ideias e defenda sua proposta; os demais 

docentes e alunos poderão avaliar e sugerir; a banca pedagógica irá mediar os 

encontros e por fim, definir junto aos professores as propostas a serem adotadas. 

Destaca-se a prévia elaboração de cronogramas, como se ocorrem em processos 

seletivos comuns, porém objetivando a maior celeridade e eficiência do processo, 

uma vez que se trata de uma ação corretiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dimensão 

Participação Social 

 

 

O uso de tecnologias para a comunicação, a existência de parcerias e a abertura dos 

grupos à participação foram os pontos fortes identificados na dimensão.  A pouca 

participação social apontada pelos alunos (ponto fraco) poderá ser fortalecida pela 

integração desse grupo nas atividades de mudanças organizacionais. Seja na 

elaboração de projetos ou na sua execução. Recomenda-se selecionar alunos para que 

possam compor os grupos de trabalhos na realização de tarefas, as quais podem ser 

registradas como atividades de extensão e pesquisa.  

4. Dimensão Gestão 

O tipo de liderança e complexidade se ajustam as demandas (pontos fortes) 

proporcionando flexibilidade e resiliência ao modelo de gestão. O clima 

organizacional é também um ponto forte da entidade, porém a ausência de 

padronização estrutural e documental são pontos fracos que podem desvirtuar a 

atmosfera psicológica da instituição. Como medida inovadora, se sugere a 

implementação das propostas anteriores, haja vista que a existência de objetivos, 

metas, estratégias e procedimentos comuns permite a definição de direitos e 

obrigações gerais que possam delimitar e instruir a atuação dos colaboradores, 

resultando que o clima positivo seja incorporado à cultura organizacional. Um 

aspecto tido como ponto fraco decorre da divergência sobre a definição da 

organização e sistema. Associa-se essa ocorrência com a ausência de planejamento 

estratégico e institucional, bem como falta de disseminação dos princípios, objetivos, 

metas, visão, missão e valores que devem guiar a organização. Para essa questão, 

recomenda-se a constante publicidade das estratégias, podendo iniciar com a 

divulgação das propostas de inovação aqui apresentadas.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016) com base em Scharmer (2010).                                       



 

  

Quadro 4 – Teoria U aplicada: análise das partes 

As propostas indicadas neste subcapítulo subsidiam a construção de um modelo APL 

para a unidade, uma vez que corrigem disfunções e relatam os pontos fortes da organização. 

Embora a UTE seja uma parte da instituição, não se poderia sugerir inova-la sem o prévio 

estudo da entidade em contexto geral, bem como a investigação das demais partes a elas 

ligadas. Assim, conforme elucida a Teoria de Sistemas, um organismo deve ser visto pelos 

prismas holístico e específico (BERTALANFFY, 2008). 

5. Conclusões 

Assim, como fundamento relevante afirma-se que a introdução do cooperativismo vislumbra 

maior participação social em prol do alcance de objetivos comuns em uma cadeia produtiva 

compartilhada. Em apresentação dos dois modelos destaca-se que a pesquisa não idealizou a 

expansão do instituto de forma isolada, pois se assim fizesse, proporia o aumento da estrutura 

própria para processamento dos insumos excedentes. Ao contrário, observou-se no estudo: a 

inserção da empresa privada para viabilizar a formação de um desenho inicial de APL, 

sugerindo o convênio como acordo a ser celebrado com instituições públicas locais (1); a ação 

simultânea de execução do modelo inicial e previsão para avanço posterior através da 

indicação de atividades de pesquisa e extensão (2); a participação contributiva do instituto 

para a formação e organização de cooperativas (3) e, a introdução das cooperativas no modelo 

APL, substituindo a empresa contratada, que possui fins lucrativos. 

A pesquisa, portanto, busca mediar os impactos decorrentes da exploração da atividade 

produtiva, motivando-se a integrar os agentes locais e alcançar alternativas de incentivo à 

participação social. Assim, focaliza a produção da UTE primariamente para consumo próprio 

e secundariamente para distribuição à outras instituições, sendo capaz de fornecer produtos de 

qualidade sem desestabilizar o mercado local, estimulando ainda, o desenvolvimento de 

parcerias e relações de troca de conhecimentos teóricos e práticos.  

Esta pesquisa e seus instrumentos permitiram responder à problemática do estudo que 

buscava explicar como inovar o modelo de gestão em uma Unidade Técnica de Ensino Rural 

(UTE) em face da configuração de um Arranjo Produtivo Local. Tendo como fundamento 

basilar a Teoria U, além das demais referências utilizadas foi possível constatar que a 

inovação no modelo de gestão para a UTE depende da configuração de um método gerencial 

que observe a organização sob o aspecto geral e focal. 

A instrumentalização desse modelo inovador decorre da adoção de medidas corretivas e 

preventivas, além de estratégias de planejamento já indicadas. A inovação se dá, portanto, 

pela padronização dos documentos e estrutura em nível institucional (1); por meio da 

adequação pedagógica e vinculação entre teoria e prática (2); integração do corpo discente na 

elaboração dos projetos pedagógicos, bem como abertura para atuação dos alunos em projetos 

de pesquisas e extensão que possam promover mudanças organizacionais, possibilitando 

assim, maior participação social do aluno na escola (3); manutenção da tipologia de liderança 

e complexidade flexíveis afim de ajusta-las às demandas e natureza situacional (4); 

incorporação do clima organizacional positivo à cultura institucional (5); definição e 

publicidade dos atos e objetivos gerenciais, de modo a consolidar o sistema de gestão, sua 

organização e funcionamento, avaliando-os periodicamente a fim de detectar possibilidades 

de inovação e evitar o enrijecimento da estrutura (6) e, utilização das ferramentas de 

marketing interno para a aproximação dos grupos e iniciativas (7). 

Os resultados aqui obtidos são relevantes ao demonstrarem a aplicabilidade da Teoria U na 



 

  

inovação de um organismo público. Impulsionando de tal modo o uso de ferramentas 

gerencias e inovadoras nas instituições estatais com o propósito de recriar e ajustar o sistema 

quantas vezes forem necessárias. As concepções incorporadas nesta pesquisa motivam a visão 

da organização como um sistema vivo e conectado a outros sistemas, buscando desconstituir a 

enrijecida burocracia disfuncional e elevar a inovação emergente.  

Finalmente, esta tarefa servirá para que outras instituições desenvolvam seus potenciais 

produtivos e criativos, percebendo que a inovação pode e deve ocorrer na realidade atual da 

organização, seja ela estatal ou privada. A inovação, portanto, não determina momento certo, 

mas utiliza os recursos e oportunidades disponíveis para elaborar novos meios de conquistar 

objetivos. A inovação é ampla, e por ser ampla envolve sistemas que estão continuamente 

ligados, porém não são estáveis, demandando assim, a frequente intervenção na organização, 

de modo a se obter o equilíbrio, avanço e sustentabilidade da administração, processos e 

resultados. 
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Resumo 

Este estudo tem base na Teoria da Contingência, que parte da premissa de que as relações entre as 
condições ambientais e as práticas administrativas estão em constante adaptação. É aplicado o 
conceito de Tripé da Sustentabilidade: que prevê que o ambiental, o social e o econômico estejam em 
equilíbrio no resultado das empresas, para isto, aplicou-se a metodologia GAIA de gerenciamento e 
avaliação de impactos ambientais como ferramenta de avaliação e definição do índice de 
sustentabilidade da organização em estudo. Como teorias subsidiárias à pesquisa aplicaram-se 
conceitos de Inovação e Estratégia ambiental competitiva. A pesquisa tem como objetivo geral o 
estudo da Gestão Industrial com foco na sustentabilidade, como fator determinante na fidelização do 
cliente. E como objetivos específicos: Levantar os principais procedimentos na produção industrial 
sustentável em face das tecnologias (1); Caracterizar a aplicação do conceito de Triple Botom Line na 
Indústria em estudo (2); Apontar os principais elementos de inovação requeridos em face da estratégia 
competitiva de fidelização (3). Aplicou-se o Método do Estudo de Caso de natureza quali-quantitativa, 
e os procedimentos requeridos. Como resultados apurou-se que a empresa não possui uma política 
sustentável, apresentando um índice considerado péssimo de acordo com a metodologia aplicada; 
como medidas de inovação se propõe inovação de produto, através da fabricação de tijolos ecológicos; 
inovação de negócio, através da atividade de piscicultura; e inovação em marketing, por meio de 
investimento em marketing verde, tendo em vista uma gestão sustentável. 
 
Palavras-chave: Gestão. Sustentabilidade. Ambiental. Previsão. Inovação. 
 

INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN MANAGEMENT ON  
AN INDUSTRY CERAMIST 

Abstract 
This study based on TEM theory of contingency, que que part of the premise as relations between such 
environmental conditions and administrative practices are in constant adaptation. And applied the 
concept of Sustainability Tripod: that Preve What environmental, Economic OE are social in balance 
there Results of Companies, paragraph IT, applied the methodology GAIA Management and 
Environmental Impact Assessment As an evaluation tool and definition do Organisation's 
sustainability index in study. As Subsidiaries Theories Research were applied Innovation Concepts 
and Competitive Strategy environmental. HAS Research As General Purpose Study focus 
management with industry on sustainability, as a determining factor in customer loyalty. And How 
Specific Objectives: Raise the main procedures in Sustainable Production industry in face of 
technologies (1); Characterize the concept of Application Botom triple line in the industry in Study 
(2); THE main point Innovation elements required in front of the Competitive Strategy loyalty (3). 
Study Method Case Nature qualitative and quantitative, required procedures and the applied. As 
results it was found that it did not have a Sustainable Policy Introducing hum index considered lousy 
According with Applied Methodology; How Innovation measures proposes Product Innovation, 
through the FABRICACAO of ecological bricks; Business innovation, through the fish farming 



 

  

activity; Innovation and Marketing, IN Green Investment Environment in marketing, Given A 
Sustainable Management. 
 
Keywords: Management. Sustainability. Environmental. Prediction. Innovation  
  
1 INTRODUÇÃO  

O processo produtivo de indústrias do ramo da construção civil gera impactos ao meio 

ambiente na maior parte das fases de produção e distribuição, seja na extração de matéria 

prima, transporte de materiais, na fabricação do produto e consequente geração de resíduos 

sólidos. Atualmente, indústrias do ramo possuem uma visão que envolve uma preocupação 

maior com ser sustentável, pois chegou-se à conclusão de que a sobrevivência da sociedade 

remete-se à preservação e equilíbrio dos recursos naturais, sociedade e meio ambiente. Em 

contrapartida, o descaso com estes fatores pode ser considerado como fatais para a sociedade 

no futuro.É crescente a conscientização da população com a necessidade de planejamento e 

pesquisas objetivando definição de soluções para a crise de energia, redução de impactos 

ambientais e minimização da degradação de recursos naturais renováveis ou não, ou ainda a 

diminuição da produção de resíduos gerados no decorrer dos processos.  

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

A base teórica deste estudo á a Teoria da Contigência que, segundo Chiavenato (2014) aborda 

aspectos universais e normativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste constante entre 

organização, ambiente e tecnologia. A estrutura organizacional e seu funcionamento são 

dependentes das características do ambiente externo, logo, as contingências externas oferecem 

oportunidades ou ameaças que influenciam na estrutura organizacional e nos processos 

internos da empresa.  

2.1 Gestão Ambiental e Sustentabilidade e o Triplle Bottom Line 

Segundo Boff (2011) ser sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o 

suficiente para si e para os seres dos ecossistemas onde ela situa, que toma da natureza 

somente o que ela pode repor, que mostra um sentido de solidariedade gerencial ao preservar 

para as sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão. 

Bibliografia em Oliveira (2012) afirma que o conceito do Triple Bottom Line, do 

inglês Tripé da Sustentabilidade, surgiu de um estudo realizado por Elkington (1994), 

conhecido como Método 3P (People, Planet e Profit), no português é traduzido como PPL 

(Pessoas, Planeta e Lucro). Representa um método econômico, pois tem como propósito a 

criação de empreendimentos viáveis e atraentes para os investidores, é ambiental visto que 



 

  

objetiva analisar a interação de processos com o meio ambiente sem lhe causar danos 

permanente, e social, pois se preocupa com o estabelecimento de ações justas para 

trabalhadores, parceiros e sociedade. 

 

2.2 Conceito de Inovação 

Para Tidd e Bessant (2013), a inovação de processo representa mudanças na forma de criar e 

entregar os produtos e serviços. Segundo Porto (2013), a identificação de oportunidades deve 

ser entendida como a possibilidade de constatar, perceber ou imaginar um potencial retorno 

na combinação de recursos que visem satisfazer uma necessidade de forma mais eficiente e 

menos dispendiosa, que podem ser possíveis em virtude da evolução do conhecimento 

científico e tecnológico, além de mudanças em variáveis políticas, legais, econômicas, sociais 

e demográficas. Tigre (2014) afirma que uma inovação organizacional pode ser definida como 

a implementação de um novo método organizacional na rotina operacional de uma empresa, 

na organização do trabalho ou em suas relações externas.  

3. METODOLOGIA  

Quanto à abordagem, faz-se opção pelo método quali-quantitativo. Quanto aos 

procedimentos técnicos realizou-se pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material 

publicado em livros, artigos e materiais disponibilizados na internet. Após, foi realizada 

pesquisa aplicada, para formação dos dados foi realizada entrevista junto ao proprietário da 

empresa. Por fim, realizou-se a análise dos dados e comparativos de teoria e realidade na 

empresa No intuito de atender ao proposto no segundo objetivo específico deste estudo, 

aplicou-se o Método GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais na 

Indústria ceramista, por meio de um questionário fechado com 79 itens, os quais seguem 3 

Critérios, sendo estes: Fornecedores (1); Processo Produtivo (2); Utilização do Produto (3). 

Na segunda fase, a qual corresponde à conscientização, foi apresentado fluxograma dos 

processos de entradas e saídas visando identificação dos possíveis impactos ocasionados por 

esta atividade industrial, organizados em ordem decrescente. Na sequencia, atendendo à 

terceira fase do GAIA, conclui-se na identificação de oportunidades de melhoria da 

organização ao sanar os principais problemas relacionados a impactos ambientais gerados no 

decorrer do processo produtivo. 

 



 

  

4. ESTUDO DE CASO SOBRE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO 
DE UMA INDÚSTRIA CERAMISTA  
 

A pesquisa foi realizada em uma empresa familiar de pequeno porte. Trata-se de uma 

Indústria ceramista que atua no município de Porto Velho há cerca de quinze anos. A 

indústria possui um total de vinte e quatro funcionários, sendo: o proprietário responsável pela 

administração da organização e gerência da produção; gerente financeiro; vendedor; auxiliar 

de serviços gerais; operários, conforme organograma ilustrado na Figura 6, bem como 

descritiva das atividades executadas demonstradas no Quadro 4. Nota-se necessidade de 

formulação de uma nova estratégia competitiva em vista a garantir a permanência desta 

organização no mercado regional. 

4.1 Levantamento procedimentos na produção industrial  

O processo produtivo de uma Indústria de tijolos acarreta diversos impactos a ambiente. O 

processo produtivo na indústria em estudo envolve as etapas ilustradas na Figura 2 que segue. 

                    Figura 2: Fluxograma do processo produtivo.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Indústria opera com um total de 6 (seis) fornos, sendo 4 (quatro) manuais e 2 (dois) 

fornos elétricos implantados a pouco mais de 1 ano. Os fornos elétricos geraram custo 

elevado na aquisição e considerável aumento na despesa fixa de energia. Este forno requer a 

mesma estrutura de fornos convencionais, porém, é instalado um equipamento para 

automatização, conforme ilustrado na Figura 8 que segue. 

Um dos maiores geradores de impactos ambientais no processo produtivo da cerâmica 

ocorre no processo da queima do produto e é comum a utilização de lenha como combustível 

para esse processo, sendo responsável pela emissão de CO², principal gás causador das 

mudanças climáticas e efeito estufa. O investimento na automatização deste processo resultou 

em redução de custos com matéria prima utilizada para queima das peças, por meio da 

substituição de lenha por pó de serra, um material adquirido por meio de doação por 

empresários do ramo de madeireiras, por esta razão, verifica-se consequente redução de 

emissão de CO² à atmosfera. O sistema gerou maior aproveitamento do combustível, 

aumentou na eficiência da queima, menor tempo de queima, diminuindo energia através da 

redução do tempo de produção além de eliminar a geração de resíduos sólidos. Conclui-se que 

o investimento com os fornos elétricos contribuiu consideravelmente com a redução de custos 

de produção bem como redução de impactos ambientais. 

4.2 Aplicação do conceito de Triplle Botom Line na Indústria em estudo  

Para a verificação da sustentabilidade na Indústria em estudo, aplicou-se o método 

GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais, que corresponde à 11 (onze) 

etapas de identificação de indicadores ambientais, e na sequência, serão apresentados dados 

obtidos por meio da aplicação deste método na Indústria.A Fase I da aplicação da 

metodologia GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais compreende a 

fase de Sensibilização, e é implementada por meio de questionário definido. Com os dados 

obtidos por meio do questionário de avaliação de sustentabilidade da Indústria, foi realizado 

cálculo da sustentabilidade da organização e classificação do resultado, apresentados no 

Quadro 3 e Tabela 1 respectivamente. 

             Quadro 3: Cálculo da sustentabilidade da Indústria  
Total de perguntas Verdes Vermelhas Amarelas 

79 35 36 8 
Desempenho ambiental = 35 x 100  = 3500 = 49,29% 

                           79 – 8         71 
              Fonte: Elaborado pela autora. 



 

  

             Tabela 1: Classificação da sustentabilidade 
Classificação da Sustentabilidade 

Inferior a 30%  Critica 
Entre 30 e 50% Péssima 
Entre 50 e 70% Adequada  
Entre 70 e 90% Boa  
Superior a 90% Excelente 

              Fonte: Elaborado pela autora, com base em Leripio (2001). 

A leitura do Quadro 7 representa um índice de sustentabilidade de 49,29% na Indústria 

em estudo. Compreende-se, com base na Tabela 1, que a Indústria apresenta um resultado 

definido como péssimo quando se considera o fator sustentabilidade do negócio. 

4.2.1. Fase II de aplicação do GAIA – Conscientização  

A segunda fase de aplicação do GAIA corresponde ao estudo de entradas e saídas dos 

processos. O fluxograma da cadeia de produção e consumo da Indústria compreende as etapas 

de: Extração da matéria-prima (1); Indústria fabricante de cerâmicas/tijolos (2); Produtos (3); 

Clientes (4); Utilização dos produtos (5); Destino Final (6). A Figura 9 ilustra o fluxograma 

representativo das entradas dos insumos na produção, seu processamento e o resultado a partir 

das saídas, mostrando os possíveis impactos associados ao processo de fabricação dos 

produtos.             Figura 3: Fluxograma dos processos de entradas e saídas 

 
                  Entrada                           Fluxograma do Processo                          Saída   
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  Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Tomando como base o processo produtivo da empresa verificou-se possíveis 

oportunidades de melhorias, de acordo com os aspectos decorrentes destas observações, 

descritos no Quadro 9. Para compreensão dos critérios definidos no quadro são utilizadas as 

seguintes siglas descritas no Quadro 4. 

 Quadro 4: Critérios de avaliação 
Sigla Significado Descritiva 

SE Situação de Emergência 
Considera se o aspecto/impacto pode ser definido com 
uma situação emergencial ou de menor relevância; 

E Escala 
Define em uma escala o impacto que está exercendo 
determinado aspecto do processo; 

S Severidade 
Define o nível de severidade do aspecto/impacto gerado 
ao ambiente; 

PO 
Probabilidade de Ocorrência 
(Freqüência) 

Considera a probabilidade de ocorrência do impacto ao 
ambiente durante o processo produtivo; 

DP Duração ou Persistência Define em uma escala a ocorrência do impacto; 

EL Exposição Legal 
Corresponde à exposição legal da organização, uma vez 
ocorrido o impacto; 

FA 
Facilidade (Tecnológica) de 
Alteração 

Considera a facilidade de correção do impacto, 
possibilidade de inovação da atividade com vista à 
preservação ambiental; 

CA Custo de Alteração/Remediação Considera o custo de alteração do impacto; 
EC Efeitos Colaterais Efeitos do aspecto/impacto à organização; 

PP Preocupações do Público 
Considera em uma escala, o nível de preocupação dos 
clientes quanto aos impactos ocasionados por esta 
atividade; 

EI Efeitos na Imagem 
Considera as consequências dos impactos gerados em 
relação à imagem que a organização está transmitindo ao 
mercado; 

X Média ponderada 

Corresponde à soma da média das preocupações 
comerciais e a soma da média das preocupações 
ambientais, realizando a comparação e priorização dos 
impactos mais significativos da Indústria. 

  Fonte: Elaborado pela autora. 
 
Na definição dos critérios de avaliação relacionados nas colunas considera-se a 

poluição atmosférica gerada na atividade “x” através do aspecto “y” em relação ao critério de 

escala do impacto, definidos como: extremamente crítica (5), crítica (4), moderada (3), 

desprezível (2) ou totalmente desprezível (1). Após o preenchimento dos impactos ambientais 

do processo, calcula-se a média ponderada (Χ) de cada impacto, que corresponde à soma da 

média das preocupações comerciais e a soma da média das preocupações ambientais, 

realizando a comparação e priorização dos impactos mais significativos da Indústria. 

Os impactos considerados foram ordenados em forma decrescente, estes impactos são 

objetos de análise para as demais fases de aplicação do Método GAIA. Sendo assim, com 

base nas informações foram identificados como prioritários para a Indústria os seguintes 



 

  

aspectos e impactos: A Poluição do ar e possíveis mudanças climáticas e efeito estufa 

ocasionados pela emissão de CO² durante o processo de queima das peças; a degradação do 

solo proveniente da extração da matéria-prima; a poluição do solo decorrente dos resíduos 

sólidos, gerados a partir de peças com defeito, e emissão de poeira; e a poluição sonora 

proveniente de máquinas e automóveis presentes nos processos de extração, produção e 

distribuição do produto. 

4.2.3. Fase III de aplicação do GAIA - Capacitação 

Após a definição dos aspectos e impactos ambientais ocasionados pela atividade da 

Indústria foi possível identificar oportunidades de melhoria no processo produtivo da 

cerâmica/tijolo, conforme descrito no Quadro 6 que segue. 

     Quadro 6: Identificação de oportunidades 
Aspectos e Impactos  Melhorias identificadas 
Poluição do ar/ Efeito 
estufa 

Utilizar caminhão-pipa, durante o horário de movimentação 
dos caminhões e equipamentos; Utilização de resíduos como pó 
de serragem, cavaco, bagaço de cana, sabugo de milho, palha 
de café resultam na redução da emissão de gases causadores de 
efeito estufa durante o processo de queima. 

Degradação do solo Realizar drenagem de água pluvial para o interior das cavas, de 
modo a evitar processos erosivos no solo. 

Resíduos sólidos Destruição e reutilização dos resíduos em construção civil 
Poluição sonora Uso de EPI (protetor auricular); Os veículos e equipamentos 

utilizados nas atividades devem receber manutenção preventiva 
para evitar emissões abusivas de ruídos. 

     Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Por meio da aplicação da metodologia GAIA foi possível observar que o resultado não 

corresponde às expectativas da sociedade quanto à conscientização em relação à 

sustentabilidade. Foram apresentadas determinadas medidas, de acordo com a escala de 

prioridades definida na Indústria, a serem tomadas a fim de reduzir os impactos desta 

atividade produtiva. 

4.3. Principais elementos de inovação sugeridos em face da estratégia competitiva de 

fidelização com base em uma gestão sustentável 

Na tentativa de reduzir impactos ambientais gerados no processo produtivo desta 

indústria, considerando o maior risco dos impactos provenientes do seu processo produtivo ao 

ambiente externo por se tratar de indústria localizada em área urbana, propõe-se uma 

inovação do produto.  

4.3.1 Inovação de produto 

A proposta envolve a reformulação do processo produtivo do tijolo, que é o produto 

que apresenta maior volume de vendas da indústria em estudo. Sugere-se a fabricação de 



 

  

tijolos ecológicos, os quais apresentam diversas características que o qualificam, conforme 

descritas no Quadro 7. 

            Quadro 7: Características do tijolo ecológico 
Inovação Descritiva 

Tijolo Ecológico 

Possui furos que garantem encaixe correto entre as peças, facilitando 
a estruturação da obra e as instalações elétricas e hidráulicas, e 
melhorando o desempenho térmico e acústico das paredes. 
Redução do tempo de construção em 50% em relação à alvenaria 
convencional, devido aos encaixes que favorecem o alinhamento e 
prumo da parede. 
Maior confiança da estrutura, pois as colunas são embutidas em seus 
furos, distribuindo melhor o peso sobre as paredes; 
Redução de uso de madeiras nas caixarias dos pilares e vigas; 
Economia de 70% do concreto; 
Não necessita de argamassa de assentamento entre os tijolos; 
Economia de 50% de ferro; 
Maior durabilidade em relação ao tijolo comum; 
Facilidade no acabamento, visto que os tijolos ecológicos não 
necessitam de pintura, apenas de um impermeabilizante à base de 
silicone ou acrílico, e um rejunte flexível, pois são esteticamente 
atraentes; 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O processo produtivo desse tijolo é considerado ecológico, pois na sua fabricação não 

utiliza a argila, evitando assim a degradação do meio ambiente causada pela exploração da 

jazida. Esta técnica é eficiente na redução do desperdício de recursos e geração de resíduos, 

diminuindo custos. Em sua produção não são necessários fornos ou outros meios de queima o 

que acarreta a redução do desmatamento e emissão de gases poluentes à atmosfera. Por se 

tratar de um produto sustentável e que garante maior qualidade e redução de custos no 

processo de construção, possibilita que o cliente concorde em pagar por um valor maior que o 

comum considerando a redução nos demais custos da obra, garantindo, portanto a fidelização 

desses clientes e maximização dos lucros da Indústria.  

4.3.2 Inovação de Negócio 

A indústria que possui em seu terreno uma jazida explorada a alguns meses, ilustrada 

na Figura 11, bem como outra jazida anteriormente explorada há anos, podem representar 

uma oportunidade inovadora de negócio, proporcionando preservação do ambiente e uma 

nova fonte geradora de lucro para o empreendedor.Uma alternativa viável seria o 

investimento na piscicultura, que tem sido cada vez mais utilizada no país devido à grande 

quantidade de espécies de peixes existentes e facilidade de implantação. No processo de 

planejamento deste negócio é necessária a orientação de um técnico que irá definir o 

dimensionamento de um projeto que se apresente econômico e produtivo, bem como realizar 



 

  

a avaliação das condições de viabilidade do local para a efetivação desta atividade, e desta 

forma definir o sistema a ser adotado e recomendar as espécies mais indicadas para o cultivo.  

 

4.3.3 Inovação de Marketing 

Em visita à indústria nota-se total falta de investimento em marketing nesta 

organização. O marketing se faz essencial na identificação do mercado e suas necessidades 

para que então seja possível implementar uma inovação dentro da organização, objetivando 

atender às expectativas e evitar insatisfações, garantindo a fidelização de clientes. Sendo o 

foco deste estudo a gestão da sustentabilidade, é viável a implementação do marketing verde 

na organização. O marketing verde envolve a possibilidade de geração de riquezas por meio 

da diminuição de impactos ambientais, aliado à introdução de mudanças sociais que afetem os 

hábitos de consumo do mercado. É necessário que o marketing da indústria crie estratégias 

com objetivo de vincular o produto a uma imagem ecologicamente consciente, transmitindo a 

ideia de que esta é uma organização que está fazendo sua parte perante a sociedade. Um 

indivíduo que tenha a menor conscientização de preservação ecológica será atraído por esta 

oportunidade de estar colaborando com o ambiente e sociedade, dando prioridade ao consumo 

do produto em questão, atingindo, portanto o objetivo do estudo que seria a fidelização de 

clientes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo se desenvolveu na área de produção de uma indústria ceramista, 

envolvendo o conceito de Triplle Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade), o qual prevê que o 

ambiental, o social e o econômico devem estar em equilíbrio no resultado da empresa. Os 

resultados apresentados no levantamento dos procedimentos constatou-se investimento em 

uma inovação, sendo o caso do forno automatizado, o qual gerou maior qualidade do produto, 

menores custos com matéria-prima, minimização de produção de resíduos sólidos e emissão 

de CO². Na aplicação do Método GAIA de Gerenciamento das Atividades e Impactos 

Ambientais, verificou-se um índice de Desempenho Ambiental correspondente à 49,29%, 

sendo considerado um resultado péssimo para uma organização que preze pela preservação 

ambiental e social. Constatou-se como principais elementos causadores de impactos 

ambientais: a poluição do ar e possíveis mudanças climáticas e efeito estufa ocasionados pela 

emissão de CO² durante o processo de queima das peças; Degradação do solo proveniente da 

extração da matéria-prima; Poluição do solo decorrente dos resíduos sólidos, gerados a partir 

de peças com defeito, e emissão de poeira; e poluição sonora proveniente de máquinas e 



 

  

automóveis presentes nos processos de extração, produção e distribuição do produto. Na etapa 

seguinte, após a definição dos aspectos e impactos ambientais ocasionados pela atividade da 

Indústria foi possível identificar oportunidades de melhoria no processo produtivo a fim de 

reduzir os impactos desta atividade. 

As propostas de melhoria atendem a elementos específicos do conceito de inovação 

envolvendo: inovação de produtos, por meio da fabricação de tijolos ecológicos; inovação de 

negócio, através da atividade de piscicultura; e inovação em marketing, por meio de 

investimento em marketing verde, tendo em vista uma gestão sustentável. A indústria terá o 

desafio de implantar conceitos ambientais na produção e operacionalidade, agregando valor 

ao produto para que seja notável aos consumidores o comprometimento desta organização 

com o meio ambiente e impactos ocasionados no processo produtivo, para que estes 

consumidores se sintam colaboradores no processo de melhoria da qualidade do ambiente 

natural, ao tempo em que consomem um produto que atende às suas expectativas e 

necessidades impactando de forma mínima o meio ambiente.  
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Santos, Daniella de Sousa
Veras, Letícia Barbosa
Rodrigues

Artigo Completo Apresentação/Ebook Gestão Pública
Dia 01/12 das 17h:50 a
18h:10

12

ATENDIMENTO HUMANIZADO:
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

Antonio Carlos Estender,
Mariana Alvarenga Ferreira,
Angelina Licório

Artigo Completo Apresentação/Ebook Contabilidade
Dia 01/12 das 14h:30 a
14h:50

13
O lead time como aliado da vantagem
competitiva

Antonio Carlos Estender,
Marina Garcia, João José
Samarão Gonçalves,
Angelina Licorio, Douglas
Vidal

Artigo Completo Apresentação/Ebook Contabilidade
Dia 01/12 das 14h:55 a
15h:15

14
Gestão Estratégica de Pessoas com
Enfoque nos Resultados

Antonio Carlos Estender,
Leandro Felipe da Silva
Bispo, Angelina Licorio,
Douglas Vidal, Gisela
Sequeira

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 16h:55 a
17h:15

15

PERCEPÇÕES ACERCA DO
PATROCÍNIO E MARKETING
ESPORTIVO COMO DIFERENCIAL
ESTRATÉGICO

Antonio Carlos Estender,
Gabriel Neres Gouveia,
Angelina Licórdio, Douglas
Vidal, Almir Volpi

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração Dia 02/12 das 17h:20 a 17h40

16
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA
GESTÃO DE UMA INDÚSTRIA
CERAMISTA

Jackson Jose Sales Miranda
Junior, Camila Lima Ribeiro,
Flavio De São Pedro Filho,
Maria Jose Aguilar Madeira,
Valéria Arenhardt

Artigo Completo Apresentação/Ebook Inovação
Dia 02/12 das 15h:20 a
15h:40

17
VIABILIDADE DA GESTÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS EM INDÚSTRIAS
NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  RO

Ângelo Ruan Oliveira do
Nascimento, Uéliton
Cupertino Souza do Amorim,
Caroline Estefanie do Amaral
Brasil Saraiva

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 15h:20 a
15h:40



18

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
PESQUEIRO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DE PEIXE EM CATIVEIRO EM
RONDÔNIA

Jackson Jose Sales Miranda
Junior, Ana Paula Faustino
Dos Santos, Flávio De São
Pedro Filho, Maria José
Aguilar Madeira, Valéria
Arenhardt

Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 15h:20 a
15h:40

19

RELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES
OPERACIONAIS E AS PRÁTICAS DO
EFFICIENT CONSUMMER RESPONSE
NA EMPRESA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS – DR/RO

Jackson Jose Sales Miranda
Junior, Paulo Henrique Lira
da Silva, Clesia Maria De
Oliveira, Fábio Ferreira
Quinderé, Camila Lima
Ribeiro

Artigo Completo Apresentação/Ebook Inovação
Dia 02/12 das 15h:45 a
16h:05

20

APLICAÇÃO DA NOVA ISO 14001/2015
DE 06.11.15 COMBINADA AO MÉTODO
RAPPAM DA WORLD COMISSION ON
PROTECTED AREAS NA ANÁLISE DE
SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
SGA.

Luciana Fabiano Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 15h:45 a
16h:05

21
GOVERNANÇA EM CADEIAS
PRODUTIVAS, ARRANJOS E SISTEMAS
PRODUTIVOS LOCAIS

Marcos Miranda Pereira,
MARILUCE PAES DE
SOUZA

Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 15h:45 a
16h:05

22
EVOLUÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO E
A SUSTENTABILIDADE DOS
AGROSSISTEMAS

Douglas Piffer Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 17h:00 a
17h:20

23
Desenvolvimento Regional. Estratégias
Sustentáveis para Empresas de Pequeno
e Médio Porte

Carla Rossana Torres
Nogueira

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 17h:45 a
18h:05

24
A Renda nas Reservas Extrativistas:
Visão dos Atores a partir da Cadeia
Produtiva da Castanha do Brasil

Marcelo Augusto Mendes
Barbosa, Artur Souza Moret

Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 17h:00 a
17h:20

25

INOVAÇÃO ORGANIACIONAL COM
FOCO NA ERGONOMIA DE UMA
COZINHA INDUSTRIAL
PORTOVELHENSE

Smith Araújo de Oliveira,
Mayana Vera Sousa Vera
Sousa, Flávio de São Pedro
Filho, Maria José Aguilar
Madeira Silva

Artigo Completo Apresentação/Ebook Inovação
Dia 02/12 das 16h:30 a
16h:50

26
PADRÕES DE SUSTENTABILIDADE EM
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR

Gelson da Silva Veda,
Rayanne Cristina Araújo,
David Willian Feitosa, Flávio
de São Pedro Filho, Maria
José Aguilar Madeira Silva

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 18h:10 a
18h:30

27
Capital Social e voluntariado no Terceiro
Setor: Experiência da Festa do Milho do
CENAPE em Pimenta Bueno (RO)

Diones Soares de Souza Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 17h:25 a
17h:45



28

GOVERNANÇA URBANA E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DE FAIXA DE FRONTEIRA: UMA
ANÁLISE DAS AÇÕES DO TCU.

Rosalina Alves Nantes,
Mariluce Paes de Souza

Artigo Completo Apresentação Administração PúblicaDia 02/12 das 17h:20 a 17h40

29
REDES INTERORGANIZACIONAIS: UM
ESTUDO TEÓRICO

Bruna Lívia Timbó de Araújo,
Mariluce Paes de Souza

Artigo Completo Apresentação Agronegócios
Dia 01/12 das 17h:50 a
18h:10

30

Comunicação Organizacional com foco
na interação dos Surdos e Ouvintes e
contribuições de equipes multifuncionais
no Processo Comunicacional: Um estudo
de Relevância Prática.

CHARLENE SILVA FREITAS
PLAUTZ, JOSÉ DO
AMPARO PINHEIRO,
ALDELINA VASQUES
BORBA RABELLO

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 16h:30 a
16h:50

31
DESEMPENHO NA GESTÃO DE ENSINO
SUPERIOR COM FOCO NO PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA

Francisco Vasconcelos,
ALINE WREGE
VASCONCELOS

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 16h:55 a
17h:15

32
CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DE
GESTÃO PÚBLICA EM FACE DA
INOVAÇÃO

Francisco Vasconcelos,
ALINE WREGE
VASCONCELOS

Artigo Completo Apresentação/Ebook Gestão Pública
Dia 01/12 das 18h:15 a
18h:35

33
A APRENDIZAGEM INFORMAL NA
TOMADA DE DECISÃO: UMA
DISCUSSÃO TEÓRICA

Jana Aparecida Pereira
Lopes

Artigo Completo Apresentação Administração Dia 02/12 das 17h:20 a 17h40

34

POTENCIAL FUNGICIDA DO EXTRATO
ETANÓLICO DO CAULE DE Solanum
grandiflorum RUIZ SOBRE Candida
albicans in vitro

Renato Abreu Lima,
Veronice Silva Cunha,
Dryelle Vieira Rodrigues,
Alcilene Bezerra Bezerra

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 17h:25 a
17h:45

35

A IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO
PARA O DESCARTE DE PILHAS E
BATERIAS PORTÁTEIS EM UMA
ESCOLA PÚBLICA EM PORTO VELHO
RO

Renato Abreu Lima,
Wanislay Alexandre Costa,
Andrina Guimarães Braga

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 17h:50 a
18h:10

36

FLORA FITOPLANCTÔNICA EM
VIVEIROS DE ALEVINAGEM DE
TAMBAQUI NA PISCICULTURA VALE DO
RIO MACHADO, PRESIDENTE MÉDICI –
RO

Wesley Paulo Pontes, Satia
Costa Bomfim, Fabiano
Moreira Figueiredo, Rute
Bianchini Pontuschka,
Fernanda Bay Hurtado

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 01/12 das 18h:15 a
18h:35

37
MERCADO CONSUMIDOR DE CARNE
DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, ESTADO DE RONDÔNIA

Josiane Pinto Duarte Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 18h:15 a
18h:35



38

ANÁLISE COMPARATIVA DE
PARÂMETROS DE BALNEABILIDADE EM
UM IGUAPÉ BALNEÁRIO DE PORTO
VELHO RO

Lara Emily Cerqueira
Andrade, CRISTIANO
TORRES DO AMARAL,
Carlos Estevam do
Nascimento, Ian Fernandes
Nunes, Mayara Cristina de
Matos Marquêz, Raymerson
Souza da Costa

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 17h:45 a
18h:05

39

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE OS
MORADORES DO MUNICÍPIO DE
PIMENTA BUENO–RO DÃO ÀS BULAS
DE MEDICAMENTOS

Maximiliano Barroso Bonfá,
Francisco Garcia de Souza,
Jânderson Gonzaga dos
Santos

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 14h:30 a
14h:50

40

ECONOMIA SOLIDÁRIA – UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE OS
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS
SOLIDÁRIOS DAS MACRO REGIÕES
BRASILEIRAS

Marcio Teixeira da Silva Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 18h:10 a
18h:30

41
ENERGIA SOLAR E SEUS BENEFÍCIOS
PARA A POPULAÇÃO E O MEIO
AMBIENTE

Roberto Junior Riguetto Artigo Completo Apresentação Sustentabilidade
Dia 02/12 das 14h:55 a
15h:15

42
TRIPLE BOTOM LINE DA
SUSTENTABILIDADE E OS NÍVEIS DE
COMPLEXIDADE: UMA VISÃO TEÓRICA

Carolina Pante, Mariluce
Paes de Souza

Artigo Completo Apresentação Agronegócios
Dia 01/12 das 14h:30 a
14h:50

43
INDICADORES SOCIAIS DO IBGE NO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA

Tatiane Rodrigues Sicsu Artigo Completo Apresentação/Ebook Banco de dados
Dia 01/12 das 17h:00 a
17h:20

44
GOVERNANÇA INTERATIVA: Framework
do Ensaio teórico

Rozangela Gomes Ferreira Artigo Completo Apresentação Gestão Pública
Dia 02/12 das 14h:30 a
14h:50

45

BASE DE DADOS DO CEDSA E
PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO
LEITE NO ESTADO DE RONDÔNIA

Alice Sousa Ferreira,
Mariluce PaesdeSouza,
Jean Marcos da Silva,
Letícia Nunes Nascimento
Martins

Artigo Completo Apresentação/Ebook Banco de dados
Dia 01/12 das 17h:25 a
17h:45

46

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
RONDONIENSES DE CARNE BOVINA
CONGELADA: UMA ANÁLISE DE
CONSTANTMARKETSHARE,
VANTAGENS COMPARATIVAS
REVELADAS E ORIENTAÇÃO REGIONAL

Rodrigo Bezerra Cordeiro Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 14h:55 a
15h:15

47
CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO: um desafio para o gestor

Caroline Estefanie do Amaral
Brasil Saraiva, Iara Silva Vaz
Martins de Aguiar, Priscila
Gomes de Albuquerque

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 16h:30 a
16h:50



48
INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS
DE APRENDIZAGENS TRANSACIONAIS

Nilda dos Santos, Mariluce
Paes de Souza

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 16h:55 a
17h:15

49

ANÁLISE DO GRAU DE INFORMAÇÃO
DA POPULAÇÃO E EMPRESÁRIOS
QUANTO AO USO DAS SACOLAS
PLÁSTICAS E OS IMPACTOS
AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO

Thais Lima Leitão, Josiane
Pinto Duarte, Neima Quele
Almeida da Silva

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração Dia 02/12 das 17h:20 a 17h40

50
ESTRATÉGIAS DE MARKETING E
FRANQUIA: uma discussão teórica

Mariana de Mattos Ferrari,
Carlos André da Silva Müller

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 17h:45 a
18h:05

51

PARÂMETROS FÍSICOQUÍMICOS DAS
ÁGUAS DE POÇOS RASOS DE
RESIDÊNCIAS DA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI,
RONDÔNIA INTERFERÊNCIA DA
SAZONALIDADE.

Mikelle Perboni Gutierrez,
Wesclen Vilar Nogueira,
Valério Magalhães Lopes,
Rute Bianchini Pontuschka,
Fernanda Bay Hurtado

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 15h:20 a
15h:40

52
As ferramentas do coaching para o
desenvolvimento de um líder de alto
desempenho

Ademir Augusto Silva da
Cunha, Larissa Gomes
Lourenço, Glice Aurora da
Silva Borges

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 14h:30 a
14h:50

53

COMUNICAÇÃO INTERNA E
DESEMPENHO NO AMBIENTE
ORGANIZACIONAL: UMA DISCUSSÃO
TEÓRICA

Lorena Luana Matos de
Oliveira, Wander Pereira de
souza, Valdenir Martins

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 14h:55 a
15h:15

54
Liderança analisada pelo grid gerencial:
uma perspectiva teórica.

caio nascimento tenorio Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 15h:20 a
15h:40

55
A CULTURA ALIMENTAR DO TACACÁ:
Um estudo em Porto VelhoRO

Carla Rossana Torres
Nogueira

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 15h:45 a
16h:05

56

A Demanda e a Oferta de Vídeos no
YouTube: Um Estudo de Caso a Partir
dos Conceitos de Consumo e Economia
de Experiência

Rodrigo Bezerra Cordeiro Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 14h:30 a
14h:50

57

Estratégias de Aprendizagem na
Educação a Distância: um estudo de caso
na Fundação Universidade Federal de
Rondônia

Wander Pereira de Souza Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 14h:55 a
15h:15

58
Características do Campo Organizacional
Indígena de São Gabriel da
Cachoeira/AM

Daiane Oliveira Medeiros,
Carlos Andre da Silva Muller

Artigo Completo Apresentação/Ebook Administração
Dia 02/12 das 15h:20 a
15h:40

59

ANÁLISE DO SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED
COMO LIMITANTE DO OPORTUNISMO
DE AGENTES ECONÔMICOS

Jean Marcos da Silva,
Letícia Nunes Nascimento
Martins, Mariluce Paesde
Souza

Artigo Completo Apresentação/Ebook Contabilidade
Dia 01/12 das 15h:20 a
15h:40



60

ASPECTOS SANITÁRIOS DAS ÁGUAS
DE POÇOS RASOS DA ÁREA URBANA
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
MÉDICI, RONDÔNIA – INTERFERÊNCIA
DA SAZONALIDADE

Aline Matias, João Batista
Furtado Cordeiro, Rute
Bianchini Pontuschka,
Fernanda Bay Hurtado,
Wesclen Vilar Nogueira

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 15h:45 a
16h:05

61
Redes Organizacionais Solidárias e
Comunicação

Felipe Pinheiro Santos,
Mariluce Paes Souza

Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 15h:20 a
15h:40

62

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
SISTEMÁTICA DA PRODUÇÃO SOBRE O
TEMA

Diones Soares de Souza Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 16h:30 a
16h:50

63

CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DA
CASTANHADAAMAZÔNIA PARA
GERAÇÃO DE RENDA DOS
EXTRATIVISTAS NA AMAZÔNIA

Vanessa Fernanda Rios de
Almeira, Mariluce Paesde
Souza, Jean Marcos da
Silva, Theophilo Alves de
SouzaFilho

Artigo Completo Apresentação/Ebook Agronegócios
Dia 01/12 das 15h:45 a
16h:05

64
RESISTÊNCIA DE ALEVINOS DE
TAMBAQUI EXPOSTOS A DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE AMÔNIA TOTAL

Satia Costa Bomfim, Fabiano
Moreira Figueiredo, Claudio
Brandão de Queiroz,
Fernanda Bay Hurtado

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 16h:55 a
17h:15

65

Estudo de caso sobre a responsabilidade
na aplicação dos requisitos de segurança
do trabalho em altura em instalações
elétrica

Ademir Augusto Silva da
Cunha, Larissa Gomes
Lourenço, Glice Aurora da
Silva Borges

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 15h:45 a
16h:05

66
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ECONÔMICO DE MACHADINHO
D’OESTE: uma análise comparativa

Luan Felipe Silva de Oliveira,
Maria Aparecida Tavares
Vieira

Artigo Completo Apresentação/Ebook Banco de dados
Dia 01/12 das 17h:50 a
18h:10

67
O GERENCIAMENTO E O DESCARTE
DE RESÍDUO SÓLIDO HOSPITALAR EM
UMA ORGANIZAÇÃO PRIVADA

Ângela Maria Muniz da
Costa, Caroline Estefanie do
Amaral Brasil Saraiva,
Franciane Inocência
Dumpierre de Oliveira

Artigo Completo Apresentação Sustentabilidade Dia 02/12 das 17h:20 a 17h40

68

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS VERDES:
uso antiético dos termos e associação
indiscriminada com o consumo
sustentável

Luciana Fabiano, Altieri da
Silva de Oliveira

Artigo Completo Apresentação/Ebook Sustentabilidade
Dia 02/12 das 17h:45 a
18h:05

69 A Importância da educação financeira

Douglas Silva Barbosa,
Dulcelina Barbosa Correia,
Sandra Da Cruz Garcia do
Espirito Santo Aguiar

Artigo Completo Apresentação Administração
Dia 02/12 das 14h:30 a
14h:50
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70

CAPITAL SOCIAL COMO PROMOTOR
DE DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO:
Uma análise do grupo GIS na periferia de
Porto Velho

Anderson Barros da Silva
Lopes, Warlen Pereira
Barboza, Jadson Gonçalves
Soares, Charles Parceles
Cáceres Alencar

Artigo Completo Apresentação Administração Pública
Dia 02/12 das 17h:45 a
18h:05

71
ATOS ADMINISTRATIVOS COM FOCO
NA CRIAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO
MILITAR

Cláudio Maurício Simões de
Souza, Sâmia Laise Manthey
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ABSTRACT 

The disposal and treatment of solid waste have been global concerns, especially regarding 

urban areas. Taking the City of Porto Velho in Brazil as its example, this paper analyzes the 

perception of local residents on the management of municipal solid waste, to inform 

governmental decision making on sustainable practice. Using a sustainability indicator matrix, this 

study investigates local people’s perceptions of the sustainability issue regarding municipal 

management of solid waste. It identifies key issues including residents’ awareness of sustainability 

and their attitudes towards municipal solid waste management. Local residents are generally 

aware of the importance of solid waste management and know about selective waste collection 

and recycling in general. The findings suggest that although they are not satisfied with current 

policies and waste management practices in this regard, local residents want positively to 

contribute to a sustainable waste management system; and that a collaboration between 

stakeholders, including residents, industries, governments and researchers is required to remedy 

current problems such as lack of information and failures in policy implementation in municipal 

solid waste management.  
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1. Introduction  

Waste management has always been an important issue in the discussion of sustainability. 

It is nowadays increasing all over the world due to population increases, industrialization and 

urbanization. Urban waste management in particular faces great challenges. Because the 

quantities of municipal solid waste (MSW) are rapidly increasing everywhere many national 

governments are confronted with various problems in waste management, notably in urban areas. 

The 2.5 billion MTs or so of MSW that was generated worldwide in 2000  is expected by 2030 to 

reach 5.3billion MTs (Ahmad 2015). Mexico City, one of the largest cities in the world, generates 

about 10,000 tonnes of waste each day (Sivakumar 2010), while Bahrain generates over 4,000 

tonnes per day (Ahmad 2015). Moreover, in many parts of the world, there is no suitable land 

available for new landfills to dispose of MSW (Suleman, Simon, and Richard 2015).  

In developing countries, the issues are even more serious. According to Perterson (2009), 

in developing countries, although many municipalities spend a large proportion of their available 

operational budget on solid waste management services, 30%-60 % of all MSW is estimated to be 

uncollected and less than 50 % of the population is served. As one of biggest developing countries 

in the world, Brazil has been facing challenges in waste management which are posing 

fundamental issues of sustainability. Previous studies have suggested that MSW is one of most 

troubling issues in Brazilian economic development, and it has raised many questions of MSW 

management (e.g. Carmo, Freitas, and Vale 2011; Jacobi and Besen, 2011; Silva, Pedro Filho, and 

Silva Neto 2014). None of the groups affected by MSW can be relied on to tackle the problem of 

MSW alone; they need collaboration from all stakeholders, including residents, industries, 

governments and researchers. In order to raise public awareness and to change positively the 

stakeholder’s attitudes towards waste management, which are necessary to persuade them to 

willing to cooperate in practicing efficient waste management practices, their   perspective on 

these issues should first be understood (Ahmad 2015). In response, this study aims to investigate 

the stakeholders’ perspectives on MSW management in Brazil so as to inform governmental policy 

making, industrial practices and residents’ participation, and, it is hoped, to provide further 

evidence about MSW management in developing countries. Based on a case study of Porto Velho, 

Brazil, this study investigates the perceptions of stakeholders on the sustainable management of 

municipal waste. Through this study, we seek to answer the following questions: How do 

stakeholders perceive the sustainable management of municipal solid waste? What are the 

implications for MSW management of understanding these perceptions? For this purpose, first the 

specific elements and dimensions of sustainability are identified through theoretical and 

conceptual reviews; then different scenarios are set in a questionnaire to collect residents’ 

perceptions; and finally the collected data and information are analysed to inform discussion and 

draw some conclusions to feed in to the policy making and implementation of MSW in the city in 

question.  
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2. Conceptual and theoretical review 

2.1 Sustainability and its dimensional elements 

Among many definitions of sustainability, the one most commonly cited comes from the 

World Commission on Environment and Development, outlining it as progress that “meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs" 

(WCED 1987, p.16). For the purpose of the present research, we apply the concepts of 

sustainability adopted in waste management studies by Cardoso, Passos, and Carneiro (2015), 

Almeida et al. (2015) and Fernandes (2011) (Table 1), which focus on multidisciplinary issues and 

link to the ability to continuously provide products and services without affecting the 

environment.  

Table 1. Conceptual views of sustainability among selected  authors 

Authors Concepts of sustainability applied in their work: it  

Cardoso, Passos, 
and Carneiro 
(2015) 

is related to the way of life in which the subject must meet its current needs, 
seeking to maintain the capacity to generate and sustain the needs of future 
generations, reconciling human development with environmental conservation. 

Almeida et al. 
(2015) 

refers to the relationship between economic growth, human development and 
environmental quality 

Fernandes (2011) 
is based on the specification of ecological functions, especially in the ability of the 
environment to supply the productive systems with natural resources and absorb 
the waste products of this process. 

The Triple Bottom Line is commonly applied to describe and assess the sustainability.  

Caiado, Quelhas, and Lima (2015) and Silva, Pedro Filho, and Silva Neto (2014) suggest that while 

the interaction of environmental, social and economic dimensions provides the core of 

sustainability, such interaction also possibly creates some negative impacts; it risks creating  

impractical, unbalanced and intolerable relationships among environmental, economic and social 

dimensions, where either economic development alone is the focus or economic exploitation does 

not offer adequate compensation to ensure the quality of life for the population.  

More practically, in their specific analyses of sustainability, some studies have further 

developed this Triple Bottom Line approach into a measurement matrix which includes more 

specific dimensional elements (e.g. Mendes 2009; Santiago and Dias 2012; Silva, Souza, and Leal 

2012).  Santiago and Dias (2012) structure such a matrix to describe and measure the different 

dimensions of sustainable MSW management. This matrix consists of 1) political, 2) technological, 

3) economic/financial, 4) ecological/environmental, 5) knowledge and 6) social inclusion 

dimensions as indicators.   

2.2 Stakeholders’ perception on MSW management 

Solid waste is the result of everyday processes, and can be considered as anything without 

use or importance for the production systems and for society (Mesquita et al., 2011). MSW is 

anything resulting from domestic, industrial or commercial consumption processes which is 

considered useless. MSW management of this is a major concern of today mainly because of the 
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associated environmental problems. In this regard, Mesquita, Sartori, and Fiuza (2011) argue that 

the goal for solid waste management is to eliminate negative environmental impacts through a set 

of attitudes, covering for example behavior, procedures and purposes. Jacobi and Besen (2011) 

indicate that MSW management must engage the cooperative participation of a broad range of 

stakeholders, including governments, industries and communities, in the whole process from 

developing strategies of waste reduction to encouraging and practicing the reuse and recycling of 

waste. 

The perception of stakeholders would seem to have significant influence on the policy 

making and implementation of MSW management. Dias’s analysis (2015) suggests that the 

stakeholders who participate in or are affected by waste management form one of the three 

important dimensions in the management of solid waste. Andretta et al. (2014) argues that the 

importance of stakeholders’ perceptions is closely related to the capacity for environmental 

change through awareness, conducted by raising the awareness of those involved. There are 

different ways to gauge stakeholders’ perceptions. It is important to select suitable components or 

dimensions and measurements; and it also depends on different scenarios and the interpretation 

of results by researchers (Gomes and Almeida 2015). 

3. Methodology 

This study is a descriptive study applying a qualitative methodology. A case study in the City 

of Porto Velho was conducted on the basis of a structured questionnaire survey.  The 

questionnaire consisted of 14 statements (rather than questions) about waste management and 

related policies and practices in the City (refer to Table 3 for details). In the questionnaire, we used 

the term "garbage" to represent the concept of MSW; this decision stems from the fact that the 

concept of  "waste" is a word that is not generally familiar to all the potential respondents, 

thereby affecting the responses coming from the group. The questionnaire allows the respondents 

to express their opinions about the extent to which they “agree” or “disagree” with the 14 

statements, based on their own understanding and knowledge of waste management in their city. 

We delivered the questionnaire survey in face-to face interviews with a selected sample 

group in June 2015. The sample group consisted of 47 randomly selected individuals representing 

different stakeholders who collaborated with this research, under ethical protocols of free 

acceptance and agreement. These individuals were asked their perspectives on municipal solid 

waste management according to the questionnaire described above. A Likert five-point scale 

system was used when necessary to rate the levels of agreement/disagreement (i.e. Totally Agree; 

Partially Agree; Indifferent; Partially Disagree; and Totally Disagree). The answers from the 

successful interviews were collated and analyzed. The information was tabulated using Excel 

software which allowed us to build the graphics and the logical presentation of performance. 

4. Case study area: City of Porto Velho  

The City of Porto Velho, capital of the state of Rondônia, is located in northern Brazil, and is 

part of the Amazon region, where there is an ample biodiversity. According to Brazilian Institute of 
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Geography and Statistics (IBGE 2011), the city's population is approximately 500,000 and social 

indicators make it clear that only 19.3% of the domiciles have proper sanitation, with a water 

supply, a general network of sanitation  or septic tanks, and direct or indirect waste collection. 

MSW management is one of the concerns of a modern society; when combined with the 

sustainability on the tripod of its social, economic and environmental dimensions, it favors the 

productive dynamics of individuals, being translated from the perceptions of the social actors 

involved. This applies to  the city under review. Previous studies suggest that many issues are 

associated from different angles with MSW management in Porto Velho. From a political 

perspective, the instability and lack of durability of the government policies in general (Silva 2013) 

and the failure to implement infrastructure policies dealing with socio-environmental issues in 

particular (Goncalves et al. 2014) have affected MSW policy making and implementation. Oliveira 

and Barba (2011) suggest that the communities should introduce the separation of waste, 

aluminum cans in particular, to sell the metal or exchange it for some financial return. In fact, the 

aluminum cans collected as municipal waste are easy to transport and separate, having distinctive 

features from other kinds of waste. However, they also found that MSW reuse and/or recycling 

practices are not sufficiently informed by knowledge and awareness of MSW management. 

Carmo, Freitas, and Vale (2011) analyze collective models associated with MSW management and 

suggest that a social inclusion approach would benefit local sustainability with regard to either 

waste reduction or economic gain from waste management. 

From a different angle, the present study aims to investigate residents’ perspectives on 

MSW management which provide more social and cultural evidence for governments, industries, 

and communities in policy making and MSW management practices. 

5. Our analytical framework: A dimensional sustainability framework for MSW management  

The objective of the present characterization is to demonstrate the theoretical concepts 

that supported the preparation of the study, in order to highlight the interrelationships between 

the rhetorical and structural aspects of the text (Oliveira and Queiroz 2015). Santiago and Dias 

(2012) apply the conception of characterization of waste management and configure the 

relationship between different dimensions and components of sustainability (Figure 1).  

Figure 1. Interrelation of the sustainability measurements in MSW management 
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Source: Adapted from Santiago and Dias (2012). 

This study adapts the characterization approach for use in the scenario of the City of Porto 

Velho. Based on the framework reported by Santiago and Dias (2012), this study developed the 

descriptive context responding to the relevant dimensions of sustainability embedded in MSW 

management (Table 2). The description of dimensions is used for our data analysis and discussion 

of the results.  

Table 2. Characterization of the dimensions of sustainability in solid waste management 

Dimensions Description 

Political 
principles of the regulatory and normative nature of solid waste 
management aimed at directing decisions, as national and 
international guidelines, for the management of waste. 

Technological 
use of suitable technologies for waste processing, complying with the 
principles of sustainability. 

Economic/financial 
financial resources available for the management of municipal solid 
waste from its origin to its destination, noting its correct application. 

Ecological/environmental 

relationship between the waste and the environment, focusing on the 
restriction of the use of non-renewable resources, disposal of waste 
(reuse, recycling and treatment) and preservation of the bio-
absorption capacity of ecosystems. 

Knowledge 
educational processes of learning and social awareness, involving the 
problematic aspects of solid waste management, functioning as a 
basis for other principles. 

Social Inclusion 
interaction and inclusion of social actors directly related to solid waste 
(such as collectors of recyclable material), providing decent conditions 
so that they may carries on their business, with a view to the 
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generation of employment and income. 

Source: Adapted from Santiago and Dias (2012) 

6. Residents’ perceptions of the sustainable management of municipal solid waste  

6.1 Residents’ responses organized by dimensions of sustainability 

The survey collected 47 fully answered questionnaires. The sample households well 

represented the City‘s population profile: 28% of the families had 4 family members or fewer, 67% 

of them had secondary education or below, and 38% of them earned a monthly household income 

of US$410-820. 

The participants responded to all 14 statements, using the Likert Scale (see Table 3). It is 

clearly suggested that an overwhelming majority of respondents were generally aware of the 

selective collection of solid waste (more than 70%); they understood that MSW could be recycled 

or re-used (more than 83%) and that the government should take responsibility for managing  

MSW with the collaboration of industries and communities (more than 87%). However, a large 

proportion of the respondents admitted that they did not sort solid waste for selective collection 

(more than 45%), and that they generally had not been informed of updated MSW management 

policies (more than 50%) nor been assisted to become involved in MSW management (more than 

70%).  

Table 3. Perception of sustainability by dimensions 

 
Dimension 
 

Statement TA* PA* I* PD* TD* 

Knowledge 
1. I know what selective 
collection is. 

70% 11% 0% 0% 19% 

Technological 
Ecological/environmental 
Political 

2. The municipality has a 
system of selective collection. 

23% 19% 11% 11% 36% 

Ecological/environmental 
3. I select the garbage for 
collection. 

13% 23% 13% 6% 45% 

Ecological/environmental  
Economic/financial 
Technological 

4. The garbage can be used as 
raw material for handicrafts. 

83% 13% 4% 0% 0% 

Ecological/environmental  
Economic/financial 
Technological 

5. The garbage can be used as 
raw material for industry. 

68% 15% 13% 4% 0% 

Knowledge 
6. The government is 
responsible for garbage 
collection. 

54% 22% 0% 13% 11% 

Knowledge 
7. Enterprises are responsible 
for garbage collection. 

17% 24% 2% 22% 35% 

Knowledge  
Social inclusion 

8. People, government and 
enterprises are responsible 

87% 6% 4% 2% 0% 
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for garbage collection. 

Social inclusion 
Ecological/environmental  
 

9. Currently, there are 
collectors to handle material 
for recycling and reuse. 

41% 15% 24% 9% 11% 

Technological 
Ecological/environmental  
Political 

10. I am informed that new 
models of collection and 
treatment of waste will be 
implemented in the city  

13% 11% 20% 7% 50% 

Knowledge  
Economic/financial 

11. Currently, the collected 
garbage after treatment is 
used as raw material by 
industry. 

19% 15% 28% 13% 26% 

Social inclusion 
12. There are cooperatives of 
garbage collectors in the city. 

28% 21% 23% 11% 17% 

Political/ social 
Inclusion  

13. Only waste collectors are 
responsible for waste 
recycling in the city. 

21% 2% 15% 30% 32% 

Knowledge  

14. I am informed, or I have 
been trained, or received 
guidance on waste 
management. 

9% 13% 4% 4% 70% 

* TA - Totally Agree; PA - Partially Agree; I – Indifferent; PD - Partially Disagree; TD - Totally Disagree. 

Some statements in the questionnaire can be categorized into more than one dimension of 

sustainability (for example, Statement 10 can be categorized into “Technological”, 

“Ecological/Environmental” and “Political” dimensions). Given that many of these statements are 

interrelated, we conducted a cross-statement analysis to check the relationship of different 

dimensions.  

6.2 Political dimension 

To analyze the perception of the political dimension of sustainability regarding MSW 

management, three statements were included and related, i.e. Statements 2, 10, and 13. Figure 2 

below shows these incidences. 

Figure 2. Perception of sustainability at the political dimension 
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Most of the respondents do not have information about recycling models and they are 

aware of the lack of selective collection in the municipality. Moreover, a  firm attitude can be 

observed regarding the responsibility of the waste pickers, since 32% of respondents totally 

disagreed and 30% partly disagreed that this task was not appropriate for waste pickers. The 

sample group believed that the responsibility for recycling and reuse exceeded that of the waste 

pickers. The respondents had not noticed an alteration and/or implementation of current public 

policies, outlined by an inoperative law, to exploit abandoned possibilities such as the selective 

collection, recycling and structural industrialization of municipal waste. The result supports the 

finding of Silva (2013), which claims that governmental public policies are politically unstable and 

the governance lacks technical expertise.  

6.3 Technological dimension 

Four statements were included to analyze the perception regarding the technological 

dimension, i.e. Statements 2, 4, 5 and 10.  This assesses the perceptions of individuals regarding 

the use and initiatives in technology for the management of MSW for the purpose of 

sustainability. Figure 3 below shows these incidences. 

Figure 3. Perception of sustainability on the technological dimension 
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The result reveals that most of the respondents understand that MSW could be reused as 

raw material for industry and handicrafts, but they are not aware that selective collection is the 

first step in such a process. It is suggested that community members are not aware of any of the 

municipality’s applying the technology needed for the reuse of waste. In addition, the participants 

are unaware of any proposed change to new models of collecting and treating waste. This finding 

about the respondents is consistent with what is noted by Feitosa et al. (2010): that technologies 

have not been judged as sufficiently important in the management of waste. 

6.4 Economic/financial dimension 

For this dimension, 3 statements were analyzed, i.e. Statements 4, 5 and 11. This 

dimension seeks to evaluate the perception of respondents regarding the economic/financial 

factors in the sustainable management of solid waste. The incidences of this dimension are shown 

in Figure 4. 

Figure 4. Perception of sustainability on the economic / financial dimension 

 

The result reveals that the sample group is already aware of waste as raw material which 

can after treatment become a new product; from an economic/financial point of view this makes 

sense. In line with this result, Oliveira and Barba’s (2011) study suggests that recycling waste to 

get some financial return is the only economic/financial purpose noted in sustainable solid waste 

management. However, this study also suggests that most people do not see this recycling being 

substantially practiced by local industries.  

6.5 Ecological/environmental dimension 

The analysis of ecological/environmental dimension involved Statements 2, 3, 9 and 10. 

Most respondents would consider the municipality neither to have performed any form of 

selective collection, nor to have put any effective system in place (Figure 5). 

Figure 5. Perception of sustainability at the ecological / environmental dimension 
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Most respondents have noticed that waste collectors are now taking responsibility for the 

collection and disposal of recyclable material, but they do not present themselves as being 

responsible for the initial categorization of waste. In addition, the respondents realize that they do 

not have information about the upgrading of pickup models for the treatment of waste.  

6.6 Knowledge dimension 

The knowledge dimension analyzed 6 statements, namely, Statements 1, 6, 7, 8, 11 and 14.  

Figure 6 shows the collected information. 

Figure 6. Perception of sustainability on the dimension of knowledge 

 

In the first instance, it should be noted that most of the respondents claimed that they had 

had no training or even guidance regarding waste management. This perception may be related to 

other dimensions affected by the knowledge of the individual in the treatment and disposal of 

solid waste. In addition, the relationship between the belief that collection is not the responsibility 

of companies and the disagreement about the routing of waste as raw material to industries may 

derive from people’s ignorance of systems such as reverse logistics.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%
TA

PA

IPD

TD

2. The municipality has a system of selective
collection.

3. I select the garbage for collection.

9. Currently, there are collectors performing
the collection of material for recycling and
reuse.

10. I am informed that new models of
collection and treatment of waste will be
implemented in the city

0%

20%

40%

60%

80%

100%
TA

PA

IPD

TD

1. I know what selective collection is.

6. The government is responsible for garbage
collection.

7. Enterprises are responsible for garbage
collection.

8. People, government and enterprises are
responsible for garbage collection.

11. Currently, the collected garbage is used as raw
material by industry after treatment.

14. I am informed, or I have been trained, or
received guidance regarding waste management.



Paper submitted to the conference: http://onsustainability.com/ 

12 
 

6.7 Social inclusion dimension 

Three statements (nos. 9, 12 and 13) were included to analyze the social inclusion 

dimension. Figure 7 depicts the results obtained. 

Figure 7. Perception of sustainability on the dimension of social inclusion 

 

The responses seem to suggest that the community realizes that there are waste collectors 

in the city who may belong to cooperative organizations and take some responsibility for waste 

recycling given the lack of public policies in place, although the waste collectors and cooperatives 

are not the only ones who should be responsible for the recycling of waste in the city. The policy 

and practice will be successful only when all stakeholders are engaged and involved.  This supports 

the finding by Carmo, Freitas, and Vale (2011) that suggests the social inclusion with regard to the 

interaction and inclusion of social actors such as waste collectors and other stakeholders is 

important.  

7. Discussion and conclusions 

This study draws an aggregate picture of local residents’ understanding and perception of 

waste management policies and practices and related sustainable issues. In the City of Porto 

Velho, people show a basic understanding of waste recycling but they do not have much 

awareness of the current policies in this regard or knowledge of related MSW management. 

Most respondents understand that MSW can be reused or recycled (Statements 4 & 5), and 

are familiar with “selective collection” (Statement 1), but they do not actually practice it 

(Statement 2); and they are not sure if there is a related MSW management mechanism such as a 

selective collection system (Statement 3). The relationship between these results indicates a 

logical sequence: they do not practice selective collection because no system is in place to support 

it. What may also be perceived here is a valid opening in the renewal of waste disposal, which may 

indicate somewhere that they might collaborate in the management processes. 

Regarding the responsibility for waste logistics, people have noticed that waste collectors 

engage in recycling and reuse (Statement 9), but most of the respondents do not think it to be the 
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collectors’ responsibility alone (Statement 13);  more social inclusion and collaboration between 

different stakeholders (Statement 8) is needed in this activity, although many people are not sure 

if there are many waste collectors’ cooperatives, regardless of whether the collected waste is 

actually treated and reused by industries (Statements 11 & 12). It is possible to affirm the 

possibility of a system of shared responsibility through government coordination. The existence of 

cooperatives of these waste pickers was also identified; hence, there is evidently a primary 

structure that can be improved and systematized in support of the management of municipal 

waste. It is worth noting the prevailing sense of indifference regarding waste collection as raw 

material for industry following its treatment; this implies a lack of knowledge about the processes 

of recycling and reuse.  

Significantly, most respondents have no information about new models in the collection 

and processing of waste and they are not informed or have never participated in training or 

guidance on waste (Statements 10 & 14). Most of them believe that waste management is the  

government’s responsibility (Statement 6) but are not quite sure what responsibility business 

should take (or have taken) as well (Statement 7). These may reveal a failure to share municipal 

information, and/or a violation of regulations relating to new models and the collection and 

treatment of MSW. 

It is important for governments and other stakeholders to understand local communities’ 

perceptions from different angles and on many dimensions. On the public dimension, it is 

suggested that members of local communities believe that the responsibility for recycling and 

reuse belongs to more than the waste pickers alone, but they have not noticed the changes in 

and/or implementation in the municipality of current public policies, such as selective collection. 

On the technological dimension, most of the respondents believe in the possibility of renewing 

unwanted items for use by industry and handicrafts by means of technology, without, however, 

verifying the availability of the technologies needed for this purpose. On the economic/financial 

dimension, the results indicate that the focus group can already envisage waste as raw material 

which after treatment can advance to becoming a new product, as makes economic sense, but 

they do not observe this transformation taking place in the municipality. On the 

ecological/environmental dimension, most respondents do not perceive the municipality as 

engaging in any form of selective collection. On the dimension of knowledge, most people claim to 

have had no training or even guidance in waste management and this perception may be related 

to other dimensional elements affected by what residents know about solid waste treatment and 

disposal. Finally, on the dimension of social inclusion, the perception is that there are waste 

pickers in the city and that they possibly belong to some cooperative organization, but there is a 

widespread view that these collectors are not the only ones responsible for the recycling of waste 

in the municipality who would have taken up this function in the absence of public policies. 

This study identifies some key issues from the residents’ perspective, supporting the claims 

suggested by previous studies (e.g. Carmo, Freitas, and Vale 2011; Oliveira and Barba 2011; Silva 

2013). Residents’ awareness of sustainability and their attitudes towards municipal solid waste 

management are important for the government’s MSW management policy making and also 

influential on the implementation of such policies and on the operational practice of industries in 
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the city. Local residents are generally aware of the importance of solid waste management and 

have a general knowledge of both selective waste collection and rubbish recycling. This suggests 

that although they are not satisfied with current policies and waste management practices in this 

area, local residents want very positively to contribute to a sustainable waste management 

system, and that a collaboration between residents, industry, governments and researchers would  

be needed to remedy current problems such as the lack of information and failures in policy 

implementation in MSW management. 
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Resumo 
 
A busca por fontes de energia limpa é uma necessidade global, devido ao dano 
ambiental causado por recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis 
transportados nos rios da Floresta Amazônica.  Nesse contexto, os biocombustíveis 
apresentam-se como opção viável por serem, geralmente, produzidos a partir de 
vegetais, como a cana-de-açúcar e soja, e por gerarem partículas poluidoras em 
quantidades substancialmente menos prejudiciais ao meio ambiente. Assim, o 
presente trabalho visa a estudar o transporte desses produtos no Rio Madeira entre 
as cidades de Porto Velho e Manaus. Para tanto, são propostos como objetivos 
específicos: caracterizar a logística de transporte de biocombustível praticada no Rio 
Madeira (1); Analisar as práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de 
logística de transporte de biocombustíveis (2); indicar a inovação requerida em face 
dos resultados do estudo (3). A base teórica e conceitual está fundamentada na 
Teoria de Sistemas, de Desenvolvimento Econômico de Schumpeter, Logística 
Empresarial e nas inovações conceituadas no Manual de Oslo. Foi adotado o 
método do estudo de caso e empregados os procedimentos comuns a este, como a 
realização de visitas técnicas in loco e aplicação de formulário estruturado junto aos 
funcionários de uma distribuidora e de uma transportadora, ambas atuantes no 
setor. Pôde-se constatar que esse transporte é realizado sob forte influência de 
normas de órgãos regulamentadores. Por consequência, os custos das empresas 
que atuam no setor são elevados, assim como a dificuldade de implantar inovações. 
Também há elevados investimentos na questão de segurança dos procedimentos, 
pois acidentes nessa área tendem a ser catastróficos e os danos são imensuráveis.  
 
Palavras-chave: Transporte; Rio Madeira; Biocombustíveis; Inovação; Segurança. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A competitividade tem como exigência que as organizações busquem 
continuamente o aperfeiçoamento e o aumento da qualidade em todos os processos 
e atividades que executam. Alguns dos aspectos de maior impacto a obtenção 
desses objetivos são aqueles referente à análise dos custos e suas influências nas 
decisões que impactam a formação do preço de venda. No que diz respeito aos 
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custos, existe uma variedade de estudos voltada para área industrial, porém, poucos 
são os estudos relacionados ao setor de serviços de transporte. Setor este de 
grande relevância para a economia de um país.  

Portanto, este trabalho visa estudar o transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira no trajeto de Porto Velho a Manaus. Para tanto será observado e analisado 
o escoamento desses produtos que têm sua fonte, geralmente, nos estados de Mato 
Grosso e Goiás, de onde seguem para Porto Velho via rodoviário. Na chegada a 
Porto Velho são armazenados até a expedição ao destino final, Manaus. Por fim 
será analisado o transporte fluvial, via Rio Madeira, desses produtos, tomando como 
foco a visão dos envolvidos nesse processo. 

Diante deste cenário, a importância dos biocombustíveis vai além da sua 
produção. Devem-se conferir todos os aspectos inerentes a esses produtos, como o 
impacto social, no meio ambiente, na economia, dentre outros. Um ponto importante 
a ser observado e analisado é o transporte e distribuição desses produtos que por 
se tratar de produtos perigosos exige criteriosa preocupação e controle a fim de 
diminuir os riscos envolvidos. Portanto a problemática de pesquisa a ser respondida 
por este estudo é: Como é realizado o transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
entre as cidades de Porto Velho e Manaus? Para responder a este questionamento 
são constituídos como objetivo geral estudar a logística de transporte de 
biocombustíveis no Rio Madeira; e como objetivos específicos: caracterizar a 
logística de transporte de biocombustível praticada no Rio Madeira (1); Analisar as 
práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de logística de transporte de 
biocombustíveis (2); indicar a inovação requerida em face dos resultados deste 
estudo (3). O trabalho é sistematizado por itens e subitens, onde constam 
referencial, metodologia, resultados, conclusão, agradecimentos e referências. 
 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

 
Nesse estudo se tem como referencial teórico as abordagens oriundas da 

Teoria de Sistemas, visando dar suporte à interpretação das entradas, 
processamentos e saídas de informações relacionadas a operação de transporte a 
ser estudada. Admite-se a Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter, por se 
entender ser apropriada a indicação envolvendo inovações e sustentabilidade nas 
organizações envolvidas neste estudo. Conceitos de logística aplicada ingressam 
como elementos de confronto das práticas no cenário de pesquisa. A definição de 
Matriz SWOT oferecerá o guia necessário para análise e crítica sobre o cenário 
interno e externo da unidade onde estão estabelecidos os stakeholders. Os 
conceitos referentes à inovação presentes no Manual de Oslo permitem não apenas 
o entendimento do foco de intervenção, como ainda a conduta na via de possível 
adequação para novas iniciativas. 

 
2.1 Teoria de Sistemas 

 
Depreende-se do estudo em Gourlart, Silva e Lopes (2015) que o princípio 

fundamental do estudo de sistemas é a conectividade. Pode-se compreender um 
sistema como um conjunto de elementos com um aglomerado de ligações entre 
esses elementos. Há também um agrupamento de ligações entre o sistema e seu 
ambiente, portanto, cada sistema se compõe de subsistemas, e todos, 
simultaneamente, são parte de um sistema maior, onde cada um deles é autônomo 
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Ambiente 

 

 
 

 

Ambiente  

e ao mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou seja, existe uma inter-relação 
diretamente com o meio em que faz parte. Uma característica dos sistemas é o fato 
que o seu resultado é maior do que a soma da individualidade das partes.   

Para a adequada aplicação da Teoria Geral de Sistemas é fundamental que 
se tenha conhecimento de parâmetros, como a entrada ou input, que são os 
insumos usados para a obtenção de resultados; a saída ou output é o resultado 
obtido no final do processamento; transformação ou throughput é o processo que 
converte as entradas em saídas; retroação ou feedback é a função do sistema que 
compara a saída com um  padrão previamente estabelecido; e finalmente temos o 
ambiente ou environment que é o meio que envolve externamente o sistema. A 
figura 1 a seguir demonstra os componentes da Função Produção. 

 
Figura 1 - Componentes da Função Produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fonte: Autores do estudo. 

 
2.2 Conceitos relacionados à Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter 
 

Consulta em Campos (2013) indica que para a Teoria do Desenvolvimento 
Econômico de Schumpeter se caracteriza pelo fenômeno de novas combinações 
consistem da inovação. Ela pode surgir de nova criação científica ou de método 
ainda não explorado pela indústria, ou de novo procedimento para comercialização 
de produto. Esses novos arranjos são produzidos concomitantes aos já existentes, 
até que pela concorrência as novas criações substituem as antigas no mercado. A 
seguir, no Quadro 1 está a descrição das principais formas de inovação de acordo 
com Campos (2013). 

Quadro 1-  Formas de inovação pela Teoria de Desenvolvimento. 

Inovação Descrição da Inovação 

1.  Introdução 
de um novo 

produto 

Essa introdução pode ser de um produto novo do qual os clientes não 
conhecimento, quanto um produto existente que tem a sua qualidade melhorada. 
Sendo que os produtos que tem sua qualidade melhorada tem maior margem de 
segurança de ter receptividade positiva por parte dos clientes, devido 
conhecimento já concebido do produto. Produtos novos, caso bem recebido pelos 
clientes, tendem a proporcionar maior margem de lucro, pois não há parâmetros 
anteriores a servir de base ao preço e valor final do produto. 

2.  Introdução 
de um novo 
método de 
produção 

Novo método de produção que ainda não tenha sido testado pela indústria e que 
pode constituir uma nova maneira de comercializar uma mercadoria. Dessa 
forma, mudanças de procedimentos que venham a causar melhoria no 
desempenho da organização podem ser consideradas inovações, mesmo que já 
tenha sido utilizada por outras empresas, mas de maneira diferente. 

Entradas (inputs) 

Retroação (feedback) 

Saídas 

(outputs) 
Transformação (throughput) 
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3.  Abertura 
de um novo 

mercado 

Exploração de um mercado em que um ramo particular da indústria do país em 
questão não tenha entrado. Esse novo mercado pode ser explorado por uma 
organização existente, a qual já está em atividade no país, mas em ramo, assim 
como por uma nova empresa criada exclusivamente para tal proposito. O advento 
da globalização possibilitou empresas de outros países explorarem esses ramos. 

4.  Nova fonte 
de matéria-

prima. 

Conquista de uma nova fonte de oferta de matéria-prima ou de um bem 
semimanufaturado, independente do fato dessa fonte já existir ou ter que ser 
criada. Essa nova aquisição pode ter consequências diretas na qualidade dos 
produtos finais, visto que, suprimentos como matéria-prima é fator decisivo no 
custo e qualidade dos produtos. 

5.  Nova 
organização 

industrial 

Estabelecimento de uma nova forma de atuação empresarial de determinado 
setor, como a criação de uma posição de monopólio ou a sua fragmentação. Esse 
tipo de inovação, que ocorre por iniciativa própria, tem forte influência no meio em 
que está inserido, como por exemplo, mudança no preço de suprimentos, mão-
de-obra e de seus produtos e/ou serviços. 

Fonte: Adaptado pelos autores da pesquisa a partir de Campos (2013). 

 
2.3 Conceito de logística empresarial aplicado a este estudo  

 
Segundo Menezes (2012), a logística é um termo que surgiu há décadas, e 

vem evoluindo ao longo do tempo, sendo bastante utilizada e discutida nos meios 
empresariais atuais, como um processo de planejamento, implantação e controle de 
maneira eficiente e eficaz para minimização dos custos de produção, produtos e 
serviços para melhor servir a uma clientela cada vez mais exigente, agregando valor 
aos mesmos. 

Busca em Guereschi (2012) diz que a logística é realizada por três atividades: 
transportar, armazenar e distribuir. A soma das três atividades aplicada 
adicionalmente com uma grande gestão integrada forma o conjunto chamado de 
Logística Empresarial. Caso não haja uma administração totalmente integrada 
dessas três atividades, pode acontecer um rompimento e/ou desencontro de 
informações que resultam em situações indesejadas de custos elevados durante a 
execução das atividades. Para esse autor a logística é uma ferramenta que auxilia 
na redução de custos operacionais e maximiza os lucros organizacionais, uma vez 
que a logística gerencia seus processos para que toda a cadeia abastecedora possa 
fluir de maneira positiva. Assim, por meio de um planejamento detalhado da 
Logística Empresarial as empresas buscam alcançar a eficiência e o baixo custo. 
 
2.4 Conceitos sobre Matriz SWOT 
 

Estudo em Teixeira (2014) aponta que a SWOT é a matriz das forças 
(Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças 
(Threats) atinentes a uma organização. É uma ferramenta gerencial largamente 
usada, apesar da subjetividade de julgamento, como fundamento ao processo de 
planejamento estratégico de uma organização. Seu uso pode ser a diferença entre o 
sucesso ou fracasso de estratégias definidas e executadas.  

Bibliografia em Teixeira (2014) consta que as forças e fraquezas são 
inerentes ao ambiente interno da organização enquanto que as oportunidades e 
ameaças são as dimensões do ambiente externo. Por meio destas dimensões 
poderá fazer-se a caracterização das forças e fraquezas da organização e das 
oportunidades e ameaças provenientes do ambiente externo. Com essa 
fragmentação de ambiente em interno e externo fica possibilita a operacionalização 
e condução do processo de análise dos elementos extrínsecos com os intrínsecos à 
organização. A Figura 2 a seguir ilustra a Matriz SWOT. 
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Figura 2 - Representação gráfica da Matriz SWOT 
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Autor: Adaptado pelos autores a partir de Teixeira (2014) 

 
2.5 Conceitos sobre inovação  
 

As inovações a serem propostas neste estudo têm como base teórica, além 
dos conceitos já abordados, o Manual de Oslo. Esta ferramenta diretiva trata sobre o 
tema inovação, de forma detalhada e procedimentada, o que possibilita a análise da 
empresa pesquisada e, simultaneamente, apontar, dentre os tipos de inovação, os 
que teriam possibilidade de implementação no transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira. O Manual define quatro tipos de inovações que encerram um amplo 
conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, 
inovações de processo, inovações de marketing e inovações organizacionais. Nesse 
estudo é focado as inovações de processo e inovação organizacional.  
 
2.5.1 Inovação de processo 
 

Inovação de processos é a implantação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente melhorado. Para Badague (2014) as 
inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de 
produção e de distribuição. Sendo importante ressaltar que as mudanças 
compreendidas melhoram a eficiência, produtividade, qualidade, sustentabilidade 
e/ou reduzem custos do processo de fabricação e distribuição. Ou seja, se há 
melhoria nos equipamentos, softwares, métodos de produção ou concepção de um 
produto ou serviço, há ocorrência de uma inovação de processo.  

 
2.5.2 Inovação organizacional 
 

Inovação organizacional é compreendida como a inserção de um novo 
método procedimental nas práticas de negócios da empresa, no arranjo do seu local 
de trabalho ou em suas relações externas. 

Estudo em Badague (2014) aponta que a inovação organizacional objetiva a 
melhoria do desempenho da empresa através da redução de custos administrativos 
ou custos de transação. O autor também destaca a importância das relações 
externas na inovação organizacional. Tais como: novas metodologias para organizar 
as relações com outras empresas, o estabelecimento de novos tipos de 
colaborações com consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e 
a introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção. Desta 
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forma, apresenta-se como classificação relevante para o enquadramento da 
impressão tridimensional devido à possibilidade de repensar o arranjo produtivo. 
 
3. METODOLOGIA DO PREPARO 

 
No que se refere aos procedimentos foi utilizado o Método de Estudo de 

Caso, onde este objetiva estudar fenômenos envolvendo indivíduos, grupos, 
instituições, dentre outros, para ser feitas universalização (YIN, 2005). 
Adicionalmente foi realizado levantamento bibliográfico de diversos autores sobre 
temas e abordagens relativos a esta pesquisa a fim de levantar uma base teórica e 
científica a este estudo. Além disso, para o levantamento de dados foi aplicado 
formulário junto aos gestores e funcionários de uma empresa que presta serviço de 
transporte de biocombustível no Rio Madeira, bem como na empresa que recebe a 
prestação desse serviço. Dessa forma busca-se confrontar a percepção dos 
stakeholders desse processo. Concomitante, foram realizadas visitas técnicas para 
verificação in loco do local de trabalho e as condições das embarcações a fim de 
evidenciar o cotidiano dos trabalhadores e os procedimentos por eles adotados a fim 
de se comparar com o referencial teórico desse estudo para indicação de inovações. 

Para a coleta de dados sobre o grau de percepção dos envolvidos no 
transporte biocombustíveis nas duas empresas foi distribuído um formulário 
estruturado contendo vinte e uma declarações, através do método da Escala Likert. 
No quadro 2 consta a descrição dos procedimentos adotados nesse estudo de forma 
sequencial. 
 

Quadro 2 - Tratamento dos procedimentos praticados. 

Procedimentos Medidas tomadas nos procedimentos 

1. Levantamento 
bibliográfico 

1.1 Busca de bibliografias pertinentes a este estudo de caso. 
1.2 Anotação para a utilização no desenvolvimento deste estudo de 

caso. 
1.3 Levantamento documental governamental sobre estatísticas e 

volumes dos produtos transportados no Rio Madeira. 

2. Observação in loco 

2.1 Constatação do status dos equipamentos e métodos utilizados. 
2.2 Observação do ambiente de trabalho.  
2.3 Verificação dos processos para execução de serviços. 
2.4 Verificação de documentação e licenças obrigatórias. 

3. Formulário  

3.1 Aplicação de formulário com gestores e empregados a fim de 
obter conhecimento dos processos realizados na prestação dos 
serviços pela empresa pesquisada.    

4. Elaboração da tarefa  

4.1 Analise dos dados coletados nas etapas de observação in-loco e 
formulário.  

4.2 Comparação das informações com o referencial teórico. 
4.3 Elaboração de propostas de melhorias aos pontos que sejam 

necessários. 
4.4 Criticas e conclusões a respeito do que foi abordado nas 

empresas.  

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 

 
 
4. ESTUDO DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO RIO 
MADEIRA 

A Região Norte é a maior em extensão do Brasil, tem grande parte de sua 
área formada por florestas intactas e sua agricultura é voltada para o cultivo de 
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grãos. Devido esses fatores ainda não há usinas de produção de biocombustíveis na 
região suficientes para suprir a sua demanda. Dessa forma quase a totalidade 
desses produtos vem de outras regiões como o Centro-Oeste e Nordeste.  

Para suprir os estados de Rondônia e Amazonas os biocombustíveis vêm dos 
estados de Mato Grosso e Goiás, sendo que para chegar ao estado amazonense há 
a necessidade de utilização de dois modais de transporte: rodoviário e fluvial, 
conforme demonstração presente na Figura 3. A distância percorrida entre as 
cidades de Porto Velho e Manaus via Rio Madeira é de 1.239 km e tem duração 
entre cinco e sete dias, dependendo das condições de navegabilidade do rio. 
 

Figura 3 - Mapa da trajetória do biocombustível. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Google Earth. 

 
O presente trabalho tem como objetivo estudar o planejamento logístico de 

transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. Para se atingir tal feito foram 
estudadas duas empresas: uma empresa estatal distribuidora de combustíveis e 
uma empresa de transporte fluvial que presta serviço à distribuidora.  

Quanto à distribuidora de combustíveis, é uma empresa fundada em 1971 
como subsidiária de uma empresa estatal de exploração e produção de petróleo, 
exerce a liderança nacional na comercialização e distribuição desses produtos e 
está presente em todo o território nacional. Em Rondônia, dispõe de uma filial 
localizada às margens do Rio Madeira na cidade Porto Velho onde há a integração 
dos modais rodoviário e fluvial, além de ocorrer a armazenagem e distribuição de 
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combustíveis aos clientes. Esse estudo é focado no transporte fluvial realizado por 
essa empresa entre as suas filiais de Porto Velho e Manaus por meio da prestação 
de serviço da outra empresa objeto desse trabalho. 

No tocante a empresa prestadora de serviço de transporte fluvial em estudo, é 
uma empresa privada subsidiária de um conglomerado que forma um dos maiores 
operadores portuários e de logística de comércio exterior do país. A empresa exerce 
a liderança no transporte de biocombustíveis e combustíveis derivados de petróleo 
na região, tendo movimentado 60.862 m³ de biocombustíveis em 2015, o que 
representa 40,52% da movimentação da contratante objeto desse estudo. 

 
4.1 Caracterização da logística de transporte de biocombustíveis praticada no 

Rio Madeira  
 
Para se caracterizar a logística de transporte de biocombustíveis praticada no 

Rio Madeira se faz necessário lançar luz sobre as etapas desse processo. Tais 
etapas são compreendidas como armazenagem, processo de carregamento de 
Balsa Tanque (BT) e deslocamento fluvial. A figura 4 representa o fluxograma do 
processo de carregamento de balsa tanque. 
 

Figura 4 - Fluxograma do processo de carregamento de Balsa Tanque. 
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Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa. 

Na etapa de armazenagem ocorre a estocagem desses produtos em grandes 
quantidades, para serem distribuídos aos clientes. No caso dos biocombustíveis a 
capitação desses volumes a serem armazenados é através de Caminhões Tanques 
(CT) que vão de 40 m³ a 70 m³ de capacidade. Esses caminhões são de empresas 
terceirizadas responsáveis pela transição do produto desde a origem até o 
armazenamento em Porto Velho. Essa capitação é constante, pois a quantidade 
transportada deve ser suficiente para a formação de um volume que supra a 
demanda local e a ser transferido via fluvial para a filial de Manaus da empresa. 

Ao ser atingido um volume suficiente a ser transferido, tem-se início a etapa 
de carregamento da balsa tanque (BT). Esse processo consiste na transferência de 
produto do tanque combustível para a BT e deve obedecer a procedimentos 
específicos para a diminuição dos riscos na operação. Contatou-se que para a 
realização dessa atividade as duas empresas contam com profissionais treinados e 
certificados em cursos e normas específicas a este fim. Verificou-se também que há 
diversas documentações e licenças operacionais emitidas por diversos órgãos 
fiscalizadores a serem apresentadas no ato dessa operação, tanto por parte da 
empresa distribuidora quanto pela transportadora.  

Para melhor compreensão do processo ilustrado no fluxograma, se faz 
necessário o Quadro 3 onde são descritos os procedimentos adotados na operação 
de carregamento de balsas tanques com biocombustíveis. 

 
Quadro 3 – Etapas da operação de carregamento de Balsas Tanque. 

(continua) 

Etapa da operação Descrição da etapa 

1. Inspeção dos itens 
de segurança da BT 
(pelo transportador) 

Estando a BT atracada na boia, o Inspetor de Medição dirige-se até a 
mesma para iniciar a checagem dos itens de segurança utilizando o 
formulário de Check-List de Inspeção de Balsa Tanque, garantido que o 
equipamento esteja conforme. Caso algo esteja não conforme regularizar 
e fazer novamente a checagem. 

2. Atracação da BT 
no Píer 
 

O Comandante é responsável por garantir que a embarcação esteja 
atracada de maneira segura. As condições Meteorológicas devem ser 
conhecidas (visibilidade, vento, chuva, correnteza, maré e etc.). Caso o 
tempo não seja favorável, não realizar a atracação e comunicar 
imediatamente a área de operações. 

3. Inspeção dos itens 
de segurança da BT 
(pelo cliente) 
 

Com a BT atracada, o cliente inicia o processo de verificação dos itens de 
segurança, o comandante da embarcação deve acompanhar todo o 
processo juntamente com mesmo e em caso de alguma não 
conformidade encontrada pelo cliente a BT retorna para regularização da 
pendência.   

4. Conexão de 
tubulações e 
abertura válvulas 
 

Estando a BT liberada para operar, inicia-se a conexão do mangote no 
manifold da BT e a conexão no manifold do terminal utilizando todos os 
parafusos nos orifícios disponíveis. Devendo verificar se as válvulas da 
rede de carga do terminal se coincidem com o produto a ser carregado. 

5. Transferência do 
produto do tanque 
para BT 
 

Quando autorizado pelo cliente o inicio da operação de carregamento, 
sempre seguir a sequência da carga nos tanques estabelecida pelo 
documento Plano de Carga. Verificação se há vazamento na tomada de 
conexão do mangote e se há passagem do produto para os tanques que 
no momento estão inoperantes. 

1 
Fim do processo 
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6. Acompanhamento 
da operação de 
carregamento 
 

Durante a operação atenção para: (i) Não ultrapassar o limite máximo de 
segurança de 95% de cada compartimento da BT; (ii) As boias ou PEAK 
TANK, se permanecem vazias; e (iii)                                                                  
A cada hora realizar medições para verificar a vazão e registrar no 
Controle de Vazão e Pressão. 

7. Fim do 
carregamento 
 

Após o termino da operação deve-se preencher o Check-list de Balsa 
Tanque Pós Operação. Este documento contém itens obrigatórios para 
que após qualquer tipo de operação a BT fique conforme os padrões de 
qualidade do transportador devendo este documento ser preenchido 
manuscrito. 

 

Quadro 3 – Etapas da operação de carregamento de Balsas Tanque. 
(conclusão) 

Etapa da operação Descrição da etapa 

8. Desconexão da 
tubulação e 
fechamento das 
válvulas 

Ao final da operação fechar as válvulas, desconectar o mangote e drená-
lo para dentro da caixa de respingo, colocar os flanges no mangote e 
manifolds com todos os parafusos nos orifícios e drenar a caixa de 
respingo para que a mesma fique vazia e limpa.   

9. Preenchimento de 
documentação sobre 
o processo 
 

Se caso apresente alguma não conformidade na operação que poderá 
causa transtorno às empresas é emitido Carta Protesto, especificando o 
motivo da não conformidade. Este documento deverá constar assinatura 
dos representantes de ambas ficando uma via para cada. 

10. Medição do 
volume carregado 
 

Fase de medição dos volumes carregados, onde se compara o volume do 
tanque antes e após o carregamento. A diferença encontrada representa 
o volume carregado na BT. 

11. Lacração da BT 
 

Concluído toda a operação de carregamento, a BT é fechada e lacrada 
com lacres do cliente a fim de garantir a integridade do produto e que não 
haja desvios de por parte de terceiros. 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 
 

Finalizada a operação de carregamento da BT com o biocombustível se tem 
início a etapa de deslocamento fluvial. Para seguir viagem até o destino a tripulação 
da embarcação deve ser definida conforme o Cartão de Tripulação de Segurança, 
emitido pela Capitania dos Portos. O transportador deve tomar certas medidas para 
que a embarcação possa seguir viagem, como: abastecimento da embarcação de 
combustível; material de limpeza; abastecimento de rancho; documentação; 
materiais de convés, dentre outros. Nessa fase o transportador utiliza rastreamento 
via satélite, através do qual monitora toda a movimentação do transporte, desde o 
porto de origem até o destino. Para garantir o monitoramento da frota, a empresa 
disponibiliza um kit com notebook e modem a um empregado, onde são utilizados 
nos finais de semana e feriados para o acesso ao sistema de monitoramento no 
intuito de verificar se há mensagens de comunicação e a posição da BT.  

Ao iniciar a viagem o comandante deve registrar através do monitoramento 
via satélite as informações correspondentes à BT, data e horário de saída do porto 
de origem, além da previsão de chegada ao destino. Durante a viagem o 
comandante tem o dever de informar à coordenação da empresa sua posição 
diariamente, bem como, eventual alteração na previsão de chegada, para que se 
informe o cliente sobre a modificação. Em situações de emergência durante o 
percurso, o comandante deverá proceder conforme Fluxo de Chamada de 
Emergência, documento localizado na BT, onde se encontra procedimentos e 
números telefônicos para ligação nesse tipo de ocorrência. 

Adicionalmente, durante o transporte, o produto armazenado tem sua 
preservação mantida, através do processo de Lacração da BT, conforme 
procedimento interno onde registros são mantidos e contemplam especificação de 
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tanques, número de lacres, sequência etc. Monitora-se todo o percurso da viagem, 
bem como qualquer alteração na rota através do monitoramento via satélite. A 
tripulação responsável pelo transporte do produto adota a sistemática de escala de 
serviço conforme definida pela empresa, em regime de viagem para assegurar tanto 
a guarda do produto quanto sua integridade. Ao final da viagem o Comandante e 
Chefe de Maquina devem apresentar a coordenação da empresa relatórios com 
todos os registros necessários pertinentes a viagem. 
 
4.1.1 Analise dos dados inerentes a caracterização da logística de transporte 

de biocombustíveis praticada no Rio Madeira  
  

Para se caracterizar a logística de transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira se faz necessária a análise dos dados colhidos através do formulário 
estruturado aplicado nas empresas de distribuição e de prestação de serviço de 
transporte. Dessa forma há o confronto do discernimento, da contratante e da 
contratada, sobre o seguimento. O formulário teve como objetivo fundamental obter 
informações sobre a percepção dos envolvidos no processo no que concerne às 
dimensões de visão sistêmica das operações; relação dos empregados com suas 
atividades; logística praticada pelas empresas; capacidade de inovação das 
empresas; aspectos internos das empresas; aspectos externos das empresas. O 
quadro 4 apresenta uma síntese do confronto entre as práticas observadas nas 
empresas e o levantamento teórico desse estudo, objetivando uma análise crítica 
das ações e procedimentos adotados. 

Quadro 4 - Confronto entre base teórica e práticas adotadas nas empresas. 

Fundamentação teórica Práticas evidenciadas nas empresas 

No que se refere à Teoria de Sistemas, estudo 
em Gourlart, Silva e Lopes (2015) indica que o 
princípio fundamental do estudo de sistemas é a 
conectividade. O qual é um conjunto de 
elementos com um conjunto de ligações entre 
esses elementos. Há também um conjunto de 
ligações entre o sistema e seu ambiente, 
portanto, cada sistema se compõe de 
subsistemas, e todos são parte de um sistema 
maior, onde cada um deles é autônomo e ao 
mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou 
seja, existe uma inter-relação direta com o meio. 

As práticas observadas nas duas empresas pesquisadas 
estão, em sua maioria, de acordo com a base teórica, visto 
que as empresas possuem insumos de diversos tipos e 
que são transformados no seu produto final que é a 
prestação de serviço de transporte e distribuição de 
biocombustíveis. Dessa forma foi possível evidenciar que 
os atores sociais têm uma visão clara da conectividade dos 
processos, possuem amplo conhecimento de suas 
atividades e dos procedimentos das empresas. O elemento 
que mais se distanciou da base teórica refere-se ao 
feedback, que se mostrou pouco aplicado. Assim, indica-se 
maior atenção a esse quesito para que se mantenham 
padrões elevados de qualidade. 

Quanto aos conceitos de logística empresarial a 
bibliografia de Guereschi (2012) conclui que a 
logística empresarial trata de todas as 
atividades de movimentação e armazenagem 
que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto 
de aquisição da matéria-prima até o ponto de 
consumo final, assim como os fluxos de 
informação que colocam os produtos em 
movimento, com o propósito de providenciar 
níveis de serviços adequados aos clientes a um 
custo razoável. 

Foi constado que nas empresas pesquisadas suas práticas 
de logística têm causado acidentes e elevação de custos 
dos produtos, destoando dos conceitos da logística 
empresarial. Nesse sentido, indica-se a implantação de 
mecanismos de controle para que não haja 
descumprimento de procedimentos por parte dos 
empregados, a fim da diminuição de desvios de produto e 
acidentes. Quanto aos custos elevados são necessários 
investimentos tanto público quanto privado em 
infraestrutura para aumentar a capacidade e periodicidade 
de navegação do Rio Madeira e na armazenagem desses 
produtos por parte das distribuidoras. 

No tocante à inovação, Badague (2014) 
descreve a inovação de processos, de acordo 
com o Manual de Oslo, como sendo mudanças 
significativas nos métodos de produção e de 
distribuição. Sendo importante ressaltar que as 

Foi possível verificar que as empresas têm dificuldades 
para implantar inovação em virtude da quantidade de 
normas e legislação sobre o manuseio de produtos 
perigosos. As situações em que podem ocorrer inovações 
são em padrões e procedimentos já existentes e na 
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mudanças compreendidas melhoram a 
eficiência, produtividade, qualidade, 
sustentabilidade e/ou reduzem custos do 
processo de fabricação e distribuição. Ou seja, 
se há melhoria nos equipamentos, softwares, 
métodos de produção ou concepção de um 
produto ou serviço, há ocorrência de uma 
inovação de processo. 

aplicação de alguma nova tecnologia ou ferramenta. Assim, 
é indicado que as empresas busquem inovações em fontes 
externas como o SEBRAE, instituições de ensino e 
consultorias especializadas. Pois, dessa forma as 
empresas não ficam tão dependentes de inovações 
internas que, dependendo da situação, são menos 
prováveis de ocorrerem. 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 
 
4.2 Análise SWOT das práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de 

logística de transporte de biocombustíveis 
 

O fundamento básico da Matriz SWOT é o colhimento de informações sobre 
os aspectos que têm influência e que estão inseridos no entorno da organização. A 
forma como sua estrutura possibilita trabalhar o ambiente interno e externo facilita a 
organização das informações para, então, analisá-las. A partir de uma aplicação 
correta da Matriz SWOT as organizações têm possibilidade de trabalhar todas as 
informações necessárias que permitem a realização de uma avaliação consistente 
dos impactos que o ambiente externo pode causar e uma avaliação do ambiente 
interno. A análise da Matriz é feita a partir do cruzamento das informações 
adquiridas, ou seja, confrontam-se dimensões internas com as externas. 

Nesse sentido, a partir dos dados colhidos na etapa de caracterização da 
logística de transporte de biocombustíveis praticada no Rio Madeira, assim como 
dados de pesquisas, observações e estudos sobre experiência de mercado, foi 
efetuada análise da Matriz SWOT a fim de verificar as Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças dos stakeholders objeto desse estudo. A fim de 
proporcionar a comparação entre a base teórica da Matriz SWOT com os elementos 
encontrados nos cenários interno e externo das empresas pesquisadas foi elaborado 
o quadro 5 a seguir. 
 
 
Quadro 5 - Confronto da base teórica e elementos dos cenários das empresas. 

          
          
      (continua) 

Embasamento teórico Elementos constatados nos cenários das empresas 

Literatura de Cani (2011) contém que 
ponto forte é a diferenciação 
adquirida pela empresa que lhe 
proporciona uma vantagem 
operacional no ambiente 
empresarial, portanto, uma variável 
controlável. 

Constatou-se que as empresas dispõem de vários 
elementos internos que representam força, tais como 
experiência de mercado, mão-de-obra qualificada, 
capacidade de operação elevada, entre outros. Esses 
fatores influenciam a eficiência no desempenho das 
empresas, portanto é necessária a manutenção desse 
padrão de qualidade através da elevação de controle para 
que essas forças não venham a se transformarem em 
fraquezas. 
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Da literatura de Cani (2011) pode-se 
entender que a fraqueza é uma 
situação inadequada da empresa 
que lhe proporciona uma 
desvantagem operacional no 
ambiente empresarial a qual se 
caracteriza como uma variável 
controlável por se tratar do aspecto 
interno da organização. 

Foi possível evidenciar algumas fraquezas presentes no 
ambiente interno das empresas como dificuldades para 
implantar inovações, ocorrência de acidentes nas 
operações, custo elevado dos produtos e outros. Quanto ao 
implemento de inovações é necessário que as empresas 
tenham uma politica clara de incentivo e reconhecimento de 
novas práticas, a fim de aumentar a participação de 
empregados, bem como buscar inovações em fontes 
externas. Quanto aos acidentes, é necessário adoção de 
mecanismos de controle que diminuam ou inibam os 
desvios de procedimentos internos das empresas. Quanto 
aos custos elevados, verifica-se que é necessário o 
advento de inovações no setor para que se aumente o 
desempenho e, como consequência, diminua os custos das 
companhias.  

 
 

Quadro 5 - Confronto da base teórica e elementos dos cenários das empresas.
    (conclusão) 

Embasamento teórico Elementos constatados nos cenários das empresas 

Segundo Cani (2011) as 
oportunidades são forças do 
ambiente externo, incontroláveis pela 
empresa, as quais podem favorecer 
a sua ação estratégica, desde que 
conhecida e utilizada 
apropriadamente durante o tempo 
que perdurarem. 

Por ser um setor atuante no ramo de energia limpa, as 
empresas nele inseridas contam com oportunidades de 
expansão de mercado devido ser uma tendência mundial o 
crescimento de fontes renováveis de energia. As empresas 
pesquisadas por esse estudo não são diferentes, as 
maiores oportunidades vêm de políticas governamentais 
que têm dado prioridade aos biocombustíveis em 
detrimento de combustíveis fósseis, dos quais estão 
sempre atentas, pois também são fatores passiveis de 
autuação fiscal. Dessa forma, é necessário que as 
empresas estejam observando oportunidades advindas do 
ambiente em que estão inseridas, para que siam na 
vanguarda e possa explorá-las ao máximo. Uma maneira 
de se fazer isso é através de seus canais de distribuição 
por meio do estreitamento de relação com clientes e 
fornecedores.  

Literatura de Teixeira (2014) dispõe 
que ameaças dizem respeito a 
fatores externos a empresa e que 
podem interferir negativamente o 
andamento do seu negócio. Os 
administradores devem atentar-se 
consideravelmente com as ameaças. 
Pois, embora seja uma externalidade 
incontrolável, sua verificação e 
monitoramento são necessários para 
evitar surpresas, assim como para 
criar alternativas estratégicas com 
intuito de afastar os seus impactos. 

As ameaças às empresas atuantes na distribuição e 
transporte de biocombustíveis é uma constante, visto que 
há muita concorrência entre as companhias que atuam 
nesse setor, pois geralmente, a margem de lucro dessas 
empresas é menor quando se compara com outros setores 
da economia. Seu lucro é em virtude da quantidade de 
produto distribuído. As empresas pesquisadas mantêm 
sempre atualizados mecanismos de avaliação de mercado 
e de concorrentes. Assim, a ampliação da atuação de 
concorrentes é uma das maiores ameaças. Portanto, é vital 
que as empresas estejam atentas e preparadas para 
situações em que estão perdendo mercado. Dessa forma, é 
necessário que as organizações ofereçam a seus clientes 
vantagens únicas, como uma marca forte junto a 
sociedade, credibilidade em suas negociações e preços 
mais competitivos.  
 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 

 
4.3 Indicativos para inovação na logística de transportes de biocombustíveis 
no Rio Madeira.  
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Neste tópico são abordadas as tratativas referentes à inovação aos principais 
problemas encontrados no cenário estudado, dessa forma espera-se contribuir com 
a logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira como um todo. Para 
isso, são tratadas as dificuldades das empresas com implantação de inovação, 
problemas operacionais internos, custos elevados e sazonalidade do Rio Madeira, 
por entender que esses fatores são inerentes ao setor e não apenas às empresas 
pesquisadas, além de serem fatores possivelmente controláveis.  

Uma inovação às praticas de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
deve vir através do processo de dragagem dos pontos em que sedimentos 
provocam o assoreamento do rio, pois esse ato não é praticado nos períodos de 
baixas condições de navegação. A dragagem hidroviária é o procedimento no qual 
se desloca os sedimentos alocados em determinadas áreas para outro local dentro 
do próprio leito do rio. Seu objetivo é a manutenção da navegabilidade, de acordo 
com parâmetros náuticos e periodicidade preconcebidos, e em função das 
características morfológicas e hidrológicas do leito hidrográfico. As dragagens 
hidroviárias se realizam de forma descontínua, em trajetos críticos do rio e em 
reduzidas extensões, utilizando-se de equipamentos de pequeno porte. No Rio 
Madeira todos os pontos onde são necessários os procedimentos de dragagens são 
conhecidos, pois devido o período de vazante que ocorre todos os anos, as mesmas 
localidades apresentam esse processo de assoreamento. No Quadro 6 há a 
demonstração das localidades no Rio Madeira de Porto Velho à Manaus onde 
ocorrem os fenômenos de banco de areia, bem como, a incidência de pedreiras, há 
também a indicação desse estudo sobre o modelo de inovação a ser implantado 
para o aumento da navegabilidade nos respectivos trechos. Esse procedimento 
inovativo indicado pode ser a dragagem, nas localidades onde ocorram bancos de 
areia e/ou a utilização do Simulador de Navegação de Comboios Fluviais onde seja 
evidenciada a existência de pedreiras, a fim de traçar o melhor percurso.  
 

Quadro 6 - Localidades com baixa condição de navegação no período de 
vazante do Rio Madeira. 

Localidade 
Fenômeno incidente no 

local 
Procedimento a ser adotado 

Uricarituba Bancos de areia Dragagem 
Canumás Bancos de areia Dragagem 
Flexal – Maracá Bancos de areia / Pedreiras Dragagem / Simulador de Navegação 
Ilha dos Gansos Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha do Bom Malcher Pedreiras Simulador de Navegação 
Uruazinho Pedreiras Simulador de Navegação 
Jenipapo Bancos de areia Dragagem  
Ribamar  Bancos de areia Dragagem 
Boca do Lago Agua Azul Bancos de areia Dragagem 
Catutuba Bancos de areia Dragagem 
Curuça Bancos de areia Dragagem 
Santa Maria do Marmelo Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha de Santa Cruz Bancos de areia Dragagem 
São Raimundo Bancos de areia Dragagem  
Miriti Bancos de areia Dragagem 
Humaitá Bancos de areia / Pedreiras Dragagem / Simulador de Navegação 
Ilha do Fausto Bancos de areia Dragagem 
Calama  Bancos de areia Dragagem 
Bico do Papagaio Bancos de areia Dragagem 
Ilha das Abelhas Pedreiras Simulador de Navegação 
Curicacas Pedreiras Simulador de Navegação 
Pombal Bancos de areia Dragagem 
Primor  Bancos de areia Dragagem 
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Capitarí Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha dos Mutuns Bancos de areia Dragagem 
Bico do Tamanduá Bancos de areia Dragagem 
Belmont – Porto Velho Pedreiras Simulador de Navegação 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo a partir de dados disponibilizados pela transportadora. 

 
A inovação de processo defendida pelo Manual de Oslo consiste na aplicação 

de métodos que visem a inovação dos procedimentos internos das organizações. 
Partindo desse princípio, cabe esse tipo de prática inovativa aos problemas 
operacionais internos constatados nas empresas pesquisadas. Esses problemas, 
conforme verificado, influenciam diretamente no desempenho da empresa ao 
causarem acidentes e aumentarem o seu custo. Dessa forma a inovação deve está 
baseada sobre controle operacional, o qual se classifica como sendo o processo de 
controle realizado ao nível da execução das operações. Refere-se aos aspectos 
mais específicos, como as tarefas e operações. Sua dimensão de tempo é o curto 
prazo e é direcionado para a ação corretiva imediata. A inovação no controle 
operacional está relacionada diretamente com a verificação de meios e de fins 
através da constatação se os meios estão sendo seguidos e se os fins estão sendo 
alcançados. 

Dessa forma, para que a inovação do controle operacional seja bem sucedida 
na aplicação no transporte de biocombustíveis no Rio Madeira é necessário que as 
empresas atuantes no setor tracem objetivos operacionais bem definidos deixando 
claro quais são os parâmetros e quantificação a serem alcançados. Assim, haverá 
padrão a ser comparado com o resultado apurado e a partir do nível de aproximação 
entre resultado verificado e o padrão é possível classificar a operação. Essa 
comparação pode resultar em três possibilidades: Conformidade, quando o resultado 
está de acordo com o padrão e, portanto, aceito; Aceitação, quando o resultado 
apresenta um leve desvio em relação ao padrão, mas dentro do nível de tolerância 
permitida, é aceito, embora a conformidade não seja a idealizada; e por último a 
Rejeição, quando o resultado apresenta desvio em relação ao padrão acima do 
tolerável, podendo esse desvio ser para mais ou para menos.  

Nesse sentido normas como a NR20 e a NORMAM-29 servem como padrões 
a serem seguidos e comparados com os resultados obtidos. A Figura 5 ilustra a 
aplicação do controle operacional e suas possibilidades tomando como padrão os 
procedimentos presente nas normas NR20 e NORMAM-29. 
 
Figura 5 - Aplicação do controle operacional nas normas NR20 e NORMAM-29. 
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Fonte: Autores do estudo. 

   
Outro fator impactante nos resultados das empresas pesquisadas refere-se 

aos seus custos elevados. Essa elevação de custos é característica do setor, visto 
que, todas as transações e procedimentos têm valores elevados devido à 
necessidade de submissão a normas, bem como, a aplicação de medidas que 
aumentem a segurança das operações a fim de inibir acidentes. Isso posto, cabe 
como indicação de inovação a este fator o que o Manual de Oslo dispõe sobre a 
inovação organizacional.  

Desse modo, a inovação organizacional é compreendida como a inserção de 
um novo método procedimental nas práticas de negócios da empresa, no arranjo do 
seu local de trabalho ou em suas relações externas. Seu objetivo é a aumento do 
desempenho da empresa através da redução de custos administrativos ou custos de 
transação. Deve-se destacar a importância das relações externas na inovação 
organizacional. Tais como: novas metodologias para organizar as relações com 
outras empresas, o estabelecimento de novos tipos de colaborações com 
consumidores e novos métodos de integração com fornecedores. 

Nesse sentido indica-se que as empresas envolvidas no setor de transporte 
de biocombustíveis no Rio Madeira busquem através da técnica de benchmarking as 
inovações na prática de transporte fluvial exercidas por outras empresas, inclusive 
de companhias que transportem outros tipos de produtos. Dessa maneira as 
empresas envolvidas no transporte de biocombustíveis têm a chance de inovar e, 
consequentemente, aumentar seus desempenhos através da adaptação de 
processos já existentes em outros setores e organizações a sua própria realidade. 
Portanto, esses são os indicativos de inovação pertinentes ao setor de transporte de 
biocombustíveis no Rio Madeira apontados por este estudo.  

Na Figura 6 há a demonstração das causas e o efeito esperado com a 
indicação dessas inovações. 

 
Figura 6: Diagrama de causa e efeito sobre as inovações propostas no setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores do estudo. 
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O diagrama de causa e efeito tem a finalidade de organizar o raciocínio para 
análise de um problema prioritário por meio de processos diversos. Tendo isso em 
vista, o quadro 7 descreve os elementos componentes do diagrama sobre as 
proposituras de inovação no setor de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. 

 
 
 

Quadro 7 - Descrição dos componentes do diagrama causa e efeito das 
inovações propostas. 

Elemento do diagrama Especificação do elemento 

1. Inovação Aberta 

O conceito de inovação é de que as organizações busquem inovação 
em fontes externas e não apenas interna. Dessa forma, é indicado que 
as empresas que atuam no transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira devem buscar parcerias com instituições de ensino, bem 
como órgão como o SEBRAE e outros. 

2. Inovação 
Organizacional 

A inovação organizacional caracteriza-se como um novo método nas 
práticas de negócios da empresa, no arranjo do seu local de trabalho 
ou em suas relações externas. Indica-se às empresas que 
intensifiquem sua relação com o público externo como fornecedores e 
clientes, bem como aplicação de procedimentos de outras empresas 
por meio de Benchmarking . 

3. Sazonalidade na 
navegação 

O Rio Madeira apresenta baixas condições de navegação no período 
de seca.  Assim, as empresas nele atuantes, juntamente com o poder 
público, devem buscar novas formas de aumentarem sua 
navegabilidade como a dragagem de pontos críticos e utilização de 
equipamentos como o Simulador de Navegação de Comboios Fluviais. 

4. Controle 
Operacional 

O controle operacional representa uma inovação nas empresas 
pesquisadas, visto que, ele não é aplicado por elas e esse método 
possibilita maior rigor no gerenciamento de procedimentos. Isso pode 
diminuir os riscos de acidentes nas operações, pois na maioria dos 
casos a causa são os desvios no cumprimento de processos internos. 
Fonte: Desenvolvido pelos autores do estudo. 

 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 

O setor de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira está inserido em um 
cenário repleto de elementos que podem representar oportunidades e/ou ameaças 
às empresas que nele atuam. Dessa forma, é necessário que as organizações 
façam, constantemente, avaliações de seus ambientes internos a fim de identificar 
seus pontos fortes, bem como, suas fraquezas. Através dessa análise faz-se 
necessário que se aperfeiçoe os pontos fortes e tracem medidas inibidoras ou 
amenizadoras em seus pontos fracos, uma vez que estes fatores são controláveis 
pela empresa. Tomando-se essas medidas se espera que estejam mais resistentes 
ao lidarem com as adversidades do ambiente externo, assim como, se apresentem 
mais perspicazes na identificação de possíveis oportunidades extrínsecas.  

Nesse sentido, o levantamento bibliográfico desse estudo se mostrou eficiente 
ao propor medidas viáveis à inovação e melhoria no seguimento de transporte fluvial 
de biocombustíveis. Pois com a aplicação dos procedimentos metodológicos do 
estudo juntamente com referências de estudiosos de diversas especialidades 
possibilitaram a caracterização, análise e indicação de inovações ao objeto 
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pesquisado. Tomando como exemplo a Teoria de Sistemas que tornou praticável a 
interpretação das entradas, processamentos e saídas de informações relacionadas à 
operação de transporte, assim como, a Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter 
que se apresentou apropriada a indicação de inovações e sustentabilidade nas 
organizações envolvidas neste estudo.  

Por fim, os resultados obtidos por este estudo se mostram satisfatórios uma 
vez que possibilitou as argumentações para a resolução da problemática de 
pesquisa que é: como é realizado o transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
entre as cidades de Porto Velho e Manaus? Pois, através dessa pesquisa, 
constatou-se que esse transporte é realizado sob forte influência de normas de 
órgãos regulamentadores. Normas estas que, por consequência elevam os custos 
das empresas que atuam no setor, tanto quanto dificultam a implantação de 
inovações. Observou-se também os investimentos e precauções na questão de 
segurança nos procedimentos, pois acidentes nessa área tendem a ser catastróficos 
e os danos decorrentes são de difícil mensuração. 
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Dear Authors

I am pleased to inform you that the paper titled as " SOCIAL INNOVATION BY

TOURISM STRATEGY IN WESTERN AMAZON", authored by Sdmia Laise Manthey

Benevides, Fl6vio de 56o Pedro Filho, Maria Jos6 Aguilar Madeira, Irene Yoko Taguchi

Sakuno, Valeria Arenhardt and Eduardo Nascimento Barros, is accepted for oral

presentation at 2017 Workshop on Urban Plan and Environment Management, to be

held at Sophia University, Japan from Feb. 18 to 19, 2017.

Your participation in the workshop is appreciated.

Look forward to meeting you in Tokyo.

Guangwei Huang
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PhD. Professor.

Graduate School of Global Environmental Studies,

Sophia University, J apan

Chairman, 2017 Workshop on Urban Plan and Environment Management.
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Solid Waste in the Amazon,” by Norma Maria Coelho Vieira with Marcelo José Peres Gomes da 
Silva, Flávio de São Pedro Filho, Maria José Aguilar Madeira Silva and Fabricio Moraes de Almeida 
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    Ronald L. Mersky, Ph.D., P.E. 
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1. Guilherme Teston and Thiago 
Francisco

Back to back operations as a brand 
strengthening

FULL 
PAPER

2. 
Fernando Luiz Freitas Filho, 

Gertrudes Aparecida Dandolini 
and João Artur Souza

Revisão sistemática sobre gestão da inovação 
no contexto brasileiro

FULL 
PAPER

3. Angelo Gordillo
Incubadora de negocios universidad 

anáhuac méxico norte CASE

4. 
Gustavo Buchele, Pierry Teza, 

João Artur Souza and Gertrudes 
Aparecida Dandolini

Características da adoção de métodos, 
técnicas e ferramentas para inovação em 

organizações catarinenses

FULL 
PAPER

5. 
Everton Ricardo Nascimento, 
Heluiza Ormelez de Almeida, 

Rejane Costa and Paulo Mauricio 
Selig

Capital social como promotor de capital 
intelectual no contexto organizacional: uma 

revisão sistemática

FULL 
PAPER

6. Christian Acuña-Opazo
Barreras a la innovación no-tecnológica entre 

empresas en diferentes etapas de ciclo de 
vida (operación)

FULL 
PAPER

7. 
Victor Fraile Sordi, Luana 

Emmendoerfer and Gregório Jean 
Varvakis Rados

Criação de conhecimento na interação 
cliente-fornecedor: as organizações de 

serviços que aprendem e ensinam

FULL 
PAPER

8. 
Victor Fraile Sordi, Valder Lemes 

Zacarkim and Cristiano José 
Castro de Almeida Cunha

A criação de conhecimento com base 
no desenvolvimento ágil: um estudo de 

caso qualitativo em uma empresa de ti de 
florianópolis

FULL 
PAPER

9. Victor Fraile Sordi and Cristiano 
José Castro de Almeida Cunha

Fatores determinantes e possíveis barreiras 
ao compartilhamento de conhecimento nas 

organizações: uma revisão integrativa

FULL 
PAPER

10. Valnir Alberto Brandt, Stela 
Machaiewski and Vanderleia Geib

Indicadores de rentabilidade e sua relação 
com o capital intelectual

FULL 
PAPER

11. 
Gicelda Julia Dal Bó, Carla Rosana 
Fernandes, Jane Lucia S. Santos 

and Peter Bent Hansen

Inovação social no contexto da estratégia 
organizacional: um estudo bibliométrico

FULL 
PAPER

12. Oscar Espinosa and Iván 
Hernández

Más allá de los síntomas de la 
desindustrialización: una propuesta de 

estudio para colombia

FULL 
PAPER
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13. 
Gustavo Buchele, Heron 

Trierveiler, Gertrudes Aparecida 
Dandolini and Denilson Sell

Mapeamento das publicações científicas 
empíricas sobre sistemas de inovação

FULL 
PAPER

14. 

Jackson Jose Sales Miranda 
Junior, Flávio De São Pedro Filho, 
Maria José Aguilar Madeira Silva, 
Camila Lima Ribeiro and Valéria 

Arenhardt

Inovação em medidas de avaliação de 
desempenho como estratégia competitiva

FULL 
PAPER

15. Rejane Costa, Everton Ricardo 
Nascimento and Paulo Selig

Capital intelectual e medidas de 
desempenho financeiro: uma revisão 

sistemática

FULL 
PAPER

16. Rosaine Fiorio Semler and 
Fernando José Avancini Schenatto

Diagnóstico da inovação em empresas de 
tecnologia da informação de um município 

do sudoeste do paraná

FULL 
PAPER

17. 
Lucas Novelino Abdala, Tatiana 

Schreiner, Aldrwin Hamad, 
Clarissa Stefani Teixeira and 
Eduardo Moreira Da Costa

The innovation theater – towards a 
conceptual framework to systemically 

integrate an idea in context

FULL 
PAPER

18. 
Rodrigo Kraemer, Julieta K. W. 
Wilbert, João A. de Souza and 

Gertrudes A. Dandolini

Gestão da inovação e setor público: 
panorama das pesquisas no último decênio

FULL 
PAPER

19. 
Bruna Fraga, Juarez Vidotto, 
Andrea Steil and Jane Lucia 

Santos

Relações téoricas e empíricas do capital 
humano com a aprendizagem e a memória 

organizacional: uma revisão de literatura

FULL 
PAPER

20. 

Julival Queiroz de Santana, 
Everton Ricardo Nascimento, 
Rejane Costa, Sérgio Murilo 

Schütz and Fernando Ostuni 
Gauthier

Teoria da complexidade e liderança 
organizacional: a emergência da complexity 

leadership

FULL 
PAPER

21. 
César Panisson, Leonel Paes 

Furtado, André Panisson and João 
Artur de Souza

O valor da informação para processo de 
decisão em inovação utilizando big data

FULL 
PAPER

22. 
Elisa Maria Pivetta, Daniela S. 
Saito, Vania Ulbricht and Ana 

Margarida Almeida

Requisitos para interação em ambiente 
digital bilíngue

FULL 
PAPER

23. Vinicius Barreto Klein and Jose 
Leomar Todesco

Um modelo conceitual para uso de big data 
e open data nas smart cities

SHORT 
PAPER
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24. Vinicius Barreto Klein and Jose 
Leomar Todesco

Um ciclo virtuoso de produção de dados, 
conhecimento e inovação utilizando open 

data para as smart cities

SHORT 
PAPER

25. Andrea Steil, Mariana Mateus 
Penha and Denise de Cuffa

Retenção de profissionais em organizações 
de pesquisa e desenvolvimento - percepção 

dos dirigentes

FULL 
PAPER

26. Márcia Machado and Jeanine 
Machado Elisii

Compartilhamento de informações que 
contribuam para o conhecimento da 

maricultura catarinense

FULL 
PAPER

27. Guilherme Matos and Paulo 
Esteves

Sistemas regionais de inovação: análise da 
sua contribuição para o desenvolvimento 

regional

FULL 
PAPER

28. Elpidio Neves, Augusto Junior and 
Pedro Marques

Analysis for identification of entrepreneurial 
characteristics of an opportunity for 

entrepreneur

FULL 
PAPER

29. Guilherme Matos and Paulo 
Esteves

Sistemas regionais de inovação: estratégia 
europeia e exemplos pelo mundo

FULL 
PAPER

30. 
Haniel Joaquim, Thiago Henrique 

Almino Francisco, Marina Keiko 
Nakayama and Yuri Vefago

Análise dos estudos empíricos sobre 
o processo de compartilhamento do 

conhecimento: um levantamento sobre as 
melhores práticas em organizações

FULL 
PAPER

31. 
Aldrwin Hamad, Marcelo Buosi, 
Rogério Cid Bastos and Lucas 

Novelino Abdala

O futuro do homem: uma visão sistêmica do 
transhumanismo

FULL 
PAPER

32. 
Aldrwin Hamad, Carlos Eduardo 
Senna, Sérgio Henrique Scolari, 

Gabriel João Assunção and Bruna 
Pena Felix

Participação do design de produto nos 
processos de inovação do setor naval da 

grande florianópolis

FULL 
PAPER

33. Doug Hamilton, Pedro Marquez 
and Neils Agger-Gupta

Marco de enseñanza y aprendizaje 
institucional; el caso de royal roads university

FULL 
PAPER
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34. Francisco Bravo
Master plan para la creación de un parque 
científico tecnológico y centro de servicios 

universitarios

FULL 
PAPER

35. Carlos Petrella
Lecciones aprendidas sobre inteligencia 

estratégica
FULL 

PAPER

36. 
Marcia Aparecida Prim, Ranieri 

Roberth Silva De Aguiar and 
Gertrudes Aparecida Dandolini

Inovação social e empoderamento 
comunitário: o caso do banco de palmas

FULL 
PAPER

37. Francisco Bravo
Creación de un centro de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva en 
una economía emergente

FULL 
PAPER

38. 
Jackson Jose Sales Miranda Junior, 
Camila Lima Ribeiro, Flávio de São 
Pedro Filho, Valéria Arenhardt and 
Maria José Aguilar Madeira Silva

Inovando a gestão da demanda na produção 
de tijolos

FULL 
PAPER

39. Lina Valentina and María Camila
El storytelling a través de medios digitales en 
el desarrollo de crowdfunding de bien social 

en colombia

FULL 
PAPER

40. Tulia Dayanna Sanchez
Aportes para un constructo de capacidad 

dinámica de innovación para los grupos de 
investigación colombianos

FULL 
PAPER

41. Abel Del Río Cortina and 
Beitmantt Cárdenas Quintero

Modelo para la gestión de riesgos de 
proyectos de investigación basado en 

dinámica de sistemas

FULL 
PAPER

42. José Alfonso Esparza Ortiz and 
Esperanza Morales Pérez

Buap: gestión de la investigación e 
innovación en beneficio de la sociedad

FULL 
PAPER

43. 
Liliana Alves, Helena Santos 

Rodrigues, Isabel Neira Gomez 
and Florinda Matos

Networks, trust and personality in subjective 
well-being in companies

FULL 
PAPER

44. Juli Golemi and Chris Downing
Technology square: creation of an innovation 

neighborhood CASE

45. David Bridges
Utilizing lean techniques to energize a 

nascent startup ecosystem - a puerto rico 
case study

CASE
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46. Kedma B. Duarte, Rosina O. Weber 
and Roberto C. S. Pacheco

Conceptual data model for research 
collaborators

FULL 
PAPER

47. Rayse Kiane de Souza and Márcio 
Vieira de Souza

Avaliação heurística de usabilidade: um 
estudo de caso da plataforma tim tec

FULL 
PAPER

48. 
Claudia Regina Trentini, Fernando 

Luiz Freitas Filho, Marco Aurélio 
Oliveira and André Hideto Futami

Análise do coeficiente de inovação numa 
operadora de plano de saúde do sul do brasil

FULL 
PAPER

49. Monique Raupp
The development of entrepreneurs through 

education: a brazilian dream or reality?
FULL 

PAPER

50. 

Gabriela Almeida Marcon, Issa 
Ibrahim Berchin, Louise Corseil, 
Vanessa Dos Santos Grando and 

José Baltazar Salgueirinho Osório 
de Andrade Guerra

Sustentabilidade como direcionador de 
mudanças e aprendizagem em instituições 

de ensino superior: análise de uma 
instituição federal brasileira

FULL 
PAPER

51. Breno Biagiotti and Maria José 
Baldessar

Learning analytics em moocs: análise da big 
data educacional dos cursos telelab

FULL 
PAPER

52. Isaac Gezer Silva de Oliveira
Women on the board: governance and 

performance
FULL 

PAPER

53. José Luis Santana Medina and 
Manuel Bernal Zepeda

El centro regional para la calidad empresarial: 
un modelo de cooperación universidad-

empresa-gobierno en jalisco, méxico

FULL 
PAPER

54. Marilei Osinski, Paulo Selig and 
Darlan Roman

Avaliação de empresas com foco nos valores 
intangíveis

FULL 
PAPER

55. 
Luziana Quadros Da Rosa, Gisele 
Ramos Scheffer, Marcio Vieira De 

Souza and Fernando José Spanhol

Inclusão social e acesso à educação em 
rede através dos rea e moocs: uma revisão 

sistemática da literatura

FULL 
PAPER

56. 
Maria Lúcia Neves, Francisco 

Fialho and Cristiano J. Castro De A. 
Cunha

A relação entre modelo de gestão de 
pessoas de alto compromisso e gestão do 

conhecimento: uma revisão sistemática 
integrativa

FULL 
PAPER
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57. 
Michel Ávila, Marcia Freitas, 
Charles Savaris and Debora 

Weirich

Performance analysis of triple helix in the 
innovative entrepreneurship development : a 

case study companies with synaptic

FULL 
PAPER

58. 
Danieli Pinto, Flávio Bortolozzi, 

Cláudia Menegassi, Paulo Pegino 
and Nelson Tenório Jr

Design das etapas a serem seguidas em um 
instrumento para a coleta de dados para 

organizações do setor de ti

SHORT 
PAPER

59. 
Laryssa Tarachucky, Maria José 

Baldessar and Luiz Salomão Ribas 
Gomez

Cidades sob a perspectiva da complexidade
SHORT 
PAPER

60. Joao Irineu De Miranda and Lucas 
Henrique Lima Verde

O impacto do capital intelectual das 
universidades públicas brasileiras na análise 

de riscos de projetos inovadores

FULL 
PAPER

61. Marina Sérgio, Thales Silva and 
Alexandre Gonçalves

Processo de co-criação como estratégia 
competitiva: análise e identificação de ideias 

para implementação

FULL 
PAPER

62. 
Carolina Dos Santos Vaz, Alisson 

Eduardo Maehler and Ricardo 
Alexandre Valgas

Análise do conhecimento junto aos 
agricultores familiares da região sul do brasil 

sob a ótica da capacidade absortiva

FULL 
PAPER

63. Marina Sérgio, Thales Silva and 
Alexandre Gonçalves

Representação de processos de negócio e 
representação de conhecimento

FULL 
PAPER

64. Maria Camila Morinelly and 
Maritza Rengifo Millan

Gestión de la investigación a través de las 
alianzas estratégicas: caso universidad del 

valle cali, colombia
CASE

65. 
Ademar Schmitz, Mauri Luiz 
Heerdt, Gertrudes Aparecida 
Dandolini and João Artur de 

Souza

Atividades relacionadas à inovação e ao 
empreendedorismo em uma universidade 

comunitária brasileira

FULL 
PAPER

66. José Aníbal Saracho, José Rodolfo 
Barlek and Oscar Dip

Contribuciones para la evaluación de 
puentes en argentina: transferencia de 

conocimiento e innovación

FULL 
PAPER

67. Jossemar Jose Olivo and Regiane 
Piroli

Desenvolvimento regional e a liderança: um 
estudo sobre a universidade na microrregião 

de joaçaba - sc

FULL 
PAPER

68. 
Amanda Vidotti, Danieli Pinto, 

Flávio Bortolozzi, Luiz Tatto and 
Nelson Tenório Jr

Emoções positivas no compartilhamento do 
conhecimento organizacional: um ensaio 

teórico de viés exploratório

FULL 
PAPER
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69. 
Daniel Arruda Noro, Caroline 
Guterres Silva, Juçara Salete 

Gubiani, Nilza Venturini Zampieri 
and Igor Camargo Moiano

Comunidades de prática: um modelo para a 
gestão do conhecimento com base em um 

portal web

FULL 
PAPER

70. Jaqueline Bitencourt Lopes and 
Cristina Keiko Yamaguchi

Management of knowledge as a competitive 
factor: a study in a ceramic industry from 

southern santa catarina

FULL 
PAPER

71. 
Murilo Silveira Gomes, Lidiane 

Visintin, Evelin Priscila Trindade, 
Fernando Ostuni Gauthier and 

Marcelo Macedo

Estudo comparativo dos elementos 
estruturais do ecossistema de inovação e 

ecossistema de software

FULL 
PAPER

72. André Nascimento, Jane Santos 
and Peter Hansen

Identification and evaluation of critical 
success factors of scientific and technological 

parks in brazil

FULL 
PAPER

73. Alessandra Zoucas and Cristiano 
Cunha

Abordagem de aquisição de conhecimento 
para identificar competências-chave de 

líderes em iniciativa de melhoria de processo 
de software

FULL 
PAPER

74. Solange Cristina Da Silva and Taisa 
Ferreira

Desenho universal para aprendizagem: do 
conceito à prática inovadora para a inclusão 

social

SHORT 
PAPER

75. 
Lucelly Carolina Meza Ariza, Torres 

Barreto Martha Liliana, Muñoz 
Molina Leda Paz and Marianela 

Luzardo Briceño

El aprendizaje organizacional y la capacidad 
de absorción como generadoras de ventajas 

competitivas

FULL 
PAPER

76. Luis Calderón
Colombia y el foro de cooperación 

económica asia - pacífico
SHORT 
PAPER

77. 
Ení Maria Ranzan, Gladys Gladys 
Milena Berns Carvalho Do Prado 

and Richard Perassi Luiz De Sousa
Marcas da mobilidade e cidades inteligentes

FULL 
PAPER

78. 
Clara Ibel González, Catalina 

López Otálvaro, Bárbara Osorio 
Montoya, Beatriz Uribe and 

Mónica Henao-Cálad

Estado del arte de la integración de la 
gestión del conocimiento y la innovación, 

entre 1995-2015

FULL 
PAPER

79. Cynthia Lopes, Monique Raupp 
and Giovanna Milani

Educando para a sustentabilidade: 
abordagens e práticas na educação infantil

FULL 
PAPER
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80. 
Juçara Salete Gubiani, Bruno 

Baldez Correa, Un Hee 
Schiefelbein, Luis Felipe Dias 
Lopes and Gilnei Luiz Moura

Portal vectis: uma ferramenta computacional 
no auxílio da gestão de projetos 

institucionais

FULL 
PAPER

81. Ramón López and Belem Ruiz
Investigación e innovación estudiantiles en 
un pct mexicano, especialización de drones 

para visión computacional agrícola

FULL 
PAPER

82. Leyla Angélica Sandoval Hamón
Gestión del conocimiento y de la información 

en alianzas empresariales: estudio de caso 
españa – colombia

FULL 
PAPER

83. 
Yuri Vefago, Thiago Henrique 
Almino Francisco and Marina 

Keiko Nakayama

Uma revisão integrativa sobre os modelos de 
negócios inovadores

FULL 
PAPER

84. Maria Clara Bianchini Borduque 
and Itamar Olimpio Da Silva

Collaborative business model: how 
companies do business in the co-creation 

era?

FULL 
PAPER

85. Aline de Brittos Valdati, Willian 
Rochadel and Patrícia de Sá Freire

Sistemas de suporte a decisão em grupo para 
avaliação e seleção de ideias

FULL 
PAPER

86. Aline Valdati, Willian Rochadel and 
Patricia Freire

Seleção de ideias: busca sistemática da 
literatura e bibliometria

FULL 
PAPER

87. Aline Valdati and Willian Rochadel
Construção de uma ontologia de domínio no 
âmbito educacional utilizando o protégé e o 

ontokem

FULL 
PAPER

88. Adriana Garcia
Los cluster como estrategia de innovación 

en las empresas de servicio: caso de estudio 
empresa organizadora de eventos

CASE

89. 
María Del Coral Pérez Ordóñez, 
Ismael José Bolaño Bracho and 

Diana Chinchilla Peña

Responsabilidad social empresarial, 
una estrategia para la sostenibilidad en 

inversiones cpt sas

SHORT 
PAPER

90. Víctor Hugo Higuera Ojito and 
Juan Carlos Miranda Morales

Obstáculos a la innovación para las empresas 
de confecciones en el departamento del 

atlántico - colombia

FULL 
PAPER

91. Maria Camila Rodriguez Roa
El papel del diseño en la co-construcción de 

una ciudad creativa, el caso de bogotá
FULL 

PAPER
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92. Bruna Joaquim and Paulo Cesar 
Leite Esteves

Leis municipais de inovação como 
instrumentos dos sistemas regionais de 

ciência, tecnologia e inovação

FULL 
PAPER

93. Jaqueline Bitencourt Lopes and 
Cristina Keiko Yamaguchi

Sustainable development and institutional 
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Abstract

The present study aims at strategies for competitive farming with sustainability. The
research is based on “Theory U.” The study is of a qualitative nature, prepared through
the Content Analysis Method, supported by bibliographical sources, to face empirically
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observed that the adaptation of generators model of competitive advantage according
to the theoretical concepts of Triple Bottom Line can direct the consecution of
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Abstract 
This paper analyses certain theories applied in the management of organizations, in response to the 
challenge of promoting educational innovation, focusing on the democratization of management in 
public schools. It is assumed that general parameters of organizational management can support the 
emergence of different models in the democratization of school management. The research question 
is how different theories of organizational management can contribute to the improvement of 
democratic management in the public schools of the Amazon region. The overall objective is to 
analyze the theories applied in organizational management with this purpose in mind. The specific 
objectives of the paper are (1) to identify the conceptual parameters that define the main 
characteristics of the theoretical construct of School Democratic Management; (2) to analyze the 
organizational aspects of School Democratic Management in the context of public schools located in 
the Amazon region; (3) to indicate elements of organizational innovation that focus on the 
democratization of school management. The paper uses theories of School Management, Strategic 
Architecture, Strategic Management, U Theory and Emotional Intelligence. The methodology of this 
work is both quantitative and qualitative and a theoretical Functionalist framework is employed, It 
takes the form of a case study, using Content Analysis procedures and a theoretical and empirical 
survey of Focus Groups responding to questions via a Likert scale. The research went beyond a 
simple comparative analysis of different theories and ventured into factual context to identify and 
extract the key elements of a democratic management perspective, based on the theoretical construct 
of Democratic School Management and the perspective of public schools located in the Amazon 
region. The desired innovation involves the application of organizational theories in response to the 
elements found. The research results showed: (1) a theoretical construct organized into three 
essential dimensions corresponding to Decentralization, Autonomy and Participation; (2) critical points 
related to the characteristics corresponding to the dimensions of Autonomy and Participation, 
converging on the same cause, related to the different ways in which reality is perceived, experienced 
and valued by those involved with the school; (3) the fact that theoretical and functional elements of 
the Strategic Management Theory do not support a democratic management perspective, although 
the Strategic Architecture Theory and the U Theory can provide innovative elements related to the 
following: promoting the condition of collective mobilization required for the transfer of knowledge, 
resources and skills; building and promoting a transformative vision of reality, to overcome the 
limitations involved in the emergence of new values and ideas; integrating managers and communities 
around the core competencies required for schools. In response to the research question, the 
research concludes that theoretical contributions occur on the axis of the organizational and human 
complexities involving the management of the school, providing elements of innovation to support a 
democratic perspective of school management. This research provides information to academics, 
public policy makers, managers of educational systems and school organizations. 

Keywords: Democratic School Management, organizational management, public schools, 
Functionalist paradigm, Emotional Intelligence. 

1 INTRODUCTION 
This paper analyzes how different theories applied in organizational management might respond to 
the challenge of promoting innovation in school management, focusing on the democratization of 
management in the public schools located in the Amazon region.  

Theoretical and empirical analysis for an introductory knowledge of the facts indicates that approaches 
traditionally employed in the support of school management appear dysfunctional when adopted in the 
context of democratic school management. Therefore, the problem faced in this study stems from the 
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gap in the theoretical field, which does not present sufficiently structured elements to support the 
Democratic School Management model. The research question is how theories of organizational 
management can contribute to the improvement of democratic management in the public schools 
located in the Amazon region. 

The overall objective of the study is to analyze theories applied in organizational management 
focusing on improving the management of public schools in the Amazon region. Its specific objectives 
are as follows: (1) to identify the conceptual parameters that define the main characteristics of the 
theoretical construct of School Democratic Management; (2) to analyze the organizational aspects of 
School Democratic Management in the context of public schools located in the Amazon region; (3) to 
indicate elements of organizational innovation that focus on the democratization of the school 
management. 

2 LITERATURE REVIEW 
The understanding of [1], [2], [3], [4] about the contribution of Lawrence and Lorsch to the field of 
Contingency Theory, and the study of [5] concerning the management of school organizations, 
support the assumption of the present study that the effectiveness of the Democratic School 
Management model involves the adoption of general and flexible parameters of organization and 
administration, to allow each school to be managed according to its particular characteristics.   

2.1 Innovation and Organizations 
Based on [6] and [7], it is understood that the desired innovation covered in this study is possible when 
the actions of the organization provide opportunities for social and environmental change. This view of 
innovation also involves organizational restructuring, and may cover the emergence or incorporation of 
models and management tools as well as a change of values, beliefs and goals.  

2.2 The Democratic School Management 
According to [8], [9], [10], [11], [12] and [13], democratic school management may be understood as 
involving a political kind of participation, because this can control governmental action. It should not be 
confused with integration or cooperation in management. 

The activeness of the community must sustain the school’s autonomy and legitimize the 
transformation of management practices. Therefore, decentralisation is required as a condition for its 
autonomous action to restructure the organization and modify processes and mechanisms, in order to 
achieve openness in social participation. 

This understanding reveals that ensure that effective means and conditions must be ensured for 
individuals to exercise their right to participate, including spaces for social participation, available 
information and other conditions essential to aware and enlightened democratic performance, 
revitalizing the exercise of political management and promoting the resilience of authoritative 
practices. 

2.3 Strategic Architecture 
From the perspective of [14] and [15], the management focus on Strategic Architecture is the 
organizational adaptation to new features and processes directly linked to the development of key 
competences. Organizational skills are idiosyncratic in their essence and indicate the proficiency of 
the organization, reflecting the ability of its staff to act in complex situations, expressing their values, 
culture and even the context of the organization.  

2.4 Strategic Management  
Based on the understanding of [16], [17], [18], [19], [5] and [20], Strategic Management is the practical 
implementation of any planned strategy. The understanding and explanation of events are made every 
day on the basis of diagnosis, and planned acts become equivalent to the implementation of the plan. 
The events determine the action of the leaders, who emphasize the current situation of the 
organization, and the objectives emerge as a result of this analysis.  
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2.5 Emotional Intelligence 
In [21] and [22], Emotional Intelligence Theory is linked to the ability of individuals to manage their 
emotions and those of others, adapting to the different events and conditions of life. The Coaching 
style of leadership encourages employees to reach goals through constant dialogue and flexible  
procedures, encouraging actions which are focused on innovation and professional development. 

2.6 The U Theory  
In [23], [24] and [25], U theory assumes that people are influenced by their environment and their past, 
losing their ability to see and join in the deeper dimensions of leadership and transformation. Learning 
and innovation are viewed from a new perspective, based on the quality of awareness and attention. 
They promote changes in individual and collective learning about what to do and how to do it, which 
come from the sources of individual thinking and action.  

3 METHODOLOGY 
The study uses quantitative and qualitative material for a descriptive purpose, according to [26] and 
[27]; it has a Functional basis, as described in [28]. The theoretical approaches of Strategic 
Management, U Theory, Emotional Intelligence and Strategic Architecture are integrated in the 
research because they are considered simultaneously in this field of study. The research took the form 
of a case study, based on [29] and [26]. The focal groups were formed according to [30]; the Likert 
instrument used for the groups’ responses followed [3]. Content Analysis, as applied by [30] and [31]. 

An empirical incursion was made in three schools located in different municipalities in the State of 
Rondonia, Brazil, in the period February-March 2016. It was decided to replace the names of these 
schools with  A, B and C, to keep specific details confidential. The descriptions of the schools that 
were integrated in the study involved an analysis of the school census database as well as the 
development indicator of basic education (IDEB) from each school. The selection criteria were 
similarities in educational results, size and structure. Two focus groups in each school, each 
composed of ten individuals, were organized to discuss points related to Democratic School 
Management, according to the theoretical construct. The group of managers brought together 
individuals involved formally in each school’s management; the community group contained other 
involved people who were not formally linked to the management. Participation was voluntary, but it 
was restricted to those who had been involved with the school for at least a year.  

The Likert instrument allowed the participants' perceptions to be measured with some refinement. The 
characteristics of the construct were evaluated in relation to their resemblance to the respondents’ 
experience and its importance in the school management context. To describe this relationship, 
averages were calculated to show the standard deviation (D.P.) and confidence intervals (I.C.); the 
statistic synthesizing the results of the test of hypotheses (P-value) was used at a significance level of 
5%; the Mann-Whitney test was used to compare the perceptions of the focus groups, and the 
Kruskal-Wallis test was used to compare the perceptions between the schools, as indicated in [32]. 
The software used in the analysis was the R, version 3.2.4. These arrangements made possible a 
comparative analysis between management approaches in relation to the conceptual elements 
considered from the perspective of the schools involved. 

4 RESULTS AND DISCUSSION  
Based on [6], [7], and [22], it is understood that organizational innovation, based on the assumptions 
of emotional intelligence, involves the action of leaders engaged in changing values, beliefs and 
organizational objectives, in order (1) to transform social and environmental features; and (2) promote 
actions of organizational restructuring which strengthen the incorporation of models and management 
tools, through the motivation, involvement and commitment of individuals. 

4.1 Conceptual Parameters Defining the Main Characteristics of Democratic 
School Management  

The results obtained are presented in Figure 1, according to what its components infer about the 
theoretical sources. The features considered most relevant, with their definitions, are listed below. 
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Figure 1: Parameters characterizing Democratic School Management. 

Dimensions Features Parameters 

1 Decentralization -
aspects that influence the 
capacity of the school to 
become the center of 
decisions. 

1.1 Redefinition of State 
participation. 

1.1.1 The State function is to be 
responsible for providing and 
maintaining social assets for the benefit 
of the community. 

1.2 Redesign of 
organizational structures. 

1.2.1 Organization: the consolidation of 
spaces in which to activate mobilization 
and social emancipation. 

1.3 Redistribution of 
power. 

1.3.1 Structure of power: sharing of 
power; solidarity between spheres of 
competence. 

2 Autonomy - aspects that 
influence the ability  of the 
school to achieve self-
determination  

2.1 Capacity of the social 
actors involved to take 
action. 

2.1.1 School community: its participation 
is indispensable in school; synergy in the 
work team. 

2.2 Resizing of the 
institutional goals. 

2.2.1 Institutional purpose:  
transformation of the school and society. 

2.3 Review of practices 
and processes. 

2.3.1 Self-determination: the evaluation 
and correction of administrative and 
pedagogical practices and processes. 

3 Participation - aspects 
that influence the capacity 
of the school community to 
take action in relation to the 
school management. 

3.1 Intrinsic aspects of 
participation. 

3.1.1 Citizens: critical, reflective, 
politicized, participatory; aware of their 
rights and duties. 

3.2 Means of 
participation. 

3.2.1 Mode: active, direct, effective and 
transformative. 

3.3 Essential conditions 
for participation. 

3.3.1 Transparency: availability of 
information; participation in the decision-
making process. 

Source: Prepared by the authors. 

According to [7], [33], [34] and [35], the implementation of Democratic school management depends 
on governmental decentralization in the educational system, for instance at the level of school 
management. The school focuses its efforts on serving the community that houses it, and not on the 
State or itself, resulting in the redesigning of its organizational structure in order to attend to the 
community and respect its right to participate effectively in the decision making process.  

4.2 Analysis of organizational aspects for democratic school management in 
the perception of schools in the amazon region 

The critical points resulting from the statistical treatment of the perception of the focus groups led to 
isolating the elements that stand out in this study: that school C has bigger gaps than schools A and B 
have between the perceptions measured in the following characteristics: "capacity to act of the social 
actors involved”, "means of participation", and "essential conditions for participation". The indicated 
elements show that the dimensions of Autonomy and Participation are the key points for the 
achievement of a democratic school management, according to the findings of the present study. 

4.3 Elements of the organizational innovation brought by democratic school 
management 

The results of the comparative analysis focusing on the theoretical and functional aspects of the 
Strategic Architecture, Strategic Management and U Theory brought by democratic school 
management are identified in Figure 2. 

6231



Figure 2: Comparative Analysis of the relationship between theories and the democratic 
model of management.  

Democratic school 
management features 

Theories of organizational management 

Strategic 
Architecture 

Strategic 
Management U Theory 

Capacity of the social actors involved to 
take action. Support Don’t support Support 

Means of participation. Support Don’t support Support 

Essential conditions for participation. Support Don’t support Support 
Source: Prepared by the authors. 

With regard to the complexities that permeate the study scenario, the complicating features of the 
social actors’ capacity to take action are related to the difficulties of effectively promoting the political-
pedagogical proposals by the school, as recognized by the managers, and also the socio-educational 
limitations assigned to the school community by the managers. 

As regards the means of participation, the managers clearly considered that the contribution of the 
community lacked the necessary attributes to fully and transformatively participate, although it was  
active. From the standpoint of the community, however, its participation was sufficient for the needs of 
the school. 

Regarding the essential conditions for participation, it was observed that the difficulties faced in 
acquiring available information to increase participation in the decision-making process were caused 
by the perception that the community was participating in only a formal sense. In the eyes of the 
community, the managers merely prioritized, established and achieved goals set by the official 
indicators of results in education, ignoring the transformation of the school as a social location. 

In view of these perceptions, it was obvious that the managers and communities should combine to 
secure the core competencies required for each school. They should prioritize the information and 
knowledge as inputs to the organizational processes developed by means of mutually connected 
teams focusing on an interest in debate and the co-creation of the new. In this context, it is necessary 
to promote the state of collective mobilization required for the transfer of knowledge, skills and 
resources, to sustain the conditions and means appropriate to the practical expression of participation 
by focusing on a transformative vision of reality, gradually extending the breadth and depth of 
participation while transcending the limitations involved. In the same way, is necessary to prioritize the 
integration and transfer of information relevant to the decision-making process, letting new values and 
future ideas emerge in learning, which are experienced in a social process of co-operative 
construction. 

5 CONCLUSION 
In response to the research problem, the different theoretical approaches of organizational 
management contribute to the enhancement of democratization in the management of public schools 
in the Amazon region occur on the axis of the organizational and human complexities that permeate a 
school’s management. 

In this respect, it was found that the Strategic Architecture and U Theory offer several ways of acting 
in regard to the different meanings assigned to the democratization of the school management: (1) 
they provide organizational parameters and instrumentalization in the effective support of the 
democratic model of school management; (2) they offer support to the concepts of paradigms and 
idiosyncrasies with which managers and communities build their perception of reality; and (3) they 
establish how they interpret their experience and how the school management was built. 

In addition, the instrumentation employed by the Brazilian educational system was identified as 
something which operationalizes the organizational planning in schools, supporting the governmental 
program of transferring federal financial resources. Although this is based on the theoretical-functional 
parameters of Strategic Management, it is found by the results of this study to be inconsistent with the 
democratization of school management. This fact may contribute to the misperception that the 
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organizational transformation brought by the democratization of management can be equated to a 
technical or normative instrumentalization.  

As a contribution to future studies, the expansion of discussions involving educational and 
organizational theories and incorporating the complexities into general parameters applicable in 
different scenarios is suggested. Investigation of the meanings attributed to the democratization of 
management by the subjects involved, given the constant social changes caused by local and global 
features, may also be considered helpful to the construction of a wider path of democratic 
organizational management.  

This research is intended to contribute to consolidating democratization in the management of public 
schools, offering evidence to academics, public policy makers, managers of educational systems and 
school organizations.  
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Abstract 

 
As generators of employment and income of considerable portion of the population, arises the 

necessity of the verification of academic productions from the reality of Micro and Small 

Enterprises as innovative organizations; not only as elements of reflection, but also as influence 

elements in the decision of managers. In this context, it was taken as a general objective: analyze 

the scientific production available on innovation in Micro and Small Enterprises, and as specific 

objectives: characterize the publication of the proposed theme regarding the type, authors and 

literature used; identify the origin and the distribution of the research on the subject; and classify 

the publications available regarding to its main methodological elements applied. Was held a 

Bibliometric analysis of 100 publications for the survey of the State of the Art of the theme 

Innovation in Micro and Small Enterprises. As a result, it was verified a concentration on 

modalities Periodical and annals of events, highlighting publications of a single author. 

Similarly, it was verified a wide dissemination of these publications, having no significant 

concentrations in any event or periodical. Regarding to the methodological relations, it was 

observed the prevalence of qualitative approach, bibliographical research method, case studies, 

and the current theme Innovation Practices. 

______________________________________________________________________________ 

Key Words: State of the Art, Bibliometrics, Innovation, Micro and Small Enterprises. 
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1. Introduction 

Innovation is a competitive basis in the contemporary setting and a key element for survival in 

the market. A recent survey, conducted by SEBRAE (2014), for this study indicates that the 

micro and small enterprises represent 53% of gross domestic product in the Brazilian commercial 

sector being the main source of wealth in this field of activity. In a comparative study on the 

participation of companies in the industrial sector, Micro and Small Enterprises have a 22.5% 

rate, therefore, approaching 24.5% index of medium businesses and in the service sector, 36% of 

national production come from small business. As generators of employment and income of a 

considerable portion of the population arises the necessity of the verification of academic 

productions from the reality of Micro and Small Enterprises as innovative organizations. These 

and other reports serve as elements of reflection and are also helpful in the decision of managers. 

They can be extracted from databases in general, such as magazines, theses, dissertations, 

yearbooks and other sources of technical or scientific nature. 

Scientific publications allow readers to monitor progress and dissemination of discoveries and 

knowledge of science. Its allocation depends on a variety of settings, such as: scientific area of 

interest; social networks to which are bound authors and co-authors; study focuses; journals and 

affiliations. So that new knowledge be developed, it is necessary to know the state of the art, or 

the current discussion regarding the study and carried out based on the evaluation of scientific 

production. The assessment of scientific production is grounded by several authors (Costa et al, 

2012; Barboza et al, 2014; Gracio and Oliveira, 2015) which states that the importance of 

evaluation studies on the scientific production lies in the recognition of researchers, in the 

research, in the relevant advances and in the knowledge assigned to the theme for the viability of 

new studies focusing on the proposition of new concepts and indicators. 

In general, the idea is to expose the situation of publications available on the innovation in 

Micro and Small Enterprises, identifying periodicals, authors, subjects and approaches. This 

motivation is based on the following issues: What is the state of the art of the scientific literature 

on innovation in Micro and Small Enterprises? For this study, it was taken as a general objective: 

to analyse the scientific production available for innovation in Micro and Small Enterprises. 

Therefore, the following specific objectives will be developed: characterize the publication of the 

proposed theme regarding the type, authors and bibliography used (1); identify the origin and 

distribution of the researches on the subject (2); and classify the available publications regarding 

to its main methodological elements applied (3). It is expected that this evaluation will enable in-

depth studies on observed gaps and the orientation for references in researches from surveys. 
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2. Literature Review 

This survey on the State of the Art is based on Bibliometry that, according to Francisco 

(2011), is a technique that allows evaluation through quantification and measurement, of the 

production and the scientific knowledge published. For Freire and Freire (2014), scientific 

knowledge allows the emergence of the knowledge on the phenomena, whether natural or social. 

In addition to the authors, the scientific publication, today, was enhanced by the production 

methods, channels and dissemination of new knowledge produced, which allows a better 

organization for Bibliometric Analysis. 

2.1 Bibliometric Analysis and State of the Art 

As reading in Luca et al (2014), the Bibliometric Analysis, consolidates and enables the 

dissemination of scientific knowledge. This is justified by the publication of these works through 

the survey of the Art of the State and the publication of the compendium of this knowledge, 

which favours the statement of metrics and the prevalence of the results of studies conducted by 

researchers. For Licorio, Siena and Almeida (2014), the Bibliometry lies based on three principles 

or laws: the Law of Bradford, which measures the productivity of periodicals; the Law of Lotka, 

which checks the productivity of researchers; and Zipf's Law, which notes the frequency of 

keywords. According to these authors, it is possible to establish a relationship between these laws 

and the purpose of the survey of the State of Art, as Bibliometry allows you to collect data aiming 

to establish influence, profile and trends of researchers and publications. From this context, it is 

possible to base the Bibliometrics as a technique that meets the requirements for the survey of the 

State of the Art of the proposed theme: Innovation in Micro and Small Enterprises. 

State of the Art is the highest level on certain information, situation, discussion or technique. 

In the context of scientific discussion, State of the Art explains the state of knowledge on areas of 

scientific production in relation to its elements, as surveyed, research, journals, publications, 

networks, among other approaches. 

In this representation, two terms converge towards the goal of the discussion: state of the art 

and state of technology. The state of technology arises from the inventiveness settings, in which 

what is expected is a completely new result, the state of technology proposes itself to verify until 

where extent the technical developments discoursed. For the state of the art, object of this 

research, its concept involves cataloguing data on the subject involved, as Table 1. 
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Author State of the Art concept 

1.Rossetto et al 

(2013) 

1.1 Development of a map on a subject that the researcher intends to investigate. It 

aims to describe the evolution of the researches in the field, revealing the most 

frequent concepts, as well as those in which there is not yet hired studies. It is an 

important step in the development of any such research. 

2.Vosgerau e 

Romanowski 

(2014) 

2.1 Establishment of relations between productions, identifying usual thematic and 

pointing out the gaps to the development of new areas of knowledge and parameters 

for performance of reflections. It seeks not only to identify the productions, but also 

perform analysis, categorizations, approaches and perspectives on the theme. 

3. Silva e 

Carvalho (2014) 

3.1 Carrying out surveys on particular subject in a specific area of expertise to identify 

the production characteristics, observing its scientific and social contribution. It has an 

object the scientific productions focused on determining the construction of 

knowledge from the theories explained, the procedures used and the elements under 

discussion. 

Table 1: Concepts on the State of the Art. 

Source: Prepared by the authors from literature surveys. 

Regarding to the State of the Art, the concepts presented have in common the application of 

consolidating elements of a theme, thus enabling the assessment of the dynamic of the object for 

research. It is possible to supplement this analysis from Vosgerau and Romanowski (2014), 

describing the research of the type State of the Art as a mapping focused at the analysis of the 

problematic and methodology, having as purpose, references for the exposition or justification of 

the gaps that the research aims to fill. Similarly, but with a focus on Bibliometric analysis, to 

Roza, Machado and Quintana (2011) the survey of the State of the Art conducted by Bibliometry 

allows the establishment of standards that together demonstrate the depth of the development of 

this knowledge as well as the gaps or issues raised in a given period. 

The authors note that it is possible to determine, from the establishment of these data, 

information relating to the group of defined publications, such as: the most productive 

researchers, as well as their institutional origin; type and age of the publication; researcher, type 

and age of the used literature; most cited journals; core of the publications that make up a field, 

among others. These elements allow the display of relevant information whose perspective is to 

enable the development of new studies. For this study, the thematic focus was Innovation in 

Micro and Small Enterprises. 

2.2 Innovation in Micro and Small Enterprises 

Innovation in Micro and Small Enterprises can be explained by the necessity of insertion or 

maintenance, both in generic as specific markets in different economic realities. For an 

organization to suit to the market reality in which it belongs, it is necessary to focus on the 

general objectives set out by Correa and Correa (2013): reliability, flexibility, quality, cost and 

speed. This adjustment is based on the relationship with innovation, arising from the awareness of 
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maintenance of the Micro or Small Business in the competitive market, focused on products or 

services. 

The term innovation has been used as a focal point for organizations that wish to remain or 

become relevant to the market. The main definitions of innovation arise from the Oslo Manual, 

which aims to provide guidelines for the collection and interpretation of data on innovation. The 

concept offered entails, according to OECD (2005), in the innovation as the basis for 

development of products, services, processes, new organizational methods, or significantly 

improved, allowing the insertion of new values (economic or conceptual) as a result of this 

change. 

A survey on Melo and Abelheira (2015), Tigre (2014) and Silva, Bagno and Salerno (2014), 

allows to describe innovation as an invention capable of generating income and value, being 

derived from different resources, focusing on the production of goods, services or different and 

discontinuous processes in relation to the previous ones. Tidd and Bessant (2015), show that 

innovation does not have implications only to the individual enterprise, but it has evolved as a 

major source of national economic growth. It is possible to infer that the basis for innovation are 

based on creative processes that assist in organizational development with a focus on results, 

enabling the progress of the organization and allowing it to compete or differentiate itself 

successfully in the market. This relationship with what is expected for the survival of Micro and 

Small Enterprises in the market and raise innovation as a possible support for competitiveness. 

Micro and Small Enterprises can be defined as organizations that emerge from the individual 

entrepreneur state. The companies are classified from two alternative ways: number of employed 

persons (employees) or income earned. The classification from the income earned ranks as Micro 

and Small business, according to SEBRAE (2014) companies that have revenues of up to R $ 

3,600,000.00 (three million and six hundred thousand reais). The classification from the 

occupation of people, as well as the determining criteria can be verified in Table 2. 

Classification 
Economic Activities 

Services and Commerce Industry 

Microbusiness Up to 9 persons employed. Up to 19 persons employed. 

Small business From 10 to 49 employees. From 20 to 99 employees. 

Table 1: Classification of enterprises from the number of employed people. 

Source: Sebrae (2014). 

A Tool developed by the Brazilian Institute of Planning and Taxation (BIPT) allows to check, 

through a software called Empresometro, statistics on Micro and Small business in real time. A 

research conducted on the statistics of the Empresometro website (empresometro.cnc.org.br) on 

May 6, 2016, testified that there are just over 15 million Micro and Small Enterprises active in 
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Brazil. In such a competitive market, the Micro and Small Enterprises needs support for growth, 

development and maintenance of their status. What is expected are situations where innovation 

can assist in this supplanting process of the desired level. 

A Reading on Tidd and Bessant (2015), shows that the authors mention the question of the 

relationship between innovation and the survival / growth on the market: it would be a problem 

for the participants already established, but an opportunity for new entrants. It is possible to relate 

to this context the reality of Micro and Small Enterprises inserted in an extremely competitive 

environment. For Micro and Small Enterprises, competitiveness is a common element in their 

everyday organizational relationships. 

Meiners et al (2016) defines competitiveness as a systemic factor based on combination of 

internal and external conditions that favour the growth of productivity and business innovation. In 

the Micro and Small Enterprises, this competition would, according to Tigre (2014), advantages 

over costs and quality, enabling increased profits and growth of the organization and, over time, it 

would result in falling prices and increased production. From these concepts it is possible to 

define that for the survival, insertion or growth in this market for the Micro and Small 

Enterprises, innovation should be aggregated to their reality. To define what extent are the studies 

about innovation in Micro and Small Enterprises and make possible the construction of an 

overview of the discussions and shortcomings of this knowledge, it was conducted a survey of the 

State of the Art of this relationship. 

3. Methodology 

This research, of applied nature, can be characterized, as to the nature of the goal for research, 

as exploratory and descriptive. To Prodanov and Freitas (2013) exploratory research works in the 

preliminary research stage and aims to raise more information on the subject, allowing 

delimitation, setting of objectives, formulation and approach involving in general, bibliographical 

survey. Whilst the descriptive research, according to the authors, search to log, analyse, sort and 

describe the characteristics of the phenomenon and its variables, from specific techniques, such as 

survey data. 

As to the approach to the problem, it is characterized by qualitative and quantitative. To Siena 

(2011) quantitative research employs quantification in the collection and processing of 

information through statistical techniques; while the qualitative has as object the interpretation 

and the attribution of meaning to the phenomena, interacting with the descriptive statistics for the 

organization of this information. Specifically, for research, quantitative approach focused on the 

statistical analysis of bibliometric survey in all the collected publications; and qualitative was 
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used for interpretation of the data collected. These typologies are compatible with the survey, 

since what was intended was a survey of the works, for statistical classification and subsequent 

interpretation. 

3.1 Method and document delineation 

For the development of this task It were used the Statistical and Bibliometric Methods. To 

Siena (2011), the Statistical method is characterized by reducing the quantifications of 

phenomena, aiming to simplify its representation. For Francisco (2011), the Bibliometry allows 

evaluation through quantification and measurement, of the production and scientific knowledge 

publicated. The combination of methods corroborates Souza et al (2015) setting out the necessity 

to involve the quantification and measurement statistics to measure the production and 

dissemination of science through scientific publications. 

The delineation of the study conducted is documentary and bibliographical thus characterized 

by carrying out a survey from secondary source and developed with a focus on authors with 

publications on the subject. For Siena (2011), this delineation allows the analysis of collected 

materials including quantitation. The author explains that this type of study, the approach requires 

an exploratory stage, as noted earlier, for the definition of procedures. 

3.2 Procedures and sample selection 

For the study presented, were considered as the procedures: the bibliographical survey for 

theoretical support and the object; definition of the sample group, characterized by the scientific 

publications extracted; and data collection, carried out from the documentary research and 

content analysis. 

The study population was defined from the extraction of the results by applying Harzing's 

Publish or Perish software, with source in Google Scholar database. Variants were selected in 

Portuguese and English, of the terms in question to carry out a survey of the relationship: 

innovation and Micro and Small Enterprises. These variants were used specifically for the title of 

publications and the resulting volume was 206 items, characterizing the population. The sample 

was defined from the necessity to eliminate some of these items, which were at odds with the 

necessities for data collection. After excluding items, was obtained, then sample of 100 

publications on the topic that came to be analyzed. These were reviewed and it was proceeded to 

the statistical survey of its main attributions through Excel 2016 software: authors, year of 

publication, epistemological basis, methodological aspects, problems involved, more cited 

articles as a study reference for authors and others. The research results are shown in tables and 

graphics to better identify the prevalences with subsequent analysis. 
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4. Results and Discussion 

The survey was conducted on 05/16/2016, following the procedures described in this report. 

Were selected and classified thematic variations in Portuguese and English, of the prescriptive 

terms for analysis, which allowed the consolidation and the survey of the relationship between 

innovation and Micro and Small Enterprises. These variations were specifically used for the title 

of the publications and their volume of utilisation, as can be seen in Table 3 below. The software 

generated from the variants of the term, 206 verified results between Portuguese, English and 

Spanish. The latter, resulting from the capture of the summary and the title written in English. For 

survey of publications, the time cut was carried out with publications of 2015 and earlier, without 

limit of lower year to assess the evolution of publications. In previous analysis, followed by the 

capture of publications, some exclusions of resulting elements were necessary, as shown in Table 

4 immediately below.     

Classification Variant of terms Results 

Variation 1 Inovação; Micro e Pequena Empresa 112 

Variation 2 Inovação; MPE 8 

Variation 3 Inovar; Micro e Pequena Empresa 1 

Variation 4 Inovar; MPE 0 

Variation 5 Inovador; Micro e Pequena Empresa 6 

Variation 6 Inovador; MPE 0 

Variation 7 Inovadora; Micro e Pequena Empresa 3 

Variation 8 Inovadora; MPE 0 

Variation 9 Inova; Micro e Pequena Empresa 1 

Variation 10 Inova; MPE 0 

Variation 11 Inovando; Micro e Pequena Empresa 0 

Variation 12 Inovando; MPE 0 

Variation 13 Innovation; Micro and Small Enterprise 71 

Variation 14 Innovation; MSE 4 

Table 2: Thematic variation of the research on the Publish or Perish software. 

Source: The authors 
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Exclusions Reason Volume 

1. Year 2016 Above the upper limit of time cutting. The limit admitted was 2015. 6 

2. Citation  
Publication excerpt provided by Google Scholar, for specific topic 

view. 
48 

3. Book  

Work provided by Google Scholar, in a partial manner in Brazil, 

with limited access to a few pages for restrictions due to copyright 

laws. 

2 

4. Summary 
Publications whose access only allowed summary view and / or first 

page of the work. 
7 

5. Duplications Publications generated more than once as a result. 14 

6. Technical report Technical publication for specific business service. 1 

7. Primer 
unscientific playbook, of demonstrative character of the profile of 

entrepreneurs 
1 

8. Restricted access 
Publications whose access is limited to subscribers or individual 

payment users. 
27 

Table 3: Justification for the elimination of publications. 

Source: The authors 

These exclusions are justified to limit access to information, not allowing analytical or 

statistical studies intended. After this initial filtering process, it was found that from the total of 

206 publications, 106 were deleted, remaining 100 publications for analysis. 

4.1 Characteristics of publications on innovation in Micro and Small Enterprises 

By establishing a survey research of the type State of the Art, one of the research base is to 

define the characteristics of the localized publications. To meet this need, some delimitations 

were made, grouping by age and volume of publications, definition of type, volume authors, 

leading researchers and principal investigators referenced. Table 5 shows the parallel drawn 

between the type, volume and temporal distribution of the publications raised. 

Type of publication 
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Total 

Annals of events 1 1 1 1 4 1 2 1 4 2 3 5 7 34 

Book chapter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Dissertation 1 0 1 1 0 0 0 0 3 5 4 3 3 21 

Monographic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 

Periodic 1 0 0 1 1 0 3 1 2 3 3 8 11 33 

Thesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

TOTAL 3 1 2 3 5 1 5 2 9 10 11 21 27 100 

Table 4: Types of publication and its temporal distribution. 

Source: The authors 

Although the search for publications had no minimum age limitation, the first available 

publications located date from 2003 in a space of 13 years. The largest volume of publications, 

however, has concentration from the year 2012 and continue until the year 2015, more recent in 

the research. This volume is characterized by the presence of 69% of the whole production in this 
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range. Of the total, 67% of that publication are Annals of events and Journals. The graphic of the 

volume of publications by number of authors is available in Figure 1. 

 
Figure 1: Comparative of the number of publications from the number of authors. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

It is possible to check through the data collected, that the largest volume of publications is 

carried out by only one or two authors, according to data collected 63% of the publications were 

performed by 1 and 2 authors, over 38% for 1 author and 25% to 2 authors. As a residual, there is 

37% with a volume equal to or greater than 3 authors per publication. 

In a survey conducted by Publish or Perish software, was obtained as a result the volume of 

citations per publication. The researchers and their publications with the most attention, according 

to the verified results, are in Table 6. 

Quotations Authors Publication 

58 

Suresh De Mel 
Innovative firms or innovative owners? Determinants of 

innovation in micro, small, and medium enterprises 
David McKenzie 

Christopher Woodruff 

23 

Mauricio Fernandes Pereira 

Innovation factors for the survival of micro and small 

enterprises in Brazil 

Mariana Grapeggia 

Magnus Luiz Emmendoerfer 

Douglas Luis Três 

12 

Marlete Beatriz Maçaneiro Financing sources for innovation: incentives and 

obstacles to micro and small enterprises - multiple case 

study in Paraná 
Ana Paula Mussi Szabo 

Cherobim 

12 
Ana Teresa da Silva Neto Measurement of the degree of innovation in micro and 

small business: a study in the textile-clothing chain 

companies in Sergipe 
Rivanda Meira Teixeira 

9 

Maria Del Carmen A. Acosta 
Las prácticas de gestión de La innovación em las micro, 

pequeñas y medianas empresas: resultados Del estudio 

de campo en Piedras Negras Coahuila, México 

Manuel Medina Elizondo 

Laura Lorena Ballesteros Medina 

Victor Molina Morejon 

Table 5: Main authors in related publications. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 
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According to statistics from Google Scholar tool, these were the 5 most cited authors, from the 

base raised. These are publications specifically directed to the raised theme, Innovation in Micro 

and Small Enterprises. Of these, 2 are written in a foreign language (English and Spanish), and 

the other in Brazilian Portuguese. Regarding to the references cited in the group of the literature 

lifted, were verified some patterns on the volume of citations. Table 7 shows the 36 authors and 

most prominent entities. 

Author Occurrence Author Occurrence 

SEBRAE 65 Cassiolato, J 25 

BRASIL 53 Freeman, C 25 

Schumpeter, JA 51 Nelson, RR 22 

Oslo Manual 49 Dosi, G 18 

IBGE 48 Barbieri, JC 18 

Pavitt, K 32 Reis, DR 17 

Bessant, J 32 BNDES 17 

Porter, ME 29 Sawhney, M 16 

Lastres, HMM 29 Lemos, C 16 

Tidd, J 28 Chesbrough, H 15 

Table 6:Most referenced authors in the verified publications. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

Emphasis is given to the Brazilian Support Service for Micro and Small Enterprises and to the 

author Schumpeter. The first produces content in terms of MEP, giving priority to its maintenance 

and growth in the market. The second, Schumpeter, has in its publications focus on innovation. 

These indicatives corroborate his presence among the most cited. Already the Brazil entity, also 

featured as referenced, concerns to the laws and regulations applicable to the country. 

4.2 Identification of the origin and distribution of the research 

By verifying aspects of the distribution of the researches by entities, events and journals, there 

were no significant highlights. When verifying the temporal distribution of the 30 Theses, 

Dissertations and Monographs counted, it was found that, although there is a prevalence in the 

distribution in federal universities, there is no significant amount of its production in specific 

entities. PPGA-UFBA, PPGEP-UFRN and PPGDE-UFPR are the ones with 2 posts per entity. 

Regarding to the analysis by Journal, the significance is small. Of the 33 publications in journals 

raised, the maximum volumes observed in repetition are 3 publications in RAI - Journal of 

Business and Innovation, and 2 in G & DR - Journal of Management and Regional Development. 

On the other hand, publications in annals of events appear to have smaller distribution, which 

infers a reasonable occurrence of the theme in the featured events, as shown in Figure 2. 
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Figure 2: Graphic of the distribution of publications in Annals of events. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

Of the 34 occurrences, there is 7 at ALTEC - Latin Iberoamerican Congress of Technology 

Management, and 4 in SINGEP - International Symposium of Project Management. It is possible 

to check that the Journals and Annals of events has the largest volume of publications on the 

theme Innovation in Micro and Small Enterprises and that this volume is distributed in a 

decentralized way, not observing large volumes of publications in the same entity. 

4.3 Classification of the publications according to their characteristics 

As an initial analysis, we sought to verify in the publications, classification standards 

regarding to the objectives, among exploratory, descriptive or explanatory researches. The survey 

carried out can be seen in Figure 3. 

 
Figure 3: Classification of the publications as to the goal. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 
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It is verified an emphasis on researches of exploratory type that, according to Siena (2011), 

seeks to explain the problem to the construction of the hypothesis. This highlight with a volume 

of 43% is followed by the relationship between Exploratory and Descriptive research, with a 

volume percentage of 37%. According to the author, Descriptive research features elements of the 

population or phenomenon. This relationship can be highlighted with fundamentals in the 

complementariness of both, that is, the phenomenon would be described for only then have its 

explanation for the lifting of the issues inherent to it. 

In the analysis of publications, were raised the problems defined by the researchers. Its rating 

involves the covered subject and the specificities applied by each author and their relation to the 

year of publication, as shown in Table 8. 
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Total 

Innovation tools for 

competitive advantage  
1 

 
1 

  
1 

   
3 9 7 22 

Innovation practices 1 
   

1 
 

3 1 2 2 2 3 6 21 

Analysis of the degree of 

innovation         
2 4 2 4 5 17 

Evolutions in innovation 2 
        

1 1 3 2 9 

Innovation in Operations 

Network     
4 

 
1 

 
1 

   
3 9 

Public policies focused on 

innovation      
1 

  
1 

 
2 

 
2 6 

Local Productive 

Arrangements for 
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1 1 
     

1 1 
 

1 5 

Reasons to innovate 
        

1 
  

2 1 4 

Relationship Innovation and 

ICT   
1 

     
1 1 

   
3 

Entrepreneurship 
   

1 
   

1 1 
    

3 

Innovation and national 

culture          
1 

   
1 

Grand Total 3 1 2 3 5 1 5 2 9 10 11 21 27 100 

Table 7: Classification of the Articles by issue addressed. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

As noted, there is the prevalence of themes innovation tools for competitive advantage and 

practices of innovation, addressing suggested models and models practiced for innovation in 

organizations with a focus on growth and market competitiveness. By the variant time, it is 

identified that the thematic is recent and in development. 

To perform the methodological analysis on the publications verified were outlined four 

classifications, as defined by Semprebom and Takahashi (2013) and Creswell (2010): research 

strategy (qualitative, quantitative and mixed method research); the method used (case study, 
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action research, Delphi, Survey, literature and field research); and the data collection techniques 

(interviews, questionnaires, observation, document research and other techniques). As research 

strategies, as discussed, it is possible to analyse its prevalence in Table 9 and Figure 4. 
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Qualitative 2 1 
 

2 5 1 3 1 2 4 3 9 16 49 

Quantitative 
  

2 
   

1 1 3 2 4 9 7 29 

Mixed 1 
  

1 
  

1 
 

4 4 4 3 4 22 

Grand Total 3 1 2 3 5 1 5 2 9 10 11 21 27 100 

Table 8: Investigation methods and their temporal distribution. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

 

 
Figure 4: Graphic of the distribution of publications for its investigation strategy. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

According to the data, it is possible to analyse the survey with the theme Innovation in micro 

and small enterprises as congruent with the qualitative research. This occurrence can be seen both 

in the temporal analysis, as in the prevalence of the volume of 49% of publications with this 

feature. In the classification in relation to the method used, it is possible to check the results in 

Table 10 and Figure 5. 

 

 

 

 

 

 



Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance  

and Banking (EAR16Turkey Conference) ISBN: 978-1-943579-44-0.  

Istanbul-Turkey. 15-17 December, 2016. Paper ID: XXX 

 

   15 
www.globalbizresearch.org 

Investigation Methods 
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Bibliographic research 1 1 
 

1 1 
 

1 2 
 

4 2 5 10 28 

Case study 1 
  

1 2 1 3 
 

3 2 2 4 8 27 

Survey 1 
 

1 
   

1 
 

2 3 5 5 4 22 

Field research 
  

1 1 2 
   

4 1 2 6 3 20 

Action research 
           

1 1 2 

Action research, Delphi, 

Survey             
1 1 

Grand Total 3 1 2 3 5 1 5 2 9 10 11 21 27 100 

Table 9: Investigation methods and their temporal distribution. 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

 

 
Figure 5: Graphic of distribution of the methods of investigation 

Source: Elaborated by the authors from the data collected. 

Through the data collected, it is possible to see a brief balance between the methods, with 

emphasis on bibliographic research and case study. The bibliographic research usually is referred 

as method, when in reality it is based on the consolidation of a theoretical framework for the 

development of any work. On the other hand, the case study is seen acting on researches of both 

qualitative, quantitative and mixed nature. It seems to be the most convenient method for 

applications in the theme Innovation for Micro and Small Enterprises. 

For classification as a data collection technique, it is verified that there is a prevalence of 

techniques: questionnaire, with 33 occurrences, bibliographic survey, with 17 occurrences, 

documentary research, with 15 events and interviews with 10 occurrences. These four data 

collection techniques represent 75% of the techniques used throughout the base of the raised 
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publications. When is traced a parallel between them and their relation to the theme developed, 

there is the result shown in Table 11. 

Row Labels Interview 
Bibliographical 

survey 

Documental 

research 
Questionnaire Total 

Innovation practices 3 1 4 8 16 

Innovation tools for 

competitive advantage  
8 3 4 15 

Analysis of the degree 

of innovation  
1 1 12 14 

Evolutions in 

innovation  
1 4 2 7 

Innovation in 

Operations Network 
3 2 1 1 7 

Local Productive 

Arrangements for 

Innovation 
 

2 
 

3 5 

Entrepreneurship 2 1 
  

3 

Reasons to innovate 1 
 

1 1 3 

Relationship Innovation 

and ICT    
2 2 

Public policies focused 

on innovation  
1 1 

 
2 

Innovation and national 

culture 
1 

   
1 

Grand total 10 17 15 33 75 

Table 11 - Classification of articles by data collection technique and research. 

Source: Prepared by the authors from the data collection. 

 

Among the elements of the relationship of research area and data collection, it is possible to 

see a relationship between the theme practices of innovation, which are observed a record models 

used for innovation and capture this information from questionnaires, as is the case with the topic 

Analysis of the degree of innovation. For being elements apparently resulting from the perception 

of the sample, it is possible to perform the inference of the relationship with the data collection 

standards. As for the theme innovation tools for competitive advantage, for being about the theme 

creation and development of applicable models, it is possible to see a relationship with 

bibliographic survey, which may indicate the assessment of consolidated models for the 

development of new ones. 

5. Conclusions and Recommendations 

Developed from a sample volume of 100 publications, this research allowed the survey of 

productive information with the purpose to create a base to researches on the theme Innovation in 

Micro and Small Enterprises. Although with a low volume of publications, the survey allows the 

observation of some patterns and gaps for further research. 
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The Bibliometric fundamentals raised led to a verification of the State of the Art of the 

thematic relation, through the source elements, distribution and classification of publications. 

From the origin were established entities and researchers, although it has been found by the 

survey of distribution, is that there is a wide dispersion of these publications. Regarding to the 

classification, it was possible to ascertain the applicants types as well as the areas of interest in 

organized in studies standards. 

Finally, it is expected that the fundamentals raised allow the establishment of bases for the 

referential input for future researches involving the theme. Although it has been verified some 

limitations to this study, these can be overcome by the generality of the observed paths and the 

prevailing fundamentals. 
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Abstract 
This paper analyses certain theories applied in the management of organizations, in response to the 
challenge of promoting educational innovation, focusing on the democratization of management in 
public schools. It is assumed that general parameters of organizational management can support the 
emergence of different models in the democratization of school management. The research question 
is how different theories of organizational management can contribute to the improvement of 
democratic management in the public schools of the Amazon region. The overall objective is to 
analyze the theories applied in organizational management with this purpose in mind. The specific 
objectives of the paper are (1) to identify the conceptual parameters that define the main 
characteristics of the theoretical construct of School Democratic Management; (2) to analyze the 
organizational aspects of School Democratic Management in the context of public schools located in 
the Amazon region; (3) to indicate elements of organizational innovation that focus on the 
democratization of school management. The paper uses theories of School Management, Strategic 
Architecture, Strategic Management, U Theory and Emotional Intelligence. The methodology of this 
work is both quantitative and qualitative and a theoretical Functionalist framework is employed, It 
takes the form of a case study, using Content Analysis procedures and a theoretical and empirical 
survey of Focus Groups responding to questions via a Likert scale. The research went beyond a 
simple comparative analysis of different theories and ventured into factual context to identify and 
extract the key elements of a democratic management perspective, based on the theoretical construct 
of Democratic School Management and the perspective of public schools located in the Amazon 
region. The desired innovation involves the application of organizational theories in response to the 
elements found. The research results showed: (1) a theoretical construct organized into three 
essential dimensions corresponding to Decentralization, Autonomy and Participation; (2) critical points 
related to the characteristics corresponding to the dimensions of Autonomy and Participation, 
converging on the same cause, related to the different ways in which reality is perceived, experienced 
and valued by those involved with the school; (3) the fact that theoretical and functional elements of 
the Strategic Management Theory do not support a democratic management perspective, although 
the Strategic Architecture Theory and the U Theory can provide innovative elements related to the 
following: promoting the condition of collective mobilization required for the transfer of knowledge, 
resources and skills; building and promoting a transformative vision of reality, to overcome the 
limitations involved in the emergence of new values and ideas; integrating managers and communities 
around the core competencies required for schools. In response to the research question, the 
research concludes that theoretical contributions occur on the axis of the organizational and human 
complexities involving the management of the school, providing elements of innovation to support a 
democratic perspective of school management. This research provides information to academics, 
public policy makers, managers of educational systems and school organizations. 

Keywords: Democratic School Management, organizational management, public schools, 
Functionalist paradigm, Emotional Intelligence. 

1 INTRODUCTION 
This paper analyzes how different theories applied in organizational management might respond to 
the challenge of promoting innovation in school management, focusing on the democratization of 
management in the public schools located in the Amazon region.  

Theoretical and empirical analysis for an introductory knowledge of the facts indicates that approaches 
traditionally employed in the support of school management appear dysfunctional when adopted in the 
context of democratic school management. Therefore, the problem faced in this study stems from the 
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gap in the theoretical field, which does not present sufficiently structured elements to support the 
Democratic School Management model. The research question is how theories of organizational 
management can contribute to the improvement of democratic management in the public schools 
located in the Amazon region. 

The overall objective of the study is to analyze theories applied in organizational management 
focusing on improving the management of public schools in the Amazon region. Its specific objectives 
are as follows: (1) to identify the conceptual parameters that define the main characteristics of the 
theoretical construct of School Democratic Management; (2) to analyze the organizational aspects of 
School Democratic Management in the context of public schools located in the Amazon region; (3) to 
indicate elements of organizational innovation that focus on the democratization of the school 
management. 

2 LITERATURE REVIEW 
The understanding of [1], [2], [3], [4] about the contribution of Lawrence and Lorsch to the field of 
Contingency Theory, and the study of [5] concerning the management of school organizations, 
support the assumption of the present study that the effectiveness of the Democratic School 
Management model involves the adoption of general and flexible parameters of organization and 
administration, to allow each school to be managed according to its particular characteristics.   

2.1 Innovation and Organizations 
Based on [6] and [7], it is understood that the desired innovation covered in this study is possible when 
the actions of the organization provide opportunities for social and environmental change. This view of 
innovation also involves organizational restructuring, and may cover the emergence or incorporation of 
models and management tools as well as a change of values, beliefs and goals.  

2.2 The Democratic School Management 
According to [8], [9], [10], [11], [12] and [13], democratic school management may be understood as 
involving a political kind of participation, because this can control governmental action. It should not be 
confused with integration or cooperation in management. 

The activeness of the community must sustain the school’s autonomy and legitimize the 
transformation of management practices. Therefore, decentralisation is required as a condition for its 
autonomous action to restructure the organization and modify processes and mechanisms, in order to 
achieve openness in social participation. 

This understanding reveals that ensure that effective means and conditions must be ensured for 
individuals to exercise their right to participate, including spaces for social participation, available 
information and other conditions essential to aware and enlightened democratic performance, 
revitalizing the exercise of political management and promoting the resilience of authoritative 
practices. 

2.3 Strategic Architecture 
From the perspective of [14] and [15], the management focus on Strategic Architecture is the 
organizational adaptation to new features and processes directly linked to the development of key 
competences. Organizational skills are idiosyncratic in their essence and indicate the proficiency of 
the organization, reflecting the ability of its staff to act in complex situations, expressing their values, 
culture and even the context of the organization.  

2.4 Strategic Management  
Based on the understanding of [16], [17], [18], [19], [5] and [20], Strategic Management is the practical 
implementation of any planned strategy. The understanding and explanation of events are made every 
day on the basis of diagnosis, and planned acts become equivalent to the implementation of the plan. 
The events determine the action of the leaders, who emphasize the current situation of the 
organization, and the objectives emerge as a result of this analysis.  
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2.5 Emotional Intelligence 
In [21] and [22], Emotional Intelligence Theory is linked to the ability of individuals to manage their 
emotions and those of others, adapting to the different events and conditions of life. The Coaching 
style of leadership encourages employees to reach goals through constant dialogue and flexible  
procedures, encouraging actions which are focused on innovation and professional development. 

2.6 The U Theory  
In [23], [24] and [25], U theory assumes that people are influenced by their environment and their past, 
losing their ability to see and join in the deeper dimensions of leadership and transformation. Learning 
and innovation are viewed from a new perspective, based on the quality of awareness and attention. 
They promote changes in individual and collective learning about what to do and how to do it, which 
come from the sources of individual thinking and action.  

3 METHODOLOGY 
The study uses quantitative and qualitative material for a descriptive purpose, according to [26] and 
[27]; it has a Functional basis, as described in [28]. The theoretical approaches of Strategic 
Management, U Theory, Emotional Intelligence and Strategic Architecture are integrated in the 
research because they are considered simultaneously in this field of study. The research took the form 
of a case study, based on [29] and [26]. The focal groups were formed according to [30]; the Likert 
instrument used for the groups’ responses followed [3]. Content Analysis, as applied by [30] and [31]. 

An empirical incursion was made in three schools located in different municipalities in the State of 
Rondonia, Brazil, in the period February-March 2016. It was decided to replace the names of these 
schools with  A, B and C, to keep specific details confidential. The descriptions of the schools that 
were integrated in the study involved an analysis of the school census database as well as the 
development indicator of basic education (IDEB) from each school. The selection criteria were 
similarities in educational results, size and structure. Two focus groups in each school, each 
composed of ten individuals, were organized to discuss points related to Democratic School 
Management, according to the theoretical construct. The group of managers brought together 
individuals involved formally in each school’s management; the community group contained other 
involved people who were not formally linked to the management. Participation was voluntary, but it 
was restricted to those who had been involved with the school for at least a year.  

The Likert instrument allowed the participants' perceptions to be measured with some refinement. The 
characteristics of the construct were evaluated in relation to their resemblance to the respondents’ 
experience and its importance in the school management context. To describe this relationship, 
averages were calculated to show the standard deviation (D.P.) and confidence intervals (I.C.); the 
statistic synthesizing the results of the test of hypotheses (P-value) was used at a significance level of 
5%; the Mann-Whitney test was used to compare the perceptions of the focus groups, and the 
Kruskal-Wallis test was used to compare the perceptions between the schools, as indicated in [32]. 
The software used in the analysis was the R, version 3.2.4. These arrangements made possible a 
comparative analysis between management approaches in relation to the conceptual elements 
considered from the perspective of the schools involved. 

4 RESULTS AND DISCUSSION  
Based on [6], [7], and [22], it is understood that organizational innovation, based on the assumptions 
of emotional intelligence, involves the action of leaders engaged in changing values, beliefs and 
organizational objectives, in order (1) to transform social and environmental features; and (2) promote 
actions of organizational restructuring which strengthen the incorporation of models and management 
tools, through the motivation, involvement and commitment of individuals. 

4.1 Conceptual Parameters Defining the Main Characteristics of Democratic 
School Management  

The results obtained are presented in Figure 1, according to what its components infer about the 
theoretical sources. The features considered most relevant, with their definitions, are listed below. 
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Figure 1: Parameters characterizing Democratic School Management. 

Dimensions Features Parameters 

1 Decentralization -
aspects that influence the 
capacity of the school to 
become the center of 
decisions. 

1.1 Redefinition of State 
participation. 

1.1.1 The State function is to be 
responsible for providing and 
maintaining social assets for the benefit 
of the community. 

1.2 Redesign of 
organizational structures. 

1.2.1 Organization: the consolidation of 
spaces in which to activate mobilization 
and social emancipation. 

1.3 Redistribution of 
power. 

1.3.1 Structure of power: sharing of 
power; solidarity between spheres of 
competence. 

2 Autonomy - aspects that 
influence the ability  of the 
school to achieve self-
determination  

2.1 Capacity of the social 
actors involved to take 
action. 

2.1.1 School community: its participation 
is indispensable in school; synergy in the 
work team. 

2.2 Resizing of the 
institutional goals. 

2.2.1 Institutional purpose:  
transformation of the school and society. 

2.3 Review of practices 
and processes. 

2.3.1 Self-determination: the evaluation 
and correction of administrative and 
pedagogical practices and processes. 

3 Participation - aspects 
that influence the capacity 
of the school community to 
take action in relation to the 
school management. 

3.1 Intrinsic aspects of 
participation. 

3.1.1 Citizens: critical, reflective, 
politicized, participatory; aware of their 
rights and duties. 

3.2 Means of 
participation. 

3.2.1 Mode: active, direct, effective and 
transformative. 

3.3 Essential conditions 
for participation. 

3.3.1 Transparency: availability of 
information; participation in the decision-
making process. 

Source: Prepared by the authors. 

According to [7], [33], [34] and [35], the implementation of Democratic school management depends 
on governmental decentralization in the educational system, for instance at the level of school 
management. The school focuses its efforts on serving the community that houses it, and not on the 
State or itself, resulting in the redesigning of its organizational structure in order to attend to the 
community and respect its right to participate effectively in the decision making process.  

4.2 Analysis of organizational aspects for democratic school management in 
the perception of schools in the amazon region 

The critical points resulting from the statistical treatment of the perception of the focus groups led to 
isolating the elements that stand out in this study: that school C has bigger gaps than schools A and B 
have between the perceptions measured in the following characteristics: "capacity to act of the social 
actors involved”, "means of participation", and "essential conditions for participation". The indicated 
elements show that the dimensions of Autonomy and Participation are the key points for the 
achievement of a democratic school management, according to the findings of the present study. 

4.3 Elements of the organizational innovation brought by democratic school 
management 

The results of the comparative analysis focusing on the theoretical and functional aspects of the 
Strategic Architecture, Strategic Management and U Theory brought by democratic school 
management are identified in Figure 2. 
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Figure 2: Comparative Analysis of the relationship between theories and the democratic 
model of management.  

Democratic school 
management features 

Theories of organizational management 

Strategic 
Architecture 

Strategic 
Management U Theory 

Capacity of the social actors involved to 
take action. Support Don’t support Support 

Means of participation. Support Don’t support Support 

Essential conditions for participation. Support Don’t support Support 
Source: Prepared by the authors. 

With regard to the complexities that permeate the study scenario, the complicating features of the 
social actors’ capacity to take action are related to the difficulties of effectively promoting the political-
pedagogical proposals by the school, as recognized by the managers, and also the socio-educational 
limitations assigned to the school community by the managers. 

As regards the means of participation, the managers clearly considered that the contribution of the 
community lacked the necessary attributes to fully and transformatively participate, although it was  
active. From the standpoint of the community, however, its participation was sufficient for the needs of 
the school. 

Regarding the essential conditions for participation, it was observed that the difficulties faced in 
acquiring available information to increase participation in the decision-making process were caused 
by the perception that the community was participating in only a formal sense. In the eyes of the 
community, the managers merely prioritized, established and achieved goals set by the official 
indicators of results in education, ignoring the transformation of the school as a social location. 

In view of these perceptions, it was obvious that the managers and communities should combine to 
secure the core competencies required for each school. They should prioritize the information and 
knowledge as inputs to the organizational processes developed by means of mutually connected 
teams focusing on an interest in debate and the co-creation of the new. In this context, it is necessary 
to promote the state of collective mobilization required for the transfer of knowledge, skills and 
resources, to sustain the conditions and means appropriate to the practical expression of participation 
by focusing on a transformative vision of reality, gradually extending the breadth and depth of 
participation while transcending the limitations involved. In the same way, is necessary to prioritize the 
integration and transfer of information relevant to the decision-making process, letting new values and 
future ideas emerge in learning, which are experienced in a social process of co-operative 
construction. 

5 CONCLUSION 
In response to the research problem, the different theoretical approaches of organizational 
management contribute to the enhancement of democratization in the management of public schools 
in the Amazon region occur on the axis of the organizational and human complexities that permeate a 
school’s management. 

In this respect, it was found that the Strategic Architecture and U Theory offer several ways of acting 
in regard to the different meanings assigned to the democratization of the school management: (1) 
they provide organizational parameters and instrumentalization in the effective support of the 
democratic model of school management; (2) they offer support to the concepts of paradigms and 
idiosyncrasies with which managers and communities build their perception of reality; and (3) they 
establish how they interpret their experience and how the school management was built. 

In addition, the instrumentation employed by the Brazilian educational system was identified as 
something which operationalizes the organizational planning in schools, supporting the governmental 
program of transferring federal financial resources. Although this is based on the theoretical-functional 
parameters of Strategic Management, it is found by the results of this study to be inconsistent with the 
democratization of school management. This fact may contribute to the misperception that the 
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organizational transformation brought by the democratization of management can be equated to a 
technical or normative instrumentalization.  

As a contribution to future studies, the expansion of discussions involving educational and 
organizational theories and incorporating the complexities into general parameters applicable in 
different scenarios is suggested. Investigation of the meanings attributed to the democratization of 
management by the subjects involved, given the constant social changes caused by local and global 
features, may also be considered helpful to the construction of a wider path of democratic 
organizational management.  

This research is intended to contribute to consolidating democratization in the management of public 
schools, offering evidence to academics, public policy makers, managers of educational systems and 
school organizations.  
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Abstract 

This study is about an analysis of leadership as an innovative element of qualifying and 

participation in a military organization. The general objective of this paper is to analyse the 

leadership as an innovative element of qualification and participation in a military 

organization. To obtain the results in this study were established as specific goals the 

definition of leadership in the military command of the organization under study (1), the 

SWOT analysis on institutional performance of the leadership in face of perspective 

innovation through Design Thinking (2), and the presentation of the fundamental cognitive 

variables for the exercise of the innovative leadership in the researched military organization 

(3). For the development of this task it was used the method of content analysis on leadership 

and the procedures relating to Design Thinking. As procedures for this study, surveys were 

conducted on the internet, in books and articles published, in the documentation of the 

organization studied, and on questionnaires and interviews. In result, it is concluded that 

leadership is an innovative element of qualification and participation, which is a link between 

leadership and innovation in a military organization, highlighting the breaking of 

institutionalism paradigm for the New Public Management. In this analysis it is possible to 

see the existence of a new participatory leadership inside a hierarchical structure. The study 

shows tables and figures as illustrative elements to answer the expectations. The expectation 

of this study is to provide grants to researchers on the effects of leadership as innovation 

element inside a military organization, given the few references found regarding the scope of 

the subject studied. 

___________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

The military corporation that is the setting of this study stands out for the reliable credit to 

the population, according to a research conducted by IBOPE (2015), for seven consecutive 

years. Its historical mission rests on pillars which are based on hierarchy and discipline 

between leaders and followers. Nevertheless, new values are added over time, as paradigms 

are broken by the strength of democracy in countries rescued from totalitarianism, but the 

character of the leadership and its influence on the realization of institutional objectives 

remain perpetual. 

Wrapped in all operational presence visible to the society there is an entire logistical 

support, which performs the necessary purchases, payment of services and administrative 

support. The question to be answered here is: technical and professional capacity and 

participation can be considered innovative elements to the leadership of a military 

organization?  

To answer it, this research has as main objective: study the leadership as innovative 

element of qualification and participation in an military organization, and as specific 

objectives: characterize the leadership in the military command in the organization under 

study (1), make a SWOT analysis of the institutional performance of the leadership in the face 

of the innovation perspective proposed by Design Thinking (2), and point out the fundamental 

cognitive variables for performing the innovative leadership in the researched military 

organization (3). 

2. Theoretical and Conceptual Review  

This study is based on the Institutional theory, observing the relevant peculiar 

characteristics to the rules required by military institutions within a practical scope of 

leadership. 

2.1 Concepts of the Institutional Theory 

A survey on Pereira (2012) indicates that the emergence of institutional theory is due to 

the way that organizations incorporate prevailing practices and standards in their 

environment. 

According to him, it is possible to understand that organizations are shaped by 

management models, standardised behaviours, and adherence to new trends, causing them to 

get an understanding of implied standards and internal organizational diversity. In this sense, 

there are contributory factors not resulting from human actions specifically, but of their own 

culture in a significant political context. 

Therefore, institutionalisation is the process of transforming beliefs and actions in rules of 

social conduct that, after established by the acceptance, involves behavioural standardization, 

reaching social relations among members of the institution, in a controlled manner, keeping 
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stable the environment. Thus, the author states that the resulting factor of institutionalism 

arises from the meeting of mimetic pressures, evidenced by the desire of organizational 

assimilation, considered successful, or legitimized by members of the structure in the face of 

the results. 

According to Carvalho, Vieira e Silva (2012) this theory emerges on the social sciences 

originated from disputes for the monopoly of scientific competence, in line with the ability to 

speak and act with legitimacy, still being diversified over the years between old and new 

institutionalism based in governance structures. 

According to the authors, this theory has difficulties for the development of new tools for new 

scenarios under new configurations of power, maintaining the form of symbolic and 

overriding priority of organizations to obtain legitimacy. 

2.2 Concepts Extracted from New Public Management Theory 

The term New Public Management has its origin linked to the government administration 

reform movement during the 1980s through a structure according to the precepts of 

bureaucracy of Weber Carneiro and Menicucci (2011). According to these authors, in Brazil 

this concept also contemplated by the Constitution of 1988 required the administration to 

adopt contests for public office, resulting in a paradigm shift. 

To Martins (2015) New Public Management arises from the dissatisfaction of the 

practices of public administration, being the use of private management tools adapted for use 

in public administration. This new administration adapted to a form of management capable 

of quicker decisions making with attractive developments of more organized practices. 

Still observed by the same author, the New Public Management has objectives such as 

transparency in the planning and public actions, creation of mechanisms for citizen 

participation, effectiveness, quality, ethics and development, combined with a future vision. 

Seen as an administrative and institutional modernization that emerged during the 80s, 

portrayed by Matos (2015) although for this author it is not considered a theory, understood it 

as the ability to address the reconstruction of the State of the crises and international debt, 

starting with the Great Britain the changing of the traditionalist bureaucracy by the 

managerialism of the public service characterized as a management model committed to 

efficiency, effectiveness and efficiency. 

2.3 Definitions of Design Thinking 

Considered as a discipline that promotes well-being in people's lives, according to Vianna 

et al. (2012) the use of this tool proposes to identify the problem and generate the solution. 

Therefore the mapping between culture by an ethnographic study, the experience and the 

experiences of processes to enable identification of the problem and the proposal of a way to 

overcome them is needed. 
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According to him, the Design Thinking proposes to think outside the box, or escape the 

Cartesian model in pursuit of innovation by challenging existing standards in which the 

solution does not derive from the problem, but is molded to it. The presence of Design 

Thinking is raised by Bizkaia (2013) as a support for the development of the strategy, 

considering the necessity to invest in design leaders. According to this author, this tool 

proposes that the solution comes from the intersection of issues centred on the human being, 

innovation and sustainability, being the manner capable of strengthening the changes and 

allowing them to become realities. 

Considered by Lima and De Carvalho (2013) as a tool that involves consumers, designer 

and stakeholders in the projection of future ideas to be implemented to the market in search of 

a problem solution. The Design Thinking is observed by Vianna et al. (2012) as the steps 

capable of, through immersion, prototype ideation to transform a result, as in Figure 1 and 

Table 1, where it shows its structure and its description. 

Figure 1: The Prototype of an Idea by Design Thinking 

Source: Prepared by the author. 

Table 1: Prototyping Elements of an Idea by Design Thinking 

Element Description 

Culture Complex of knowledge, beliefs, laws, rules and customs that classifies a social 
group and differentiates it from others. 

Necessity This is a consequence of the desire that it is essential, or what has importance in 
order to result in the individual fullness or satisfaction of the homeostatic 
requirements, dynamic balance. 

Insight Cognitive revelation through a sudden reaction, which can be based on previous 
experiences, is able to lead to the identification and understanding of the solution. 

Immersion Stage where the problem is understand both from the organization point of view 
(client) and the end user (client account). 

Ideation Phase where innovative ideas are generated, in order to generate solutions within 
the crafted context from innovative ideas and models for the development of projects 
focused in the search for creative solutions. 

Prototype Physical or virtual expression with its representations of the actual state and that 

Immersion 

Prototype 

Culture 
Necessity 

Insight 
Ideation 
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satisfies tests at various stages as well as its critical quality analysis inherent to, 
form, meaning, indicative of improvement and other interventions before its final 
preparation. 

Source: Prepared by the author. 

2.4 Organizational Innovation Concept 

The organizational innovation is a non-technological way to innovate, based on creativity 

and leadership, being applied to implement something new. 

According to Torquato, Willerding and Lapolli (2015), the organization absorbs the 

participation of its internal stakeholders for the organization's innovation process. Also noted 

by the authors, this innovation has the ability to build and deconstruct structural links of the 

organization, often not observed by managers. This modification results in a new combination 

of existing resources increasing the capacity to innovate the organization. 

To Juliani, Cavaglieri and Machado (2015) innovation in the service used by Design 

Thinking enables sustainable growth leading entrepreneurs to adapt to the market changes 

covered by the stakeholders. 

3.  Methodology 

The expectation of this task is to present data through a literature review of qualitative 

method and questionnaires and interviews applied to the Military Fire Department of the State 

of Rondônia, in order to achieve the research objectives resulting in the presentation of a 

result of the possible organizational change of its human resources through the elements of 

leadership. 

3.1 Methods and Procedures 

The method used in this study employs a research strategy second Creswell (2014) by 

means of multiple data sources with an inductive examination. The procedures were: the 

lifting of bibliographic material and the intentional selection of the members of a military 

organization in the function of superiors and subalterns. 

Data were collected through a questionnaire sent online and a personal interview, 

referring to training, participatory leadership and observation of leadership, resulting in a 

script as shown in Figure 2 and Table 2, where it is presented its synthesis and critical 

analysis. 

Figure 2: Methods and Procedures 
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Source: Prepared by the author. 

Table 2: Specification of the Methodology Applied 

Procedures Specifications 

 

Bibliographical 

Method 

Bibliographical survey 

 

Using Publisher Perish, database of 

capes, scielo was conducted the survey of 

bibliographies. 

Reading and choice of the 

elements 

Through literature surveys were defined 

theories for preparation work. 

Preparation of the Theoretical 

Reference 

 

Defined the concepts of major references 

for solution of goals presented. 

Research  

Questionnaire application and 

interview 

 

Interviews were conducted with 

militaries in management function at the 

strategic and planning, and 

questionnaires. 

Analysis of Information 

 

Data were analyzed and transformed into 

information to the elucidation of specific 

the objectives. 

Achievement of Results 

 

Followed by the information of the 

analysis, it was possible to obtain the 

results measured through the specific 

objectives. 

Source: Prepared by the author. 

Initially it was presented in a questionnaire in the online platform used by all military 

from May to June 2016. The consultation questionnaire contained 20 assertions, being 6 

informative and 13 evaluative, considering 05 options tabulated for analysis on Likert Scale. 

Were analyzed factors on how the subordinate notes its superior and vice versa, to obtain data 

on the leadership.  

For disposal of the questionnaire it was used the online platform of the enterprise; there, 

the participant, when accessing it perform some of its normal activities in one of the 

organization's systems, he was immediately redirected to a specific page where, through its 

registration number, he could answer only once the questionnaire.  

It was observed that access with the registration number generated fear about using the 

consultation questionnaire. Then it was modified, giving to the respondent the option to 

answer the questionnaire without the need for identification; This step led to a higher number 

of respondents. 

The data were stored in the own organization databases, through which it was possible to 

any participant to observe the graphical results in real time. At the end of the research period, 

the IT department forwarded the report by a media file in the .xls format (Microsoft Excel 

spreadsheet).  

In the individual interview it was used a protocol with points targeted the participation of 

managers in leadership of its fractions were all authorized by the Commander of the military 

organization. This interview was stored in recorded data, in digital audio and transcribed later, 

with some notes taken during the interview. 
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3.2 Focus Group 

The focus group was all of the corporation's officers, who greatly exert administrative 

management functions and staff, and a percentage of actual military who perform operational 

and administrative activities. 

The sample sought to achieve the corporate universe with direct response to the online 

questionnaire available to all through access to the computerized system of the organization, 

in the Activity Log System of the researched corporation.  

For officials who have not had access to this system, the questionnaire were sent through 

a computerized system of electronic protocol, in which these respondents positioned 

themselves satisfactorily. 

3.3 Indicators for Data Analysis of Likert Scale and SWOT Matrix 

Developed by Rensis Likert, according to Junior e Da Costa (2014) this scale proposes 

itself to carry out a measure questionnaire in order to compare the data for analysis of results, 

which the interviewed respond to a degree of agreement on some statements by a 

measurement. For this study the scale of references were used between: Agree (A); Partially 

agree (PA); Indifferent (I); Partially Disagree (PD); Strongly Disagree (SD). 

Appointed by Costa (2011) as easy to use for achieving a result on the degree of 

agreement, a form of measurement is denoted with greater reliability between odd scores to 

have a neutral point not so small or so great that hinder the selection which is intended to 

measure while the larger more reliable. 

The SWOT matrix, second Fitzsimmons and Fitzsimmons (2014) is used to identify the 

strengths and weaknesses of an organization, opportunities and external threats. It starts with 

a goal, resulting in forces to be maintained, it is seen as a subjective analysis. 

For Souza and Ricci (2013) SWOT analysis is used as a business management tool, being 

effective in identifying elements and information on the operation of the organization and its 

adaptations, serving as a great reference for generating competitive advantage. 

4.  Analysis of Leadership as Innovative Element of Qualifying and 

Participation in a Military Organization 

The military organization treated in this study has about seventeen years of foundation, 

and stands out in the statistical parameters of the government's platform by the innovative 

way of managing of its participants. Its objectives are aimed to achieve excellence in 

providing its services to society in line with technological development, changing its doctrine 

and qualifying human its resources contributing to the development of the Rondonian society, 

with the mission to safeguard property and lives. Its values are consolidated in patriotism, 

duty, loyalty, integrity, courage and improvement. 

Several innovative ideas that emerge from the administrative scope make possible an 

advance in the operational technology of the corporation and on its standards of public 
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services offered to society. Nevertheless, the hierarchy and discipline follow as in any 

military organization. In this environment were submitted 20 assertions structured from the 

theoretical focus in this document in order to obtain the perception of the respondents on key 

aspects related to leadership; subordinates and theirs commands were categorized. Table 3 

presents the questions of the questionnaire, which Figure 3 is synthesized to the answers that 

summarize the performance of the respondents to this consultation in situ. 

Table 3: Description of the Questions 

Element Description 

P1  Age of  the respondent 

P2 Gender of the respondent 

P3 Education degree of the respondent 

P4 Time working on any of the Public Security Agencies 

P5 Position within the corporation 

P6 Holds the function of Chief or Director 

P7 I am fit for the function that I exercise. 

P8 I feel like an important member in the organization. 

P9 I exert function for technical or specific knowledge, proven by professional resume 

P10 The function that I exercise requires specific technical knowledge 

P11 I possess specific technical knowledge to the function that I exercise 

P12 In my perception, my immediate superior is fit for the work performed. 

P13 My superior realize my necessities and aspirations within the organization. 

P14 I have my superior as an example to be followed in the organization. 

P15 In my perception, my hierarchical subordinates are fit for the work performed. 

P16 My hierarchical superior worries about my opinions and my well-being within the 

organization. 

P17 In my perception, there is necessity for new skills training for the duties performed. 

P18 My position / function is by appointment 

P19 I give opinions that are discussed in planning meetings. 

P20 I participate in meetings that discuss the methods and procedures performed. 

Source: Prepared by the author. 

Figure 3: Questionnaire Answers on Training and Leadership 

 

Source: Prepared by the author. 

The results of the questionnaire states that 76% of respondents, mostly aged 26 to 

39 years, male gender, high school degree holders with time of service of more than five 

years, are considered to be able to perform the function of military firefighter. Among the 

respondents, 21% are officers and 79% are from enlisted ranks (military who perform 

administrative and operational activities without management functions). The questionnaire 

made it possible to trace a diagnosis which the results point to a  agreement with the 

p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20

Totally Agree 63 73 40 75 38 60 39 40 34 42 96 14 33 34

Partially Agree 42 27 32 28 59 35 44 34 52 33 12 17 35 32

Indeferent 3 9 20 6 6 6 9 14 11 12 4 17 24 21

Partially Disagree 2 2 6 2 6 7 14 10 12 14 0 7 9 7

Totally Disagree 2 1 14 1 3 4 6 14 3 11 0 57 11 18
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formulated items observing the nature of the qualification of the officer for the function 

performed. 

4.1 Characterization of the Leadership of the Military Command in the Organization 

under Study 

Institutional Theory versus New Public Management has intrinsic factors in military 

administration. Pillars such as the hierarchy are sources of leadership that become molded as 

new leadership elements. Table 4 shows the explanation for this comparison in the 

organization studied in this work. 

Table 4:  Leadership: Theoretical Basis 

Theoretical basis Doctrinaire precept Company practices 

Institutional Theory 

Carvalho, Vieira e Silva 

(2012); Pereira 2012. 

Leadership Exercise through the 

position occupied 

Functions employed based on 

the military hierarchy. 

 New Public 

Management Theory 

Carneiro e Menicucci 

(2011); Martins (2015) 

Ability to generate meaning for the 

community, motivating people to act 

in common benefit. 

Functions for professional 

training 

Design Thiking 

Lima e De Carvalho 

(2013); Vianna etal. 

(2012); Biscaia (2013). 

Development of creative skills, 

imagination and ideation and 

prototyping 

Functions for qualification 

Source: Prepared by the author. 

The Institutional theory itself, according to Pereira (2012) is about organization through 

rules and standards, and empirically, in the military hierarchy this organization is one of the 

precepts that keeps the institution reliable, although over the years, is shown a necessity for 

change, because external factors begin to meet the primary necessities of the military 

institutions, becoming, thus, elements that transform these organizations. 

Innovation in leadership is being observed as the implementation of a new or significantly 

improved solution in order to strengthen the competitive position, increase performance or 

knowledge. Thus, it is possible to interweave innovation with the participation of the 

leadership, demonstrated in coordinating works involving the necessity for improvements and 

the decision-making skills through practical, productive means, not thought before. 

The analysis of the data related to the officials corresponds to their leadership over the 

rank (role within the military hierarchy) which they have in the organization. According to the 

survey, this function is due to the promotion of functional career, which respectively 

attributes management positions as they grow in the hierarchy. 

Under the aspects, we can observe in the relationship that 92% agree completely or 

partially with whats is parameter, the technical knowledge to the perform the function, and 

64% exercise their function with proven qualification, being that 32% of respondents exert a 

management function. 



Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics,  

Finance and Banking (EAR16Turkey Conference) ISBN: 978-1-943579-44-0  

Istanbul-Turkey. 15-17 December, 2016. Paper ID: 1618 

   10 
www.globalbizresearch.org 

Although the analysis corroborates with the understanding that the qualification is 

required, and a significant percentage understand that have this qualification, 96% of 

respondents state the necessity for further training for the duties performed. This reflex was 

answered by an officer interviewed that exerts a control function, which says that although his 

troops have compulsory training and specific courses for ascendancy in career, new 

technologies and techniques are incorporated each year and therefore there is a necessity for 

them to be always improving themselves.  

Similarly, subordinates evaluate their leaders on the issue of technical capacity, noting 

that 76% agree completely or partially that his superiors have a management position because 

of their technical capacity. Note that, in the specific case it is important to make this 

distinction because in the military structure, management functions are relating to the military 

rank, based on hierarchy. For example, to the function of general commander, the Act 

specifies that the person must be the military of the highest rank. 

However, in exceptional, many officers assume duties provided for officers with specific 

expertise to command, which they do not have yet, such as the function of brigade 

commander, which, by a deficiency in the establishment plan, is carried out by juniors and 

intermediates officers without the due course. 

It was also evaluated the participation in the corporate decision-makings, of which 58% 

totally or partially agreed with the participation in the meetings regarding the methods and 

procedures of the corporation, combined with the evaluation of 67% of them reporting that 

have their desires met by the superiors. 

For this analysis it is understood, according to Figure 4 in which the synthesis of this 

relationship between qualification and leadership is shown, that the average of respondents 

say that their leaders have leadership skills through competence and professional 

qualifications, and 57% of the respondents disagreed that these functions are performed by 

designation. 

Figure 4:  Professional Training of the Respondents 

Source: Prepared by the author. 
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According to the report of a high command officer, the corporation innovates when 

placing in functions, professionals with essential qualifications for the development of a 

specific management activity. This is generating competitive advantage in the processes of 

decision-making. The respondent states that specialization courses are necessary for the 

corporation in some specific functions such as financial and legal departments. 

4.2 SWOT Analysis of Institutional Performance of the Leadership in the Face of 

Innovation by Design Thinking 

In the SWOT matrix, as presented by Souza and Ricci (2013), it is possible to identify 

strengths and weaknesses, opportunities and threats surrounding the leadership of the military 

organization. Table 5 and Figure 5 are related to a summary of the results found by the 

questionnaire. 

Table 5: SWOT Matrix 

Theoretical 

basis 
Doctrinaire precept 

Strength Analysis of the strengths, advantages, differential. 

Weakness Analysis of what can be improved, avoided, or what must be know by the organization 

Opportunity Analysis of the organization's growth, use of new technologies, new area of activity. 

Threat Analysis of obstacles, changes in technology, finances. 

Source: Prepared by the author according to Fitzsimmons and Fitzsimmons (2014); Souza and Ricci 

(2013). 

 

Figure 5: SWOT Evaluation of the Organization Studied 

Source: Prepared by the author 
 

Innovative features are found in military organizations, such as coaching techniques, 

resulting in meetings to address on leadership. The adoption of participatory methods to hear 

subordinates generated positive characteristics as the implementation of new working 

methods within organizations, emerging applicable ideas coming from the militaries of lower 

ranks adopted by the managers, such as modifying the service scale, specialization of services 

and implementation of courses. The analysis of the questionnaire provides information on the 

participation of the subordinates in planning meetings, depending on the concern of the upper 
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Opportunities Threats 
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ranks officers with the welfare and aspirations of his subordinates. In Figure 6 is represented 

the average of these characteristics analyzed. 

 

Figure 6: Analysis of Leadership over the Subordinates 

Source: Prepared by the author 

It was observed according to an analysis of existing documents in the corporation in 

meeting minutes, the concern of targeting of resources, new features adopted by the command 

according to the officers interviewed. 

According to Juliani, Cavaglieri and Machado (2015), this feature is one of the ways to 

develop creative ideas, coexisting with the Design Thinking within the organization, 

according to the model in Figure 7 and Table 6, where this feature is shown and described. 

Figure 7: Implementation Model of Design Thinking in an Organization 

Source: The author 

Table 6: Description for Implementation of Design Thinking in an Organization 

Element Description 

Problem / 

Necessity 

Service, administrative act or object that has the need for solution or change in the 

way of how it performs 

Goal It is the proposal for a qualified purpose to be realized within a stipulated period 
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and gated result, focusing on characteristics, discipline and results. 

Ideas Representation of a cognitive thought, represented by logical, ontological, 

transcendental or psychological observations used to form a concept for mental 

representation of something concrete or abstract. 

Creativity Talent to create, to cause the invention or innovation; it consists of finding 

masterminds for the practical implementation of a significant differential in face of 

the usual. 

Innovation Successful operation of a new idea, product, process, business or organization; It 

requires the existence of significant impact able to bring competitive advantage 

and measurable results. 

Goals Processing Formulated by specific, measurable and attainable form, consisting of a 

monitoring and review to check for improvement and focused to does not deviate 

from the goal in search of the final result. 

Design Thinking Welfare promotion in people's lives, involving innovation through the designer's 

creativity through abductive thought, through immersion, ideation, prototyping 

and development. 

Source: The author 

According to the command officers of the corporation, the participation of its officials in 

the generation of ideas to improve the corporation has been one of the pillars of innovation 

within the organization. For Colonel Rodrigues, the change in an organization is strongly 

achieved when there are new perspectives, focused to the improve of the quality of service, 

with training courses or with the change in routine and procedures used by the institution. 

For these officers interviewed, the administration is strongly supported by logistical and 

financial support that in recent years innovated in the performance of their financial 

autonomy, empowering human resources specifically to conduct activities before linked to 

other departments. One of the unit commanders, a captain, reports that regular meetings with 

his troops in order to listen to his subordinates and observe the problems of his military unit 

are shown as a scarcely plausible tool because many still think individually. Although there is 

the possibility of identifying new solutions proposed by his subordinates, according to the 

captain, good results emerged from this communication such as the deployment of personal 

protective equipment for a specific activity and the improvement of the service scale. 

4.3 Appointment of the Fundamental Cognitive Variables for Innovative Leadership in 

the Researched Military Organization 

Leadership to Costa et al. (2011) is the greatest force for the use of human talent. For 

them it is necessary to clearly observe the leadership role to reflect how to be a good leader. 

In table 7 are presented bases of cognitive variables to the leadership studied. 

Table 7: Cognitive Elements of Leadership 

Theoretical basis Doctrinaire precept Company practices 

Knowledge 

Carneiro e Menicucci (2011). 

Individual's ability to 

perform a task 

Technical skills, knowledge, 

learning 

Creativity Act of creating or producing Estimulo de produção de ideias 
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Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

etal. (2012); Biscaia (2013) 

an invention para transformação em realidade  

Innovation  

Lima e De Carvalho (2013); Vianna 

etal. (2012); Biscaia (2013) 

Act of innovating, bringing 

something unprecedented 

new or updated 

Breakage of paradigm, 

integrating new services and 

management competency. 

Source: The author 

The cited authors state that to form a leader, a dynamic process is necessary, in order to 

open the mind to the imagination, through discipline, thereby being able to develop in its 

internal stakeholders a collaborative capacity. 

This diagnosis is justified due to the primary basic training after being approved in  

contest in order a to be military firefighter. In this parameter, the respondents confirm that 

perform their activities for the technical knowledge acquired in training and in the 

specialization courses offered by the corporation. According to the command itself, there is a 

practice that asserts the necessity for specialization in special activities that arise after the 

basic training, such as the activity of rescue diver, rescue driver and aircraft pilot. 

According to data collected, not all officers have the necessary courses for management, 

and their functions are exercised by administrative necessity. Some private functions for 

senior officers are held by intermediaries officers that have technical qualification, as in the 

case of accounting and logistics areas. 

5. Conclusion 

Through this study comes to the answer that the new public management within a military 

organization has outstanding features regarding the age of the leadership, which, according to 

the results, absorb management domain on its team. 

Confidence in the technical skills of their superiors also results in a conclusive analysis, 

therefore, it is clear that there is, beyond the concern with the qualification, the concern with 

troops welfare exerting a participative leadership. 

Innovation in the case in question is addressed directly to the organization's internal 

services, enabling the study of ideas and the prototypation of the practice when feasible and 

within the possible parameters in a military organization. Thus, the work presented qualifies 

innovation in military organizations by the transition from the Institutional Theory by the 

New Public Management, for which there has been clear precepts of Design Thinking 

involving these transformations and exerting a break of paradigms. 
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Abstract 

Sustainable tourism systems have several variables with significant implications, poverty being one of the 
more obscure of them, which in conjunction with hunger, inevitably leads in the end to social chaos. The 
general goal of this project is to study the state of the art in social innovation focusing on the elaboration of 
valid ideas for it, based on developments for reducing poverty in ecotourist communities. Its specific 
objectives are (1) to study the management of the ecotourism business as a successful tool in social 
innovation (2) to indicate the social technologies for forming eco villages and social innovation in ecotourist 
communities, and (3) to interpret the social technologies associated with domestic orchards and gardens as 
a new arena of socio- spatial performance. It is based on the Theory of Planned Behavior, derived from the 
Theory of Rational Behavior consistent with information handling that encourages collective action, models 
inherent in Azjen and Fishbein’s list of multiple attributes. This task called for qualitative research of a 
constructivist nature, as a simulated study of case methods used as preparation tools. The studied 
population was located on the north coast of Bahia State (Brazil), in a population of mainly unassisted locals 
and visitors, whose main object is to enjoy the scenery. The results of this study of the present state of 
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affairs point to the paradox which characterizes this pleasurable environment for ecotourism, with its fertile 
soil, interesting culture and typically hospitable hosts. The design proposed below gains support from social 
technologies associated with permaculture, rural methods and other behaviours geared to organizing 
productive systems that are modelled on ecotourism-centered eco-villages. The conclusion of this task was 
that the residents’ practice in social innovation should effectively reveals a gap between what exists and 
what should exist.  The solution lies in training individuals and collectives to exploit the regional potential for 
changing their conditions, for instance by developing the technology to maximize their control of the 
environment, thus  reducing poverty and improving the quality of life. This would merit a seal of conservation 
for production directed to self-consumption and profit from any surplus. This is a proposal to reduce poverty 
through a socioeconomic transition to sustainability by ecotourism-centred communities using social 
technologies. 

Keywords: Administration. Ecotourism. Knowledge. Management. Social innovation. 

 

 

1. INTRODUCTION 

This work focuses on ecotourism management in an informal economy, using economically leveraged 
instruments and applying social innovation and social technologies. In detail, it considers the organization of 
domestic orchards and gardens in eco-villages seeking to raise the income of host communities in tourist 
areas. It includes such topics as participative ecotourism, culture, training, domestic family production and so 
on. Its purpose is to implement wider collective self-management for communities through association and 
cooperation, an idea discovered in the spontaneous vision of its members. It tries to encourage the creation 
of ideas for reducing poverty in rural communities through valid instruments until they have reached the point 
of sustainability. This paper is justified if it can contribute proposals based on citizenship for renewing living 
conditions and can impact of human reductionism in the face of chaotic irrationality. The general goal in this 
project is study the current state of elaboration attained by ideas for social innovation in ecotourist 
communities with the aim of reducing rural poverty. The specific objectives are (1) to study the business 
management of ecotourism as a tool for social innovation, (2) to indicate some social technologies for social 
innovation in eco villages and ecotourist communities, and (3) to interpret the social technologies at the level 
of domestic orchards and gardens as a new socio spatial phenomenon  

2. LITERATURE REVIEW 

Studies from Santos (2011) suggest that the Behavioral Determiners treated by Bogozzi (1981), cited by  
Beedell & Rehman (2000), affirm that past investigations of the farmers’ motivations are subjective. It is 
doubtful if this study format can be applied to the social actors in ecotourist sites, since it emphasizes the 
use of the Planned Behavioral Theory, derived from the Rational Behavioral Theory of Ajzen and Fishbein 
(2000). This consists of the treatment of information about the modelling of multiple attributes. 
Autochthonous subjectivism represents the state of art when authors prescribe valid social models 
generated by themselves as reality. 

Looking at the literature in greater depth reveals that multiple attribute modelling derives from the collective 
creed of behavioral nature, both normative and control, which results in attitudes, social rules and control of 
perceived behavior dominating first intention and next behavior, similar to that of Jackson (2005). This variant 
fits the directing of simulations to the expectation of generating something that will persuade the social actors 
in a specific area to change their behavior. It has been observed that agents who expect public money to 
support their already precarious subsistence have a tendency to be lazy when they are asked to produce 
quality goods and benefit from the surplus using what the environment provides. 

Academics studying the Amazon region are still investigating the similarities between practices developed by 
local indigenous people and the Caribe woodsmen; however it is possible to check the practiced procedures 
of the tribesmen and discover whether the  creativity is endogenous or whether creative attrition has been 
manipulation to use the “coivara,” a typical tribal technique amongst the Tupi peoples, to form geo-
agricultural spaces enriched soil and other native social technologies.  

2.1 Concepts regarding innovation and technology 

Currently, academia gives too little attention to technological innovations originating from folk knowledge. In 
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the applied research field, the MIT Center for Civic Media in the Massachusetts Institute of Technology 
continues the appropriated technology approach which links up with this work, a decisive inclusion of folk 
knowledge as regards technology. What happens is that the individual situated in a given indigenous social 
infrastructure is always, by simple prejudice, viewed as such. Lack of investment in education in developing 
countries and inadequate training of the workers result in their being further distanced from the formal 
economy. What predominates in the formal economy is that its procedures are mainly oriented to methods 
and productive processes directed by engineering in academic terms. It gives an excuse to subjugate some 
individuals as mere service providers, born to satisfy the expectations of large scale consumption while 
destroying the environment with its waste products and causing great ecological harm. This unstructured 
relationship gives rise to tensions between the production of goods and services and men’s living conditions. 
As a result, the categorized approach occurs of the break between inclusion and exclusion. The 
inconsistency of the dominator’s proposal is clear: their interests are geared to political and economic 
advantages which will bring them immediate benefits. But they do so at the expense of the indigenous 
peoples, their culture, tradition and time-tested knowledge. 

Leonard (2003), from the Harvard Business School conceptualizes creativity as a development process 
bringing new ideas for the expression of possibility and utility. The author describes four important 
characteristics of creative action: divergent thought, the transmission of ideas, convergent thought and the 
option of useful ideas. He also suggests five steps to take: preparation, taking the opportunity to innovate, 
letting options diverge, incubating creative ideas and convergence to select new options. Studies such as the 
present one owe much to this author’s views. They stimulate the design of new operational tools of 
development, social technologies amongst them. 

2.2 Concept of social technologies  

Social technologies involve straight politics; they are based on folk knowledge turned diverted to the 
improvement of local practices developed by the local people. They are creative techniques and their 
innovative adaptors actively consider the environment, the indigenous culture and affirmative action, in 
response to the originators’ immediate needs, included in the process of transforming what is available all 
around. It is the route from which endogenous communitarian benefits proceed. The Brazilian Ministry of  
Science and Technology includes a secretary who administers issues related to social technologies. The 
duties are to transform concepts generated by community interaction as a simple, straightforward low cost 
solution. It uses local input and labor and its techniques are born from folk knowledge, but the effects of its 
solutions on the environment and society are ill-considered for the emancipation of all involved.  

2.3 Concept of social innovation  

In this study, the idea focuses on the processes and the foreseeable results in an intervention for social 
innovation by means of increasing the capacity of the residents involved. The study by Benevides et al 
(2017), based on Emmendoerfer et al (2011) and Correia et al (2015), is centered on social innovation as an 
economic restructuring strategy to meet demands and solve social problems at the institutional, 
organizational and individual level. These authors believe that individuals and organizations can bring about 
social innovation when excluded individuals become responsible for the decision-making in the design and 
creation of goods and services, and can develop the autonomy to form new relationships in the home and at 
work. An innovation of this kind involves social intervention as a way of developing and adopting 
technologies or arrangements by which social relations can be transformed, promoting inclusion by creating 
income and improvements in the general standard of living. The organization becomes an agent for social 
innovation by forming new divisions and ways of coordinating work, presenting structural configurations in 
networks or projects. 

Benevides et al (2017) and Emmendoerfer et al (2011) affirm that social innovation in tourism, including 
ecotourism, is the substitution of macro national policies for regional policies so as to minimize the 
socioeconomic impact of generating employment, promoting the local culture and income and preserving the 
natural resources. These authors understand that, as Lima (2011) maintains, social innovation is the 
effective perception of a gap between what exists and what should exist, together with a search for solutions 
by training and mobilizing individuals to exploitation the potential of their regional and thus change their 
situation. 

2.4 Concepts of ecotourism and the environment 

Lindberg (2001) compares the expansion of ecotourism through travel and conservation to that of a tsunami. 
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Ecotourism activities can be traced back to the caravans arriving in Yellowstone Park, Wyoming, in the USA 
and in Yosemite National Park in the Sierra Nevada Mountains of California. In Brazil, this activity is 
preferred by elite consumers who love the natural environment, for the attractiveness of magnificent views 
can motivate wealthy spend to spend lavishly. But when they arrive the micro-businesses involved in 
catering cannot keep up with their increasing numbers of visitors. To survive, this multidisciplinary 
phenomenon needs  a coherent interpretation, re-designed local production and some adjustment of its main 
rural infrastructure. Thus, the search for alternative energy, efficient rain recycling techniques, refined 
methods of domestic and commercial management waste disposal and ceramics-based building techniques 
continues. 

In Morgani’s (1996) view, systems theories use subsystem configurations to describe connection systems, 
as discussed below. Egri & Pinfield (1998) affirm that organizational activities depend on social, economic, 
cultural, political and technique-based systems. It is these criteria that determine what supply knowledge and 
technology will be processed, objectivizing valid forms of provisioning for society.  

3. METHODOLOGICAL DESIGN 

This task required as a first step a literature review which helped to orient the study to the remaining steps, 
unavoidable paradox. A case is a description of an administrative situation, usually involving a problem or 
decision. It is described from the point of view of those involved with a key problem or decision regard to the 
case, and traces the steps taken and ananalysis of the process followed. The Case Study method in 
sociological research is most appropriately applied to situations such as this one, and is thus applied to the 
present work. However, it thereby exposes the investigator to common critiques in methodology, and offers 
significant opportunities to administrative science.  

A social scope imposes much more rigor on observation, analysis and critics; literature such as a doctoral 
thesis by Montibeller Neto (2000) was found which could be used as a basis, revealing procedures and lines 
of reasoning were found to be helpful. They offer a richness of orientation which pointed out the defects of an 
extraordinary plan of advanced research in data collection, featuring the McGranth Circumplex, which is a 
functional diagram for a cognitive strategy in developing a research action type of research; however, this did 
not seem quite appropriate to the present project. Consequently, it was decided that the the best choice was 
the case study method, taking a qualitative approach and following a line of constructivist phenomenology  
based on the literature, data collection and observation. The design procedures obeyed the methodology 
described by other authors. Questionnaires were distributed and interviews were held in order to objectify an 
essential qualitative investigative line. Interviewees were asked open-ended questions, making information 
when needed. Visits were made on-site, to learn about its cultural and environmental attributes. Information 
analysis demanded cross-checks with official bodies of data – while this was in general an ill-structured 
method, it points to a way of eliciting where hidden facts can be brought to light. A critique based on the 
theoretical and conceptual content of the literature review was made. 

4. MANAGING SOCIAL INNOVATION SO AS TO REDUCE POVERTY: A CASE IN 
BRAZIL  

In this section the subsystems which complement the proposed production system are analyzed as a 
solution to the poverty besetting the residents of the micro region under study. We analyze the issues related 
to environmental education and ways of preparing visitors and residents to adjust themselves to the social 
model here proposed. A system of full employment, socioeconomically leveraged, uses what is available in 
the environment. In this, it is necessary to identify the first tools for collective action in the present context, in 
the content of a program for a philosophy of eco-villages and permaculture. This construction should be 
complemented by considered the domestic orchards and gardens as an organized approach to achieving the 
desired objectives. 

4.1 Ecotourist business management as a tool for social innovation 

To approach politics, participative planning and management as appropriate answers to the problems of 
using natural and human resources in ecotourism, one must  (1) reflect on the steps required to earn ISO 
14000 certification; (2) work on growth, emphasizing managed ecotourism that can work long term within its 
load capacity; (3) change to a mindset recognizing that sustainable ecotourism management is more than 
environmental. It is also economic, social, cultural, political and administrative. To acquire ISO 9000 
certification, one must be mindful of several crucial points: First, one must recognize the importance of 
satisfying the needs and aspirations of individuals, which implies a preoccupation with equal justice. Second, 
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one must follow constructivism in decisions, with the participation and consultation of all parties involved, so 
that maximum compromise can be achieved regarding development questions. Third, one must encourage 
the dissemination of sustainable ecotourism ideas, understanding that the beginning and end of each 
sustainable development action phase, with clearly identified politics and objectives for each phase, is crucial 
to the aggregation process. Fourth, one must comprehend the intricate details of the given market 
economies, and be familiar with the cultures, private business management procedures, volunteer 
organizations, the values and the attitudes of the locals, so that good intentions can be turned into practical 
measures. Fifth, one must pass on advantages in order to establish vital compromises, surmounting the  
frequent conflicts between interests when it comes to resource distribution.  

4.1.1 Participative ecotourism on the studied Region 

The developmental strategy in question did not distinguish ecotourism very clearly from traditional tourism. 
Ecotourism is any activity leading to the exploration of environmental attributes, both natural and cultural, 
made available to visitors for their leisure and entertainment. Official tourism bodies note that ecotourism is 
amongst the most rapidly expanding sectors of tourism. However, this activity yields a disproportionately 
small revenue, further exacerbated in some regions by unsustainable development and wealth generation.   

Investment in transportation, electricity and environmental recovery has added to the ecotourism business. 
As a result of this infrastructure, ecotourism has grown at a geometric rate and is now responsible for nearly 
70% of all tourist-based income in Bahia State, as its most attractive option for the leisure and entertainment 
of Brazilians and foreigners travelling to the state. All the infrastructural investment, however, has not 
acknowledged the misery of the current struggle. 

4.1.2 Education for behavioral change and integration 

As observed in the present study, local and foreign users of the ecotourism services have not influenced 
each other in matters of environmental education, which is the concern of the second subsystem of this 
work. The communitarian integration politics elaborating on the charms of the region merit a review, for 
example, that of Costa dos Coqueiros, situated on the north coast, Chapada Diamantina in the central west 
and others in Bahia State. However, conservationists and tourists must not set up nature against the local 
population. The two must be integrated as parts of the process while transforming the community into 
beneficiaries of conservation rather than its implacable enemies. The misuse of investors’ actions can be re-
thought. In this way it becomes logical to foster an infrastructurally-minded conservationist pact, reversing 
damaging actions and offering something in return to favour the hosts in this environment, for the common 
good. In general, almost nothing, socially speaking, represents a bold investment when it is made at the 
expense of local misery because it fails to appreciate village structures. The magnificent sophistication of 
such tourist ventures break these structures down, reducing the villages to nothing; they can generate an 
astronomical surplus, but offer no exchange, unviable in terms of the very touristic model that welcomes 
them. The humble spectators and illiterate individuals who form the majority trust business objectives and 
are only anxious to secure mutual participation in such imposing projects. 

4.2 Social technologies for eco-villages and social innovation in ecotourist 
communities 

Eco-villages are settlements situated beyond the urban perimeter. They are composed of simple residential 
homes, most made of pug or wattle and daub and inhabited by the individuals who are to be prepared for a 
new socio-economic model live. The sustainable environment factors are alternative energy sources, 
irrigation and fertilization. The permaculture concept is made up of participative ecotourism, 
entrepreneurship, handicrafts, cooperative business, hygiene, health care, literacy, training for all, quality of 
life and developed clusters of tourist activity. It is complemented by local landscaping to bring out the beauty 
of its attributes, which are admired by visitors and exhibit the quality of life of the inhabitants. Eco villages 
constitute the third subsystem in this work. 

4.2.1 Integration into the communities and external consumers 

The villagers’ domestic industry creates other ideas, because it is possible to prepare candies and fruit 
products harvested from their orchards which are sufficient for their own consumption and for small scale 
commercialization. Another ideal industry an be formed from the “casas-de-farinha” (flour mills), where 
manioc and other domestically produced roots are processed. Allied to them are other food products, such 
as the “beiju”, various cakes and cookies which can be commercialized in free fairs and established hotels 
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nearby if produced in excess. All this is entirely compatible with the sale of bromeliads and other flowers 
brought from lakes and streams, all to complete an ideal set of photo images, unforgettable memories which 
will represent the actual scenery. Various unities, such as a composition of domestic gardens, orchards, 
industry and culinary delights evoke regional colors as part of an eco-village in accordance to Table 1 in 
bellow. 

Table 1: Main input basic details for an eco-village building. 

Input Type Applying environmental elements through social technology 

1. Physical Area 1.1 Fertile plains, perfect for needed plantations or perfect landscapes for 
private properties, the installation of “casas de farinha” and so on. 1.2 For the 
appropriation of environmental service arrangements. 1.3 For the 
management natural plants and further components in order to embellish the 
scene according to popular taste. 

 

2. Wood Remains 

2.1 For fixing and supporting, for building an impeller, grinder and press in 
order to produce flour. 2.2 For the construction of doors, windows, and 
waterwheels for energy production. 2.3 For building fences and pens. 

3. Clay 3.1 For building walls and partitions on annexed buildings, such as flour mills. 
3.2 For constructing floors in interiors and accesses. 3.3 For making vessels 
and ovens where locals burn wood for manioc products. 

4. Palm Tree Straw 4.1 For roofing buildings. 4.2 For interior partitions. 4.3 Generally for the 
making of useful objects making. 

 5. Bamboo Remains 

 

5.1 Preparing floral ornamental fasteners. 5.2 Decorating pens and pencils 
5.3 Cups and household decorative materials. 5.4 For house building. 

 6. Textiles and similar 
remains 

6.1 Clamps for multicolored decorative panels. 6.2 For interior partitions. 6.3 
For ornamental handmade covers. 

 7. Scrap metal  7.1 Blades for handicraft work. 7.2 Rim punchers for unusable bicycles. 7.3 
Platforms for decorative seats. 7.4 Iron sheets for the wood ovens used in the 
regional cooking. 

8. Various Recycled 
Materials 

8.1 Logs with old roots for external decorative sets, to fix the soil and serve as 
supports for wild orchids and for the ovens 8.2 Discarded palm tree branches 
with coconuts for exterior ornaments, serving as support for varied green 
branches. 8.3 Tree branches and cipó (a type of liana) collected from the 
forest to fill up the wattle and daub walls.  

Source: the authors. 

4.2.2 Social technologies for permaculture and quality of production to consumers 

Permaculture was developed by the Australians Bill Mollison and David Holmgren. In this study, 
permaculture outgrows its philosophical concept and starts to build a set of practices, here named valid 
social technologies. They synthesize traditional activities, which brings up innovative ideas. They involve the 
planning, implementation and consistent management of productive systems which are as diverse, stable 
and resilient as natural ecosystems are. This concept was found very proper for ecotourism areas, because t 
harmoniously integrates people with their landscape, promoting food, energy and habitation in a sustainable 
way. A continued rural exodus negatively reverberates on the quality of life of the urban zones that accept 
individuals in flight. The solution here is a permaculture that generates systemic solutions for the rural 
individual, creating a feeling of love for his space, because the environment offers him accessibly and simply 
all that he needs for a life with dignity, in his own place, and nothing driving him to migrate elsewhere. It will 
be the solution to individuals’ obsession to find a place for themselves in harmony with the ecosystem. This t 
is what Soares (1998) meant when he wrote “Practical solutions are needed for rural people. Solutions 
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contribute to each region’s cultural, social and environmental status - systemic solutions, within reach and 
straightforward, that bring security for families and the potential for sustainable human development; the 
Table 2 shows an example of elements for the public domain. 

Table 2: Elements of a social technology for a permaculture 

Element Functional description 

1.Concept The concept is of a system whose goal is to confirm the capacity to 
generate self-sufficiency in food superseding the public politics that 
fails to remedy famine and shortages. 

 2. Organic food production This method of food production uses no pesticides or other products 
that might damage human health. 

 3. House building using ecological 
techniques 

These are measures oriented to construction methods in harmony 
with nature and the environment, which allow people to build their 
own houses with materials well-known to do no damage to the 
environment. 

4. Access to water and responsible 
r use of it 

Research shows that the water concentration exists in 19 countries, 
including Brazil where 13.7% of all water comes from sources 
centering in the northern region. From this concentration, 59% is 
reserved for agriculture, 22% for domestic use and 19% for industrial 
use. Responsible consumption refers to the effective ways of reusing 
water at no risk to health. 

5. Use of renewable sources for 
electric power generation 

These sources are natural, namely, the sun, wind, water, biomass, 
wave-power, geothermal energy, bio combustible energy, friction and 
fusion. 

6. Sanitation using natural 
technologies 

These techniques prevent groundwater contamination and have no 
negative influence on the environment. The Cleaner Production 
Technique is the most recommended method for safeguarding the   
environment. 

7. Waste recycling and reuse  By these means, nothing is lost; all is transformed by sorting waste 
products and knowing how best to use them as raw material for other 
products. 

8. Full harmony with nature Equilibrium is the goal of a society with permaculture. Put simply, it is 
capable of being absorbed as a way of life.  

Source: The authors. 

4.3 Interpretation of ways to apply these social technologies for domestic orchards, 
gardens and new socio spatial performance 

Research studies have pointed out the importance of domestic production. The present study indicates that 
the main problem for the population in question is famine, which it is hope to combat by attention to the 
combined effects of various productive systems on fruit and vegetables. At present, such products come to 
the market from dubious sources; no certified registers of the produce for sale can be found. There is no 
doubt that numerous establishments acquire produce that is already infected, because much of it is irrigated 
with water from sanitary sinks, bringing epidemics to local people. An interview with a sanitary engineer 
revealed cases of unexplained fatigue, due to worms latent in food. The founders revealed that they do not 
know anything about such risks, beyond pointing to a lack of satisfactory supervision. Inescapably, however,  
the actual practices, whether deliberately or not, also harm the visiting ecotourists, giving them dysentery, 
hepatitis and other grave infections that they do not discover until it is too late. A recent incident has been the 
spread of meningitis throughout the Hotel Complex; it is not yet certain but the probable source is the food 



Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 
9-11 October 2017- Istanbul, Turkey 

 

ISBN: 978-605-82433-0-9 867 

 

served to guests. 

The threat of famine can be averted by greater production from domestic orchards and gardens. The answer 
may lie in the domestic permaculture, if the municipalities situated mainly in the tourist spots and nearby 
produced more food. Such enterprises would stimulate further resources to establish organic orchards and 
gardens, using natural pesticides and other permaculture techniques.  

These products are destined to feed the growers firs; if there is any surplus, it should be sent to a 
horticultural cooperative center to be installed in each tourist zone. This center would sell quality products, 
such as pumpkins, lettuces, potatoes, eggplants, carrots, green beans, gherkins, okra, tomatoes and dozens 
of other vegetables and fruits, such as avocados, pineapples, bananas, cashews, coconuts, grapefruit, 
lemons, watermelons, melons, mangos, tangerines and dozens of others. They would be bought by 
neighbouring hotel centers, resorts and hostels and by local residents who regularly shop at free markets in 
the eco villages, according to the structured ecotourism design of each municipality involved in the scheme. 

The considerable return from such an initiative would offer to the local economy a synergic plan, mainly for 
the organic cultivation of vegetables and fruits with no pesticides. Their production costs, on the actual 
conditions, are of no consequence, since experiments have shown that composting can be done even in an 
apartment. Other advantages of such horticulture are that it can be fertilized with human waste, cultivated as 
a form of permaculture, and raise food quality for the native population, as well as for the visitors. The prices 
of these products in the regular market would certainly be remarked by big metropolitan consumers, to the 
clear advantage of the rural producers. 

During the Second World War the British immediately transformed their parks and flowers gardens into 
vegetable plots. This initiative came to strengthen the capacity to grow food during periods of conflict. Today, 
food shortages demand vigorous initiatives from all who engage in civil businesses, as if they were in a state 
of war against famine. Some resort to canned food, which impairs their health. However, many ranchers with 
domestic gardens have a long life span, while at the same time they contribute to solving food shortages, 
and create harmony between themselves, raw nature and a healthy environment. If the present proposition 
were implemented, it is hoped that social and political attitudes with important economic consequences could 
be created. Surplus crops thus produced could be commercialized, completing the production chain. An 
efficient approach would be to compose an integrated ecotourism design and to stimulate cultivation 
endogenously in people’s back gardens, or in whatever spaces are available. Domestic gardens and 
orchards stand as the main subsystem for this study and Table 3 shows some of the basic details of this 
idealistic initiative. 

Table 3: Main basic details for building an eco-village food economy 

Input Type Application elements through social technology 

1. Manioc  Roots 1.1 Cakes of carimã. 1.2 Tapioca Beiju. 1.3 Sequilhos – salty and 
sweet. 1.4 Flour. 

2.Citric fruits, such as oranges 2.1 Compotes. 2.2 Jelly. 2.3 Juices. 

3. Papaya 3.1 Compotes. 3.2 Jelly. 3.3 Crystallized fruits. 

4.Medicinal herbs 4.1 Curative teas. 4.2 Natural essences. 4.3 Mixtures. 

5. Organic vegetables and roots 5.1 Domestic consumption. 5.2. Selling in free markets. 5.3. 
Selling in the regional resorts. 

Source: The authors. 

5. CONCLUSION 

This study does not end here, because it is part of an integrated ecotourist support system. Another study is 
need to show new configurations for organizing a productive system based on Ecotourist Business 
Management; for example, there are local florists, folk handicrafts and local fishing, delicacies from candy 
makers and cooks, flour mills, and cottage industries such as embroidery and  crochet, among others. In the 
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end an approximate design will be produced for the integration of micro and small businesses into tourism 
activities. However, in this first step, we hope that this work can contribute new ideas to administrators, 
agronomists, landscape architects, economists, sociologists, social workers, and policy-makers to reflect on, 
so that their work improves the living conditions of these humble people. Even more than the present 
authors, they hope to participate in such schemes and offer their collaboration in the common good, 
cultivating themselves, their orchards and their gardens. We also hope that we have set in motion a great 
integration of the ideas from visitors and from those who live in the villages which attract ecotourists. 
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Abstract 

 
The Hospitals of the city of Porto Velho require improvements in their physical structures, as 

well as the improvement of services given to the population. This is about using the Kaizen 

method in the Diagnostics image sector unit of a hospital located in the city of Porto Velho, 

Rondônia. It is based on the Contingency Theory, dealing with environmental issues that impact 

the development of the activities studied, meeting the concepts of PDCA Cycle and innovation as 

it has been treated in Nascimento et al (2011) and Pizzani et al (2012). The general objective is 

the study of the forms to apply the Kaizen method in the Diagnostic image sector of a hospital; 

treating specific objetive,the examinations of procedures of study (1) To compare the results 

between the periods before and after the implementation of the Kaizen method (2) and indicate 

measures for innovation in the continuous improvement process of studied sector (3). The 

preparation followed by the Case Study Method, supported in literature review; as procedures 

were carried out in situ visits, interviews, observation data collection and selection of data, and 

other required by the method. As a result today the industry develops the evaluation and check 

the procedures adopted, thereby seeking to improve continuously. This study is of interest of those 

who carried out the research and those involved because it results in excellent production of 

quality tests. 

 

______________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

This work deals with the implementation of the Kaizen method in the diagnostic imaging 

sector of a hospital in the city of Porto Velho, Rondônia State Capital. What is observed in this 

scenario is that the predominant need for studies aimed at continuous improvement when it comes 

to quality in examinations and in the care of patients treated in this unit and in particular those 

related to diagnostic tests for image, object of this research. To do a survey of the quality of the 

machines and the material used in the examinations is necessary. This task will follow this 

reasoning, first stating the goals and then trying on a theoretical and conceptual review that 

allows the interpretation of the state of the art; a methodology will be considered and the results 

will be discussed here, followed by the results, conclusion and references. Given this reality, this 

study aims to answer the following research question: What are the characteristics to improve the 

results of their tests? Seeking to answer this question it is accepted here as a general objective to 

study the ways of applying Kaizen method in diagnostic imaging sector of a hospital; and specific 

objectives to survey the examinations of performing procedures on the platform in the study (1) 

compare the results between the periods before and after the implementation of the Kaizen 

method (2), and indicate measures for innovation in the continuous improvement process the 

studied sector (3). 

 

2. Literature Review 

Kaizen is considered the most important concept of Japanese management is based on 

continuous improvement, this improvement is linked to various aspects involving the work 

environment, involving people, environment and means to carry out the tasks. In this sense, the 

review in question will address first the concepts of contingency theory, in a second time the 

application of Kaizen then about the innovation in this segment and finally address the 

application of methods that assist the implementation of Kaizen, as PDCA. 

2.1 Contigency Theory 

Bibliographic surveys in Chiavenato (2014) point out that the Contingency Theory is the 

latest current assumes that management is relative and situational, that is, it depends on 

organization of environmental and technological circumstances. For Bächtold (2012), the 

Contingency Theory points out that there is nothing absolute or universal principles in the 

organization. However, its efficiency depends on the structure and procedures adopted by this 

organization.  Given the above, Santos (2014) states that in the Contingency theory there is only 

one way for companies to organize, but a range of possibilities that before changing environments 
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where uncertainties are nearly zero, the activities will be developed more effectively through a 

centralized set of decisions, and distinction between daily work responsibilities. On the other 

hand, in unstable environments and possibilities of constant innovation, there is further 

development of organic organizations and that these no greater diversification of tasks, less 

formal positions in the hierarchy and planning.  In other words, the most stable organizations 

apply the classical theory while in unstable organizations would be effective the Theory of 

Human Relations. 

In the study platform, production processes occur on demand, which according to the 

health condition evaluation needs of patients specific tests will be required, such as diagnosis of 

the imaging, where we can observe the interaction with Theory Contingent, since these processes 

will receive interference from internal and external environments as will be seen in the 

development of the text. 

2.2 Kaizen Concept 

According Chiavenato (2014) Kaizen is a word that is a process management and business 

culture in the sense of continuous improvement, employee involvement and commitment of all 

members of the organization. Kaizen is a philosophy of continuous improvement of the members 

of an organization, so that their tasks are enhanced every day.  

Literature made in Asuncion et al (2013) describes the Kaizen is the most important 

management tool used in Japan. With the success of Japanese growth concept has gained 

visibility in other countries, where it has been used successfully, as it brings with it other methods 

like Kambam, Just in time, zero defect and suggestion system, among many others. The greatest 

example of successful implementation of Kaizen is also the pioneer in the application of the 

example of Toyota, which has its system focused on continuous improvement, with the help of 

Kaizen Toyota developed its management model, as well as improved their production processes, 

while able to reduce costs and waste in production and also developed its employees, a key part in 

the success of any production process. This is another point of success of Kaizen, the 

development of its employees, from those who are part of the operational area until those in 

executive positions. 

 Kaizen, has three key elements, the standardization of processes, in order to minimize 

variation thereof, thereby reducing the possibility of error; the five-S which serves as an 

educational process where prizes by the use (Seiri), sorting (Seiton), cleaning (Seisou), hygiene 

(Seiketsu) and self-discipline (Shitsuke) and ultimately waste disposal aimed at elimination of all 

elements that lead to waste in carrying out activities such as waiting time, inadequate processes 
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between others. Chiavenato (2014) meant that Kaizen is a way of thinking based on ten principles 

that follow detailing their applicability in the study in Table 1. 

Principles Detailing 

Promote continuous improvements By encouraging participation in training, Symposia, 

Conferences that bring a greater burden of knowledge to 

professionals. 

Emphasize customers humanized care 

Acknowledge problems openly Analyze what actually reduces the quality of care, so as to act in 

a way ... 

Promote open and frank discussion Exposing the problems experienced by the sector to the most 

senior levels, in the search for practical and quick solutions. 

Manage projects through cross-

functional teams 

Creating a radiology committee, which seeks improvements for 

both the industry and for professionals and especially for the 

public attended. 

Encourage relationships between 

people 

Hold regular meetings in order to discuss new technologies and 

new ways to improve the sector's performance. 

Developing self-discipline Through the development of protocols to be followed in 

pursuing the realization of the tasks in the most correct and 

dynamic way. 

Communicate and inform all 

people 

Use billboard, corporate e-mail, social networking groups, 

where everyone can have quick and easy access to activities in 

the sector. 

Train intensely and empower all 

people 

Develop refresher courses, exchange between entities that assist 

the development of the techniques used in carrying out the 

activities. 

Table1: Breakdown of the principles applied to study platform. 

Source: Prepared by the authors based on Chiavenato (2014). 

2.3 Concept of diagnostic imaging and of innovative processes 

 Based on the concepts of Kaizen philosophy, the processes of innovation and continuous 

improvement in the diagnostic sector imaging, are necessary changes ranging from the type of 

relationship with patients, using the latest materials, because through them will be held in the 

continuous improvement process. In the study platform is possible to list some actions regarding 

the improvement of processes, such as shown in Table 2.  

Actions Detailing 

Activities and dynamics 

that allow better 

interaction between 

technicians and patients. 

Use of humanized care, where staff makes use of informal 

conversations with the patient's family, use of toys, costumes and other 

tricks that may reassure the patient and family. 

Use of first-line materials 

in the examinations 

Using the best quality materials available on the market, resulting in 

better image quality. 

Machinery renovation For quality service, the implementation of means that it is necessary, 

one is the renewal of machinery. 

Refresher courses for 

industry professionals 

Every day are launched new technologies, it is extremely important to 

maintaining knowledge of professionals working in the sector. 

Industry expansion, 

providing more comfort to 

patients and technicians 

Today the sector does not offer a rest room for technicians, as well as a 

waiting waiting room for patients, which leads to many complaints. 

Table2: Breakdown of actions to improve processes. 

Source: Prepared by the authors. 
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These are just some of the points that help to improve the service, which will be reduced the 

amount of repeated examinations by malfunctioning machines, poor quality of materials used in 

clinical exams and other. These are questions that can lead to further problems, both for patients 

and for industry professionals, because the greater the number of tests that a patient is, the greater 

the amount of ionizing radiation received by this, radiation that can change the cell growth, which 

in turn influences the appearance of cancer cells e.g. 

2.4 Definition about use of PDCA to complement the Kaizen Philosophy 

 For Silva and Sartori (2014) PDCA cycle is a set of sequenced actions in a pre-established 

order, where P (Planning), D (Do), C (Check) and A (Act). Each step is described as follows, P 

(plan) is the stage where the shortcomings and failures to prepare a plan of action are identified, 

the D (do), is nothing more than the implementation of the plan, C (Check) is an assessment of 

the actions carried out previously and finally the A (Act), which is the standardization and display 

of the results for the organization. 

 Acting in conjunction with the PDCA Kaizen philosophy preaches a renewal continues in the 

processes and procedures of the organization, making it the default so that even with employee 

turnover in the industry, which works by service level, the activities have the same quality 

always. 

 The Kaizen philosophy is linked not only to continuous improvement, plus the achievement 

of specific results, such as the elimination of waste, passing from the material time, effort, in 

addition to raising the quality of services provided. Such a philosophy also teaches that nothing in 

the environment is static, everything can be serviced and have their cases reviewed. 

 

3. Methodology 

This first survey was the bibliographical type to Pizzaniet al (2012) this is the literature review 

of the main guiding theories of scientific work, and may be literature call and can be performed in 

books, journals, newspaper articles, internet sites, etc. Among the literature review of goals has 

the possibility of providing learning about a particular area of knowledge, such as Kaizen, and 

facilitate the identification of methods to be used by the researcher and provide subsidies for the 

introduction and writing work discussion. 

 This research was also developed using case study, since it is characterized by an in-depth 

study of the study platform. Still was the type of field study which seeks the deepening of a 

specific reality, done mostly through observation of the reality of the situation in loco. The 

instrument of data collection will be the semi-structured interview in which researchers carry out 
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a previous script of questions in order to meet the research objectives. The data collected will be 

compared by the theory and practice held in the data survey.  

 Moreover, regarding the presentation and discussion of the results of the research will be 

demonstrated by the theoretical basis of the trends and themes of counterpoints related to strategic 

planning and the goals established in starting mode for this search. Finally, and not least, a 

proposal for measures for innovation in the improvement process will be presented remains of the 

studied sector. 

Figure 1: Diagram of the methodological procedures. 

Source: Prepared by the authors. 
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Adopted 

procedures 
Descriptive procedures 

1. Research 

Problem 

The research problem it is a question that will pervade throughout the 

research, is part of the literature, the methodology, the application of 

instruments for data collection, data analysis and especially the response to the 

objectives and achieving the same in achieving the scientific processes.  

2. Objectives 

The objectives are considered the basis for the research. These are the way 

forward to answer the question of the research problem. To best be understood 

were broken down into general purpose and specific objectives. These finally 

direct the technical progress of research. 

3. Bibliographic 

survey 

The literature is to conduct an overview of the subject in scientific 

publications of researchers in discussion in order to understand how these 

thinkers understand the phenomenon of Master Production Planning (PMP). In 

this item we were presented the main articles published in Brazil since 2010. 

4. Development of 

Methodology 

The methodology is how the survey was conducted, developed and 

implemented at their place of fulfillment. It is in this item that were addressed 

the question of literature, the case study to be a specific and field study reality 

as the students were in search results. 

5. Responses to 

goals 

Finally, after the literature, the construction of the methodology and data 

analysis. The answer to the objectives and the problem of research is key point 

to verify that the data collected and analyzed are sufficient to address these 

questions. This point is crucial to the completion of the survey. 

Table 3: Breakdown of the procedures adopted. 

Source: Prepared by the authors. 

 

4. Results and Discussion 

The study was developed in a hospital in the city of Porto Velho, State of Rondônia, where a 

survey conducted on site it was possible to follow the processes developed in the diagnostic 

sector imaging, where it was realized that the procedures adopted are developed in an organized 

way , but with limitations that affect the quality of both the service and the quality of exams. The 

industry processes are developed in three stages: registration (1); the examination (2); delivery of 

results (3). In Figure 2 and Table 4 are shown the flow chart and description respectively of the 

production processes of the study platform. 
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Figure 2: Flowchart of procedures for the examinations. 

Source: Prepared by the authors. 

 

Processes Description of Processes 

1. Registration 

The registration process takes place from the moment the patient arrives 

at the sector, it delivers the request to the examination then is made the 

release of patient data in SUS database (National Health System). 

2. Discussion of Achievement 

At this stage the patient is positioned on the radiological table is selected 

the screen size / film that will be used in the examination and this is 

positioned in the radiology table in the examination area of interest, after 

you select the area of interest of the requested examination with the help 

light beams made that the technician goes to the control panel where the 

dosages need be inserted to obtain the image and finally fires the beam X-

ray. 

3. Result Delivery 

The third step, the result of delivery, is beginning right after shooting the 

beam of X-ray, the technician will perform the removal of screen / film 

radiographic table, this is taken to the darkroom where will the chemical 

processes carried out by a machine processor where they will be getting 

the picture, this is a quick process that takes about two (2) minutes at the 

end of this process the technical analyzes the quality of the image and 

makes the release or re-examination. 

Table 4: Contigency Theory in confrontation with practice in the study platform. 

Source: Prepared by the authors. 
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4.1 Survey of procedures on the platform in study  

 The diagnostic industry for image Hospital Unit study operates through demand ranging 

procedures performed daily, special procedures and finally procedures performed by seasonality, 

or according to the requests and medical referral to this sector. In comparison with the theory 

explained in theoretical review demonstrate in Table 5 below aspects of production that fall under 

this theory. 

Procedures Theory Practical Application in the Enterprise 

Procedures performed 

Diaries 

The organizational features have an 

interaction with each other and the 

environment. 

The diagnostic imaging industry works 

with pre-determined processes, which 

may change according to the daily need. 

Special Procedures 
The organization is of systemic 

nature, that is, it is an open system. 

In specific cases such as external 

examinations in the ICU (Intensive Care 

Unit) as well as in emergency works on 

demand serving specific requests. 

Procedures performed 

by Seasonality 

Environmental features are the 

independent variables, while the 

organizational characteristics are 

those dependent variables. 

In different periods is conducting different 

tests, for example, on a particular day of 

the week will be carried out tests of 

postoperative follow-up. 

Table 5: Contigency Theory in confrontation with practice in Hospital Unit. 

Source: Prepared by the authors. 

 By analyzing the procedures of the study platform it was observed that although the processes 

are quite varied, there is a regulation to achieve the same. However, one can see that the 

environment interferes significantly in the tests realization processes. In this sense, the 

Contingency Theory of acts so that the Hospital Unit meets specialized forms a distinguished 

audience keeping this in evidence as it relates to treatment of the target audience. 

4.2 Comparison of results between periods by kaizen method 

 After the analyzes performed in the study platform in the period from 21 September 2015 to 

21 October 2015, where the elements that could suffer interference from the Kaizen method were 

evaluated. improvements have been implemented in the sector that impacted the provision of 

service to patients, they are constantly being evaluated, so that way the activities are always 

carried out properly. 

 It is well known as a result of these improvements have impacted on the service provided by 

the sector, in Table 6 we observe a comparison between the activities that were previously carried 

out the improvements and how these are developed after implementation of these. 
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Before Kaizen Application After the Kaizen Application 

Warning light on a switch. Warning light on automatically when operating the X-ray shooting. 

Realization of room undecorated 

exams. 

Examination room decorated with children's themes, which help in 

maintaining the tranquility of the patients, thus preventing these remain 

agitated which would result in poor quality of the examination, leading 

to repetition of the same. 

Use of poor quality films with 

outdated due date. 
Use of first-line films, within the validity period. 

Outdated machinery, which is 

analog operation. 

New machinery deployment, with digital operation, dramatically 

improving the quality of examinations. 

Table 6: Comparison of activities in the sector. 

 Source: Prepared by the authors. 

 Thus it was observed that the deployment of the improvements brought visible improvements 

to work in the sector, highlighting main points the use of first-rate films and the installation of a 

new device, which together provide a higher quality in clinical exams. 

4.3 Measures for innovation in the process studied 

 The innovation process for continuous improvement, are linked to search for knowledge of 

new technologies and the use of tools that enable the analysis continuously processes that occur 

on a daily basis in the sector, innovative processes are not fancy findings which arise as a new 

discovery, but a different way of treating known processes. 

 The tool used in this study was the PDCA cycle, which relies on development activities 

following a course of action along with checking of each activity undertaken, thus enabling the 

improvement of the process. Table 7 shows the way that the PDCA cycle can be applied in the 

development of radiology sector activities. 

PDCA Cycle Processes Desenvolvimento dos Procedimentos 

1. Set Goals Set maximum number of repeat tests performed daily. 

2. Establish Action Plan 
Define which processes will be applied to the amount of errors in 

examinations is minimal. 

3. Conduct the action plan 

execution 

Evaluating the implementation of what has been defined in the action 

plan. 

4. Check the effectiveness of the 

action plan 

Quantitative check of repeated tests, to assess the effectiveness of the 

action plan. 

5. Display of Results 
Through graphics, presentation of films of waste data for the period of 

implementation of the action plan. 

6. Standardization of procedures The results being satisfactory standard which was set in the action plan. 

Table 7: PDCA Application as innovative process. 

Source: Prepared by the authors. 

 The importance of having the PDCA cycle as a tool for assessing the waste of films by 

operation error becomes very important because it is the leading cause of burden for the sector, 

besides being the winner when it comes to complaint both patients, as the rest of the 

interdisciplinary team. 
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5. Conclusions and Recommendations 

This paper discussed the issue of the application of Kaizen in the Diagnostic Imaging Sector 

of a particular hospital unit located in the city of Porto Velho, Rondonia State Capital. Kaizen 

works in order to act in the continuous improvement of organizations, increasing the quality of 

services provided in the case study. Initially it was based on a literature Theory of Contingencies, 

which is directly related to the environmental conditions that can be differences in the 

development of the sector's activities. 

 Regarding the fulfillment of the objectives, as regards the question of the assessment of the 

radiological procedures realization processes had the perception of the variability of the same, 

being a specialized and personalized service because each patient requires some form of 

dedicated service. In this respect it demands specific care and at the same general time, the theory 

of contingencies fits best to this reality as it does not use just one look at the patient in question, 

but the look most suitable for each patient served. 

 On the other hand, the other specific objective aimed to make a comparison between two 

different times, the way in which the activities were developed in the sector before applying the 

Kaizen method and a second time, in order to calculate the improvements implemented in this. 

And in response to this comparison we obtained a significant improvement, especially when it 

comes to comfort and safety of patients to undergo the procedures with environmental themed 

decor, better safety equipment installation as well as the exchange of by radiological device, 

which is digital, providing a unique quality in the previous examinations with. And with respect 

to the elements of innovation has been the need for the daily monitoring of examinations of 

performing practices in the pursuit of a result of excellence. Regarding the issue of response to 

questioning realized how this industry works in order to improve the results of the tests can be 

said that the sector develops its activities striving for excellence in patient care. Today the 

industry develops the assessment and checking of the procedures adopted in this way seeking to 

improve continuously. 

 This task was essential to academic student who conducted the research as well as for the 

study platform researched aiming for identify possible actions which helped to improve the 

services provided by the sector. 
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Apresentação 
 

 

 

A concepção de sustentabilidade está associada à qualidade do que é sustentável, que 

por sua vez está associado com a possibilidade de uma determinada atividade humana 

prosseguir por um tempo indeterminado, portanto sustentabilidade e sustentável estão 

vinculadas à possibilidade de continuidade das atividades humanas ao longo de um 

tempo que transcende gerações e gerações. Na gênese desta concepção está também a 

impossibilidade de estabelecer garantias de que a sustentabilidade vai se manifestar 

na prática, isto porque a longo prazo ou na medida do tempo indeterminado, muitos 

fatores são desconhecidos e imprevisíveis, sobretudo considerando também a 

persistência de um modelo econômico muito focado na produção e no consumo, 

ainda sem considerar limites.  

Na nossa opinião, não se trata de uma concepção pessimista, até pelo contrário enseja 

otimismo, especialmente quando podemos apresentar uma extensa coletânea de 

estudos acadêmicos, individuais e de grupos, que de uma forma ou de outra ensejam a 

sustentabilidade em uma ou mais de suas três principais dimensões: a econômica, a 

social e a ambiental. Cada uma destas com muitas possibilidades que, no seu 

conjunto, podem contribuir para ampliar a realização da sustentabilidade como 

modelo de continuidade do planeta, por meio da compreensão e da aplicação do 

desenvolvimento sustentável.  

Neste sentido, compartilho com a opinião de alguns autores que afirmam que ao 

falarmos de sustentabilidade, mais que atribuir um significado rígido a essa 

expressão, buscar as conexões possíveis é muito mais relevante. E é isso que revela 

os artigos aqui apresentados que incluem desde pensar modelos de manejo de água na 

agricultura e na indústria, aproveitamento de resíduos industriais, uso mais 

apropriado de fertilizantes na agricultura, até as mais diversas manifestações de 

responsabilidade social.  

Isto significa riqueza de possibilidades, significa introjeção da ideia de 

sustentabilidade no ensino superior, isto significa começar a pensar de forma 

sistêmica, onde tudo tem conexão com tudo, mas é preciso estar atento, seja qual for a 

conexão estabelecida com a concepção de sustentabilidade, na medida em o 

fundamental é que ela abra possibilidades que conduzam para a ação compromissada 

em busca do bem comum, das pessoas, de todos seres vivos, da natureza, do planeta.  

Essa oportunidade de leitura é fruto de esforços científicos de diversos autores, 

devidamente referenciados ao final dessa publicação. Aos autores e aos leitores, 

agradeço imensamente pela cordial parceria. 

 
 

  
  José Henrique Porto Silveira  
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Capítulo 1
SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: DESAFIO DOS GESTORES 

FRENTE ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS 

Ana Carolina Pilatti de Paula 

Maria Salete Waltrick 

Sandra Mara Pedroso  

Resumo: A humanidade passou por vários estágios evolutivos em suas organizações. Em 
meio a esta evolução sustentabilidade organizacional surge como um diferencial competitivo 
importante para a manutenção das empresas no mercado, haja vista, a necessidade 
percebida pelos gestores da inserção do tema na pauta diária de trabalho. No momento 
em que as atenções estão voltadas para a preocupação com a vida presente e futura no 
planeta, este artigo apresenta os princípios da evolução das organizações, as mudanças 
ocorridas e a obrigatoriedade do tema sustentabilidade nas estratégias das organizações. 
Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica. Ao fim 
do artigo considerou-se a sustentabilidade organizacional um caminho estratégico avançado 
com propriedade de conceder representatividade para as organizações na busca por um 
desenvolvimento sustentável. 

Palavras Chave: Sustentabilidade, mudança, gestão
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata a Responsabilidade Social 

Corporativa ou Sustentabilidade Empresarial como 

a incorporação de aspectos sociais e ambientais na 

definição da estratégia, na operação do negócio e nas 

interações com stakeholders.  

Desenvolvimento sustentável, embora seja um tema 

bastante discutido em variadas instâncias ainda há 

propósitos que não participam de um consenso entre 

as organizações havendo a necessidade de viabilizar 

tentativas sensibilizadoras à gestão. 

O que se pretende neste artigo é evidenciar a 

importância do tema sustentabilidade no dia a dia dos 

gestores das organizações, e a obrigatoriedade do 

tema nas estratégias das empresas que pretendam se 

manter no mercado. 

Por esse contexto, estabeleceu-se o presente com a 

seguinte problemática: os gestores das organizações 

estão engajados na sustentabilidade das organizações 

que gerenciam? 

Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, 

qualitativa, exploratória e bibliográfica. Foram 

selecionadas considerações a respeito da evolução 

das organizações, a evolução histórica do tema 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 

conceitos e definições. 

 

2. A EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

A humanidade vivenciou inicialmente a sociedade 

agrícola, baseada na subsistência pela agricultura 

e criação de animais, com processos produtivos 

artesanais nem nehuma preocupação com o meio 

ambiente. 

Com a revolução industrial por volta de 1850, surge a 

era industrial, com a descoberta da máquina a vapor 

e da energia elétrica, que transformaria os processos 

produtivos, entretanto,  a sociedade não via nenhuma 

agressão ao meio ambiente, e não  imaginava a finitude 

dos recursos naturais. 

Na era clássica, que perdurou até 1950, as empresas 

começaram a se estruturar e surgiram as primeiras 

teorias com Taylor e Fayol, para tentar explicar a 

evolução das organizações. Foram estabelecidos 

princípios e regras para melhorar os processos 

produtivos, porém, a humanidade ainda não havia 

despertado para os problemas ambientais. 

Entre de 1950 e 1990, surge com Peter Drucker a 

era neoclássica que postulava a preocupação com 

resultados e não mais com os processos (SILVA, 

2008).  Com a era neoclássica, ocorre uma transição do 

modelo de gestão mecanicista para um modelo mais  

orgânico. Todavia, a discussão sobre sustentabilidade 

iniciou somente na década de 1970, com maior 

efetividade. 

Com o início da era do conhecimento, em 1990, a 

internet democratiza as informações (CARVALHO, 

2012). Com isso o mundo começou a descobrir a 

escassez de recursos naturais e os impactos que o 

modelo econômico causou no planeta. 

A atuação do homem na busca de sobrevivência vem 

historicamente afetando o meio ambiente. Por outro 

lado, o conflito entre objetivos individuais e coletivos 

sempre permeou a humanidade, e no universo 

corporativo não é diferente. 

As organizações passaram a sofrer pressão da 

sociedade e dos governos para que prestassem 

atenção aos impactos causados ao meio ambiente, 

e os executivos tiveram que inserir as questões 

ambientais em suas pautas de trabalho. 

A partir disso, mudanças ocorreram e ações foram 

desenvolvidas, entretanto, os gestores ainda seguem 

com muitos desafios para o enfrentamento de 

questões de sustentabilidade, ao mesmo tempo que, 

são considerados protagonistas das transformações 

necessárias para uma revolução ambiental. 

Essa abordagem aponta os princípios da evolução 

das organizações, as mudanças ocorridas e o 

surgimento do tema sustentabilidade na pauta diária 

das empresas. Esse ensaio tem o objetivo de versar 

sobre o tema sustentabilidade organizacional, origem 

e conceitos da sustentabilidade e os desafios dos 

gestores frente aos novos tempos. 
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3. SUSTENTABILIDADE 

3.1. ORIGEM HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

O mundo corporativo tem um papel fundamental na 

sociedade, seja para garantir a preservação do meio 

ambiente, seja na definição da qualidade de vida de 

seus colaboradores e comunidade. 

Os tempos em que a empresa deveria responder 

apenas aos seus acionistas, começou a mudar nos 

Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. 

De lá para cá, diversas modificações aconteceram no 

mundo corporativo nas questões de sustentabilidade. 

Entende-se por sustentabilidade “o desenvovlvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” (WCDE, 1987) Já a 

definição do termo sustentabilidade corporativa ainda 

não é bem claro por este estar associado a termos 

presentes no meio empresarial como responsabilidade 

social, responsabilidade social corporativa ou 

cidadania corporativa. 

Os impactos causados no planeta tiveram sua 

origem na explosão demográfica e se agravaram 

devido a falta de conscientização e educação 

ambiental. Os primeiros registros sobre o tema 

desenvolvimento sustentável, surgiram na década de 

1970, na Conferência de Estocolmo, onde foi criado 

um documento chamado “Nosso Futuro Comum”. O 

documento atentava para a necessidade de um novo 

tipo de desenvolvimento econômico, capaz de manter 

o progresso e garantir que as próximas gerações 

tivessem suas necessidades atendidas. 

Vale ressaltar que, sustentabilidade organizacional 

é também cuidar de pessoas, não só respeitando a 

legislação, mas promovendo práticas empresariais e 

processos produtivos ecológicos, viabilizando uma 

melhor qualidade de vida para todos.  

Durante muitos anos o homem explorou 

exaustivamente os recursos naturais visando satisfazer 

suas necessidades. As empresas realizavam suas 

atividades produtivas sem pensar nas condições 

ambientais, esquecendo-se que os recursos naturais 

eram finitos. 

Muitas conquistas foram alcançadas com o aumento 

da produção e o desenvolvimento de novas 

tecnologias, entretanto, o custo foi desproporcional 

ao benefício, visto que, a retirada irracional de matéria 

prima, juntamente com o desperdício nos processos 

produtivos e os resíduos gerados, causaram danos 

irrevercíveis ao planeta. 

Nesse contexto, ambientalistas e ONGs, 

desenvolveram ações com o intuito de frear  os danos 

causados ao planeta, todavia, a sociedade ainda 

absorvia lentamente a consciência da necessidade de 

cuidar do meio ambiente (ALIGLERI, 2009). Por outro 

lado, pesquisadores da área buscavam provar que 

desenvolvimento econômico sustentável é possível, 

e pode até mesmo gerar lucro para a empresa. Na 

literatura pode-se encontrar obras com relatos sobre 

práticas de sustentabilidade que geram receita e até 

reduzem custos para as organizações. 

Sustentabilidade passou a ser uma vantagem 

competitiva, e os benefícios para as empresas 

são concretos e quantificáveis. Willard (2014) 

demonstra como aumentar a receita e reduzir custos 

compráticas sustentáveis. Por essa razão, os gestores 

tentam incoporar a sustentabilidade às estratégias 

organizacionais. 

Salvar o planeta e obter lucros empresariais 

não são conceitos excludentes, afirma o autor, 

sobre a necessidade das empresas melhorarem 

sua performance. Fazer a empresa lucrar com 

sustentabilidade é um apelo utilizado, com o objetivo 

de chamar a atenção dos gestores das organizações, 

para a possibilidade de gerar receitas através de 

práticas de sustentabilidade. O modelo econômico 

vigente se mostrou insustentável e a continuidade da 

vida no planeta está ameaçada. 

Uma  grande iniciativa foi a criação do ISE (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial), o qual é um ranking 

da Bolsa de Valores, para tornar a organização 

socialmente responsável e mais atraente para os 

investidores. Porém, o progresso das atividades em 
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prol da sustentabilidade ainda se mostra lento, haja 

vista que os interesses econômicos globais, ainda 

prevalecem sobre os sociais e ambientais. 

Segundo Willard (2014), fazer negócios inteligentes 

é incorporar sustentabilidade nas estratégias 

e operações. A ideia de que ser uma empresa 

sustentável prejudica os negócios, está aos poucos 

sendo desconsiderada. Nesse contexto, as empresas 

buscam soluções para melhorar sua imagem na 

mídia, criando formas e ferramentas para agredir o 

menos possível a natureza, e os executivos são os 

protagonistas dessas ações. 

A questão ambiental é ampla e profunda para ser tratada 

apenas como instrumento de obtenção de lucros e 

melhoria de imagem da empresa. Por outro lado, as 

certificações, criadas para que as empresas ajustem 

seus processos produtivos e práticas administrativas, 

buscando reduzir ou eliminar impactos ao planeta, ISO 

9000  e ISO 14000,  são iniciativas importantes, que 

obrigam as organizações a seguirem normas, para 

alcançar tais certificações ambientais. 
 

3.2. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE 

Apesar de a literatura apresentar diversos conceitos 

em torno do tema sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, o conceito mais utilizado, conhecido e 

proposto pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, no documento Nosso Futuro 

Comum ou, como é conhecido, Relatório Brundtland, é 

o processo que “satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades”. O relatório 

aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento 

sustentável, processos produtivos e consumo. Esse 

modelo não sugere a estagnação do crescimento 

econômico, mas sim a conciliação com as questões 

ambientais e sociais. 

Outro documento, a Agenda 21 reúne premissas e 

recomendações sobre como as nações devem agir em 

favor de modelos sustentáveis, o relatório tece críticas 

ao atual modelo de desenvolvimento econômico, 

despertando a necessidade de vários países iniciarem 

seus programas de sustentabilidade. (BRASIL, 2009).  

Por outro lado, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais 

popularmente conhecida como a Rio-92, apresentou 

cinco textos com diretrizes para as organizações, a 

saber: “Declaração de princípios da Conferência”, 

“Declaração sobre florestas”, “Convenção-quadro 

sobre alterações climáticas”, “Convenção sobre 

biodiversidade” e “Agenda-21”. (MILANI, 1998). 

A  organização da Nações Unidas (ONU), incorporou 

a política ao debate sobre a relação ambiente e 

economia,  principalmente, nas conferências Rio 92, 

Protocolo de Quioto e Rio + 10, inserindo de forma 

definitiva a agenda ambiental  e a busca de soluções 

das questões ambientais na pauta diária dos gestores. 

Segundo o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV - CES, 2008, p.1) 

o uso do termo sustentabilidade está vinculado a 

necessidades sociais. 

Esta necessidade deriva da percepção 

de que sociedade não mais aceita 

que externalidades negativas sejam 

lançadas sobre ela impunemente. Este 

cenário mais complexo aponta para 

a inevitabilidade da integração de 

princípios de sustentabilidade na espinha 

dorsal das estratégias de negócio das 

companhias. (FGVCES, 2008, p.1) 

O conceito de desenvolvimento sustentável trata de um 

novo olhar sobre a maneira da sociedade se relacionar 

com o ambiente, garantindo a continuidade da vida no 

planeta indefinidamente. 

O desenvolvimento da sociedade sempre esteve 

atrelado aos riscos ambientais, em decorrência 

principalmente dos resíduos gerados pelo consumo 

das pessoas e pelos processos produtivos das 

empresas. Muitos autores divergem sobre o conceito 

de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 

encontram-se na literatura até mesmo opiniões 

extremas de que não existe desenvolvimento com 

sustentabilidade, que um conceito exclui o outro. 

Diante de polêmicas e discussões, a unanimidade é 

que a sustentabilidade é pauta diária e obrigatória das 
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organizações na atualidade. O progresso econômico 

não deve afetar o planeta de forma que inviabilize a 

vida das próximas gerações. 

Buscar o equilíbrio entre o que é socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente correto, é o  

desafio dos gestores das organizações, entretanto, 

esse equilíbrio parece depender  da parceria entre 

comunidade, empresas e governos.  

Uma atividade organizacional orientada pelo 

desenvolvimento sustentável é capaz de produzir 

lucros, ser socialmente justa e ambientalmente correta. 

(VIZEU, MENEGHETTI, SEIFERT 2012). Segundo 

Altenfelder (2004), o desenvolvimento sustentável 

deve gerar melhoria nos indicadores sociais, além da 

preservação ambiental. Promover o bem estar social 

pode agregar valor para as empresas, ter o suficiente 

para todos, em todos os lugares e para sempre, é uma 

das definições de desenvolvimento sustentável. 

A inserção de valores associados à preservação do 

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável 

pode desenvolver  nas  empresas uma cultura 

organizacional voltada para a busca de uma sociedade 

mais consciente de suas reponsabilidades perante as 

questões ambientais. 

O conceito atual de desenvolvimento sustentável 

originado da Cúpula Mundial de 2002, envolve a 

definição mais concreta do objetivo de desenvolvimento 

atual, que prega a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, ao mesmo tempo que coloca o limite que o 

desenvolvimento econômico vigente, pode comportar-

se como prejudicial as gerações futuras.  

O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da 

qualidade de vida de todos sem aumentar o uso de 

recursos naturais além da capacidade da Terra.  

Nesse novo cenário, a imposição de padrões 

ambientais, obriga as empresas a adotarem práticas 

que reduzam ao máximo os danos causados no 

processo produtivo.  No novo contexto, há um clamor 

de consumidores e da mídia, para que as empresas 

sejam socialmente responsáveis, todavia, pesquisa 

do Instituto Acatu de 2013, relata que somente 8% 

da população do Brasil acredita nas informações 

das ações de responsabilidade social das empresas,  

divulgadas em seus balanços sociais. As exigências do 

mercado, a pressão da sociedade, juntamente com a 

regulamentação ambiental são aspectos motivadores, 

para que as empresas empenhem seus esforços 

incluindo questões ambientais em seus modelos de 

gestão. 
 

3.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL E O DESAFIO 

DOS GESTORES 

A empresa que pretende atuar com responsabilidade 

social, ser sustentável econômica, social e 

ecologicamente, precisa contar com executivos e 

profissionais que incorporem processos produtivos  

inovadores com decisões estratégicas voltadas para 

a sustentabilidade. 

As empresas representam o motor do desenvolvimento 

econômico, são agentes transformadores que 

exercem influência sobre a sociedade, e poderiam ser 

exemplo de desenvolvimento sustentável. Para tanto, é 

necessário que tenham em sua missão, visão e valores, 

em seu DNA, uma forma de gestão que incorpore as 

questões ambientais. Neste sentido, podem criar  

projetos, envolvendo seus funcionários,  dependentes 

e comunidade. 

Organizações socialmente responsáveis devem 

gerar valor para quem está próximo, enquanto 

conquistam resultados melhores para si próprias. 

A responsabilidade social deixou de ser uma opção 

para as empresas, e passou a ser uma estratégia de 

sobrevivência. 

Vassallo (2000), menciona que não existe uma fórmula 

geral de responsabilidade social quando se trata de 

negócios. Propõe alguns passos básicos que podem 

ajudar muito na implantação de uma estratégia de boa 

cidadania corporativa. De acordo com os documentos 

faz-se necessário que, 

desenvolva uma missão, uma visão e um 

conjunto de valores a serem seguidos, 

para que a responsabilidade social seja 

uma parte integrante de cada processo 
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decisório, é preciso que ela faça parte 

do DNA da companhia – seu quadro 

de missões, visões e valores. Isso leva 

a um comprometimento explícito das 

lideranças e dos funcionários com 

questões como ética nos negócios 

e respeito a acionistas, clientes, 

fornecedores, comunidades e meio 

ambiente. 

coloque seus valores em prática – 

é básico. De nada adianta ter um 

maravilhoso quadro de valores na parede 

do escritório se eles não são exercitados 

e praticados a cada decisão tomada. 

promova a gestão executiva responsável 

– esse é um exercício diário e permanente. 

É preciso fazer com que cada executivo 

leve em consideração os interesses dos 

seus partícipes antes de tomar qualquer 

decisão estratégica. comunique, eduque 

e treine – as pessoas só conseguirão 

colocar valores de cidadania corporativa 

em prática se os conhecerem e souberem 

como aplicálos no dia-a-dia. 

publique balanços sociais e ambientais 

– elaborados por especialistas e 

auditores externos, eles garantem 

uma visão crítica de como acionistas, 

funcionários, organizações comunitárias 

e ambientalistas enxergam a atuação da 

empresa. 

use sua influência de forma positiva – o 

mundo corporativo é formado por uma 

grande rede de relacionamentos. Use os 

valores cidadãos de sua empresa para 

influenciar a atuação de fornecedores, 

clientes e companhias do mesmo setor. 

Para o Livro Verde (2001) a responsabilidade social 

das empresas é, essencialmente, um conceito 

segundo o qual as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa 

e para um ambiente mais limpo. A empresa pode ser 

considerada socialmente responsável quando vai 

além da obrigação de respeitar as leis, contribuindo 

para a construção de uma sociedade mais justa. 

Diante disto, os executivos, neste novo papel, tornam-

se protagonistas das mudanças nas áreas ambiental, 

econômica e social, através de práticas empresariais 

sustentáveis, incorporando novos valores, engajados 

na ideia de desenvolvimento sustentável e preservação 

do meio ambiente. Neste novo paradigma, Almeida 

(2002) diz que a ideia é de integração e interação, 

propondo uma nova maneira de olhar e transformar 

o mundo, baseada no diálogo entre saberes e 

conhecimentos diversos.  

Para Savitz, apud Aligleri (2007), responsabilidade 

social pode ser conceituada como “aquela que gera 

lucro para o acionista, ao mesmo tempo em que 

protege o meio ambiente e melhora a qualidade 

de vida das pessoas com que mantém relações”. A 

gestão responsável busca o equilíbrio nas relações 

econômicas, sociais e ambientais das empresas com 

seus stakeholders. 

A responsabilidade social das organizações, é um 

conceito novo e ganha adeptos gradativamente no 

mundo empresarial, seja por força de legislação, ou 

por pressão da sociedade. Praticar responsabilidade 

social requer um compromisso mais amplo do que 

simplesmente cuidar do meio ambiente. Consiste 

em diminuir a exclusão social, gerando emprego e 

renda, entretanto, as ações das empresas repercutem 

sobre a sociedade em geral, e ao planeta como um 

todo, com isso os gestores na atualidade, devem 

desenvolver a capacidade e sensibilidade de analisar 

as mutações socioambientais, ou seja, ser um gestor 

mais consciente, passando de um modelo mecanicista, 

para um mais sistêmico e abrangente. Significa uma 

quebra de paradigma dos modelos tradicionais de 

gestão.  

A visão clássica de desenvolvimento, baseada apenas 

no crescimento econômico, não considera os riscos 

de esgotamento dos recursos naturais e a degradação 

do meio ambiente. O modelo de negócio baseado 

no extrair, fazer e descartar, está inviabilizando a 

vida futura, e promovendo mudanças climáticas que 

comprometem a vida presente.  

O novo contexto mundial obriga as organizações a 

adotarem modelos de gestão mais sustentáveis, A 

responsabilidade social surgiu como uma ferramenta 
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prática para que as empresas divulguem suas 

ações em busca da sustentabilidade, contribuindo 

para melhorar a imagem organizacional perante a 

sociedade. Porém, 

 

apesar das mudanças no sistema 

econômico e empresarial, ainda 

prevalecem concepções pouco efetivas 

das organizações que consideram 

unicamente e seu micro ambiente 

(SANTOS et al., 2000) 

 

A gestão que inclui sustentabilidade, depende 

de pessoas que quebrem paradigmas, e estejam 

dispostas a assumir riscos. Por outro lado, a cultura 

da sustentabilidade não pode ser uma imposição, 

os gestores precisam acreditar que são agentes de 

transformação, que possuem poder para promover 

mudanças. Complementando. 

A sociedade clama por lideranças que 

tenham a capacidade  do olhar acima e 

além da sua experiência setorial, dos seus 

interesses pessoais, dos seus interesses 

corporativos ou organizacionais e que 

consigam ser catalisadores de uma 

corrente que tenha a ousadia da inovação 

e de criar o novo, porque sem o novo não 

haverá sobrevivência possível no planeta 

(YOUNG, 2008.p.15) 

 

A visão econômica contemporânea ainda está em 

construção. O foco no equilíbrio e responsabilidade 

social promove uma inversão de prioridades nas 

organizações, muda a forma de gestão e leva em 

consideração os impactos e danos causados ao longo 

do tempo pelas ações dos processos produtivos das 

empresas. 

A adoção de um pensamento sistêmico permite que 

a empresa seja socialmente responsável, visto que 

as questões ambientais permeiam a empresa de 

modo abrangente. Ser uma empresa socialmente 

responsável, é optar por políticas de responsabilidade 

social em seu planejamento estratégico, é buscar 

processos produtivos mais limpos, é cuidar do 

descarte de resíduos através da logística reversa, é 

ter programas educacionais de conscientização da 

população para o consumo consciente, é tratar os 

funcionários sem preconceitos de gênero, cor, religião, 

enfim, são muitas as iniciativas para que a empresa 

possa ser considerada socialmente responsável.  

A legislação já possui algumas obrigações  que as 

empresas necessitam cumprir. Uma delas é a Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, lei que entrou em vigor 

em 2014, a qual define as diretrizes relativas a gestão e 

ao gerenciamento de resíduos, já que o lixo atualmente 

é um dos maiores problemas da humanidade.  

Segundo Drucker (2012), “se os gestores de nossas 

maiores instituições, especialmente das empresas, 

não assumirem responsabilidade pelo bem comum, 

ninguém mais poderá fazê-lo nem o fará”. O 

papel do gestor, frente aos desafios ambientais é 

fundamental no enfrentamento das alternativas para 

continuar crescendo e obtendo lucros, conduzindo as 

empresas para que sejam socialmente responsáveis. 

É necessário que o gestor dos novos tempos tente 

encontrar um equilíbrio entre a busca de lucros e  à 

busca do bem comum.  

3.4. ECOEFICIÊNCIA 

O aumento das necessidades da sociedade gerou um 

crescimento nas atividades econômicas e produtivas. 

As empresas são elos essenciais no equilíbrio do 

meio ambiente na busca de soluções das questões 

ambientais. Muitas organizações já estão mudando 

as estratégias de controle para as de prevenção de 

gerenciamento ambiental. Dentro desse novo contexto 

de gestão, aspectos ambientais ganharam uma 

proporção significativa para que as empresas possam 

cumprir um dos seus propósitos de existência, a 

perenidade. Uma forma atual e pragmática de 

efetivar a sustentabilidade empresarial é através da 

ecoeficiência. 

Na década de 1990 o termo ecoeficiência começou 

a ser inserido quando indústrias de 20 setores se 

organizaram e criaram a Agenda 21 no setor privado. 

Deste momento em diante este se tornou uma filosofia 

de gerenciamento em busca da sustentabilidade. 

Segundo o World Business Council for Sustainable 
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Development, associação mundial com cerca de 200 

empresas que tratam exclusivamente de negócios e 

desenvolvimento sustentável, ecoeficiência é  

a entrega de bens e serviços com 

preços competitivos que satisfazem 

as necessidades humanas e trazem 

qualidade de vida, progressivamente 

reduzindo impactos ambientais dos bens 

e serviços através de todo o ciclo de 

vida para um nível, no mínimo, em linha 

com a capacidade estimada da terra em 

suportar . (WBCSD,  2007) 

Tal conceito define uma visão  de uso mais eficiente 

de materiais e energia, que reduz os impactos 

ambientais, combinadas com desempenho econômico 

e ambiental, ou seja, produzir mais com menos. 

No mesmo relatório, fazem-se presentes os elementos 

básicos das práticas das empresas que operam de 

acordo com o conceito de ecoeficiência. São eles: 

•	redução da intensidade de material utilizado nos 

bens e serviços; 

•	redução da intensidade de energia utilizada nos 

bens e serviçoes; 

•	redução da dispersão de qualquer tipo de material 

tóxico; 

•	apoio à reciclagem; 

•	maximização do uso sustentável dos recursos 

naturais; 

•	extensão da durabilidade dos produtos; 

•	aumento do nível de bens e serviços. 
 

A tendência mundial da ecoeficiência atingiu o 

Brasil em 1997, e o Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, representante 

no Brasil da rede do World Business Council for 

Sustainable Development, que conceitua ecoeficiência 

como um estilo gerencial que busca produzir mais com 

menos insumos e menos poluição, mantendo preços 

competitivos, almejando a qualidade de vida da 

sociedade e a capacidade de sustentação do planeta. 

Conceito que evidencia a importância da ecoeficiência 

nas políticas de desenvolvimento sustentável. Todavia, 

para que o setor empresarial brasileiro incorpore a 

cultura da ecoeficiência, a sociedade precisa exercer 

pressão, procurando consumir produtos de empresas 

que se preocupam com a preservação do planeta. 

Sendo assim,  

(...) cabe  às  empresas,  de  qualquer  

porte,  mobilizar  sua  capa cidade  de 

empreender  e  de  criar  para  descobrir  

novas  formas  de  produzir  bens  e 

serviços  que  gerem  mais  qualidade  

de  vida  para  mais  gente,  com  menos 

quantidade  de  recursos  naturais. (...)  

A  inovação,  no  caso,  não  é  apenas 

tecnológica, mas também econômica, 

social, institucional e política (...) 

(ALMEIDA, 2002, p.82) 
 

A ecoeficiência deve ser um posicionamento 

estratégico, com metas definidas, com sistemas de 

medição e auditorias, desenvolvendo novos processos 

e produtos. Para o sucesso na busca da ecoeficiência 

é fundamental o comprometimento e conscientização 

dos gestores. Os ganhos das empresas que investem 

em ecoeficiência, vão desde a redução de custos de 

matéria prima, até vantagens com a melhoria da imagem 

perante os consumidores e concorrentes. Investir em 

ecoeficiência torna a empresa mais competitiva e 

aumenta a conscientização da sociedade. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As empresas buscam incessantemente novas 

ferramentas e práticas administrativas para aumentar 

seu potencial competitivo e garantir sua permanência no 

mercado. A ciência e a tecnologia fazem contribuições 

valiosas para a evolução das organizações, entretanto 

a compreensão e o entendimento dos aspectos 

relacionados à manutenção da vida no planeta, nos 

dias atuais, é fundamental para a sobrevivência das 

empresas. 

Observa-se que a humanidade passou por vários 

estágios evolutivos das organizações, entretanto, 

o que não muda é a busca pela perenidade das 

empresas. Sustentabilidade organizacional surge 

como um diferencial competitivo importante para a 
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manutenção das empresas no mercado. 

Apesar dos avanços das últimas décadas, ainda há 

um longo caminho a percorrer, para se atingir um 

equilíbrio entre o social, econômico e ambiental. É 

importante destacar que a educação ambiental é 

um fator relevante para conseguir a parceria entre a 

comunidade, empresas e governo. Somente com essa 

união de forças a revolução ambiental se consolidará, 

e as próximas gerações terão  um planeta melhor para 

viver e suprir suas necessidades. 

Um grande número de executivos já despertou para 

a urgência das mudanças  exigidas pela sociedade 

em busca de uma gestão voltada para o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e o sutentável, 

entretanto, ainda adotam ações de responsabilidade 

social desvinculadas das estratégias empresariais, 

sem o comprometimento necessário para que as 

ações façam parte das estratégias organizacionais. 

Mudanças no sistema produtivo e no consumo 

excessivo poderão a médio e a longo diminuir os 

danos causados na natureza, porém, o momento pede 

urgência nas decisões estratégicas das organizações, 

na busca de melhores práticas de sustentabilidade. 

Vários fatores dão surgimento aos problemas sociais, 

não somente pelas ações das organizações, e sim, por 

diversas disfunções da própria sociedade, entretanto, 

não há como as organizações esquivarem-se da 

responsabilidade social. 

Os papel dos gestores frente a urgência no 

enfrentamento dos danos causados no planeta, é 

essencial para a mudança cultural necessária nas 

organizações e na sociedade. 

Todavia, mudança de cultura é um processo que 

demanda tempo, por isso, quanto antes iniciar melhor 

para todos. 

Não se trata apenas de cuidar do meio ambiente, 

sustentabilidade organizacional é todo um contexto 

de boas práticas para melhorar a qualidade de vida 

de funcionários e comunidade, é privilegiar o bem 

comum. É ter senso de urbanidade e um sentimento 

de busca de continuidade.  

Para que os executivos se conscientizem a 

abordagem ideal é eliminar os impactos ambientais, 

transformando-os em oportunidades de negócios, com 

soluções inteligentes para diminuir os custos, visto que 

a motivação do lucro ainda é o imperativo maior no 

sistema econômico vigente. 

As mudanças sociais permeiam as organizações, na 

medida em que estas fazem parte da sociedade e 

dela se beneficiam. Portanto, a revolução ambiental 

necessária é responsabilidade das organizações. 

Entretanto, só se obterá êxito quando houver uma 

parceria com a comunidade e governo unindo esforços 

dos stakeholders, com objetivos comuns em busca de 

uma vida melhor para todos e para sempre.  

Por fim, pode-se concluir que o assunto é emergente e 

não se esgota nesse ensaio. Novas reflexões se fazem 

necessárias. Diante do exposto, encerra-se este texto 

com as palavras de Hazel Henderson (...) “de uma nova 

consciência pode surgir à criação de um novo mundo, 

mais justo e sustentável. Temos que nos reinventar, 

reenquadrar as nossas percepções, remodelar as 

nossas crenças e os nossos comportamentos, adubar 

o nosso conhecimento, reestruturar.” 
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Capítulo 2
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

VIABILIDADE DA RECICLAGEM DE RADIOGRAFIAS 

Bruno Aparecido Oliveira

Sônia Denize Clivati Justus 

Jovani Taveira de Souza 

Rafael Clivati Justus 

Resumo: O objetivo na reciclagem e gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
é prevenir o risco à saúde e ao meio ambiente, por meio do correto gerenciamento dos 
resíduos, assim como reduzir o volume dos resíduos perigosos e a incidência de acidentes 
ocupacionais, além de gerar subsídios para uma política de resíduos de serviços de saúde. 
O objetivo deste artigo é abordar a questão da reciclagem de RSS de uma forma geral, mas 
com as chapas radiográficas em especial.

Palavras Chave: Reciclagem, resíduos, radiografia.
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1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de resíduos sólidos, segundo a 

ANVISA, é o processo sustentável para lidar com os 

lixos produzidos, incluindo a coleta, acondicionamento, 

processamento e armazenamento, reciclagem, 

transporte, tratamento e disposição final destes 

resíduos. Considerando que os resíduos sólidos podem 

veicular microrganismos causadores de doenças, os 

seu gerenciamento deve contemplar as boas práticas 

sanitárias em todas as etapas, visando à proteção da 

saúde pública e do meio ambiente (ANVISA, 2006).

Com o objetivo de manter a qualidade no que se refere 

ao tratamento de resíduos serviços da saúde (RSS), 

várias técnicas foram criadas visando o tratamento 

correto desses materiais. Levando-se em conta, que 

esse resíduos são segundo Camargo; Motta; Lunelli; 

Severo, (2009, p. 1) “de maneira geral, considerados 

contaminantes, nocivos à saúde humana e agressivos 

ao meio ambiente”.

Não bastasse o desafio dar o tratamento adequado ao 

resíduos sólidos domiciliares,(GÜNTHER, 2008, p. 1) 

os resíduos hospitalares, segundo Melo (2007, p. 10 – 

11) “apesar de  representarem uma pequena parcela,

em relação ao total de resíduos gerados em uma 

comunidade, são fontes potenciais de propagação 

de doenças e apresentam um risco adicional aos 

trabalhadores dos serviços de saúde e a comunidade 

em geral, quando gerenciados de forma inadequada”. 

Além que o manuseio inadequado do RSS   pode causar 

infecções e doenças para aqueles que entrarem em 

contato com esses materiais (MELO, 2007, p.11).

O tratamento correto desses resíduos requer 

investimento e conscientização dos envolvidos com o 

RSS (TRAMONTINI; REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; 

ARALDI, 2008, p. 2).

2. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE (RSS)

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

– ANVISA nº 306/04 e a Resolução do Conselho

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005, 

são definidos como geradores de RSS todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 

analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços em que se realizem atividades 

de embalsamamento, serviços de medicina legal, 

drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da 

saúde, centro de controle de zoonoses, distribuidores 

de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 

saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, 

entre outros similares (MELO, 2007, p. 17).

No que se diz respeitos ao componentes químicos 

destacam-se as substâncias ou preparados químicos, 

como: tóxicos, corrosivos, inflamáveis, reativos, 

genotóxicos, mutagênicos; produtos mantidos 

sob pressão - gases, quimioterápicos, pesticidas, 

solventes, ácido crômico; limpeza de vidros de 

laboratórios, mercúrio de termômetros, substâncias 

para revelação de radiografias, baterias usadas, óleos, 

lubrificantes usados, etc (ANVISA, 2006, p, 30).

Os resíduos de serviços da saúde são classificados 

em cinco grupos, sendo que o primeiro grupo possui 

cinco sub-divisões, os quais são (ANVISA, 2006, p, 29; 

SANEBAVI):

•	Grupo A: Infectante. Esse material por suas

características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar risco de infecção. Exemplos:

placas e lâminas de laboratório, carcaças,

peças anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais

contendo sangue, dentre outras.

 - Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos; 

resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto os hemoderivados; descarte de vacinas 

de microrganismos vivos ou atenuados; meios de 

cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 

laboratórios de manipulação genética. Resíduos 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, com suspeita ou certeza de contaminação 

biológica por agentes classe de risco quatro, 

microrganismos com relevância epidemiológica 

e risco de disseminação ou causador de doença 
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emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido. Bolsas transfusionais contendo 

sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com 

prazo de validade vencido, e aquelas oriundas 

de coleta incompleta. Sobras de amostras de 

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre.

 - Grupo A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras 

e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas 

forrações, e os cadáveres de animais suspeitos 

de serem portadores de microrganismos de 

relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não 

a estudo anatomopatológico ou confirmação 

diagnóstica.

 - Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser 

humano; produto de fecundação sem sinais vitais, 

com peso menor que 500 gramas ou estatura 

menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor 

científico ou legal e não tenha havido requisição 

pelo paciente ou familiar.

 - Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas 

e deslizadores, quando descartados. Filtros 

de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 

Sobras de amostras de laboratório e seus 

recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e 

nem sejam suspeitos de conter agentes Classe 

de Risco quatro, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microrganismo causador de doença emergente 

que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido 

ou com suspeita de contaminação com príons. 

Resíduos de tecido adiposo proveniente de 

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento 

de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

Recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenha sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre. Peças 

anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de 

estudos anatomopatológicos ou de confirmação 

diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas,vísceras 

e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de micro-organismos, bem como suas 

forrações. Bolsas transfusionais vazia ou com 

volume residual pós-transfusão.

 - Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, 

materiais perfuro cortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde 

de indivíduos ou animais,com suspeita ou certeza 

de contaminação com príons.

•	Grupo B: Químico. Esse grupo contém substâncias

químicas que podem apresentar risco à saúde

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas

características de inflamabilidade, corrosividade,

reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos

apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos

contendo metais pesados, dentre outros.

•	Grupo C: Radioativo. Quaisquer materiais

resultantes de atividades humanas que contenham

radionuclídeos em quantidades superiores aos

limites de eliminação especificados nas normas da

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN,

como, por exemplo, serviços de medicina nuclear

e radioterapia etc.

•	Grupo D: Resíduo Comum. Esse grupo não

apresenta risco biológico, químico ou radiológico

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser

equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras

de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos

das áreas administrativas etc.

•	Grupo E: Perfurocortante. Esse grupo é composto

por materiais perfuro-cortantes ou escarificantes,

tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas

de vidro, pontas diamantadas, lâminas de

bisturi,lancetas, espátulas e outros similares.
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3. TRATAMENTO DE RSS

Os resíduos do serviço de saúde merecem atenção 

especial em todas as suas fases de manejo, essas fases 

são: segregação, condicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final 

(ANVISA, 2006, p, 30).

São considerados três aspectos principais no manuseio 

do RSS, que segundo Tramontini; Reinehr; Pandolfo; 

Martins; Araldi (2008, p.2) são: “a organização 

do sistema de manuseio dos resíduos sólidos, os 

aspectos técnico-operacionais relacionados aos 

resíduos sólidos e os recursos humanos devidamente 

capacitados para o funcionamento do sistema”.

Outro aspecto importante no manejo do RSS é a 

segregação do material infectante dos demais tipo 

de materiais. Outra preocupação é com os materiais 

químicos perigosos (GÜNTHER, 2008, 106). Dentre os 

componentes biológicos destacam-se os que contêm 

agentes patogênicos que possam causar doença 

e dentre os componentes radioativos utilizados em 

procedimentos de diagnóstico e terapia, os que 

contêm materiais emissores de radiação ionizante 

(ANVISA, 2006, p, 30).

Independente do tipo de estabelecimento da saúde, 

para o correto desenvolvimento do tratamento 

adequado dos resíduos, deve ser subdividido em 

serviços especializados de acordo com o tipo de resíduo 

gerado, pois setores diferentes, gerarão resíduos 

diferentes. Outro aspecto que se deve levar em conta 

é que todos os envolvidos com o estabelecimento de 

saúde em questão, desde funcionários a visitantes, 

inclusive os pacientes, possuem relação com a geração 

de resíduos, logo, também estão expostos aos riscos 

que tais resíduos possam acarretar (TRAMONTINI; 

REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; ARALDI, 2008, p. 

2).

Além dos cuidados tomados para proteção dos 

trabalhadores da saúde, para se evitar o contato  de 

pacientes com os RSS, deve ser levado em conta o 

descarte feito de maneira correta, pois o RSS além de 

acarretar perigos ao meio ambiente, poderá também 

prejudicar, de maneira mais direta, as comunidades 

que vivem junto aos lixões e daqueles que dependem 

da coleta desses resíduos para geração de renda, 

sendo que estão expostos a uma série de riscos, 

inclusive os materiais perfuro cortantes, que, se 

contaminados, podem provocar infecções pelo vírus 

da hepatite B ou pelo HIV (MELO, 2007, p. 11).

Uma dos parâmetros para se mensurar a quantidade 

de RSS gerada é a relação kg/leito/dia. Essa taxa é 

variável devido a complexidade  e frequência dos 

serviços, da tecnologia e eficácia dos serviços 

executados. Ainda há a possibilidade de diminuir essa 

quantidade, mas até um determinado nível, isso por 

conta da natureza de sua geração (TRAMONTINI; 

REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; ARALDI, 2008, p. 

3).

Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, as tecnologias de micro-ondas e autoclave 

para desinfecção dos RSS são adotadas somente por 

0,8% dos municípios (MELO, 2007, p. 2). Segundo 

dados mais atualizados, de 2009, da Associação 

Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe), a destinação final dos 

RSS no país, são os seguintes: 35,1% são incinerados, 

5,8%, autoclave;5 11,5%, vala séptica; 26%, aterros; 

13,2, lixões; e 5,8%, micro-ondas (JACOBI; BENSEN, 

2011). Dessa forma, conclui-se que ou houve melhora 

dos indicadores ou diferença na coleta e tratamento 

de dados.

No que se diz respeito a instituição geradora de RSS, 

esta deve elaborar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, onde serão 

levado em conta as características dos resíduos, 

estabelecendo os procedimentos de manuseio dos 

resíduos (MELO, 2007, p. 18). Segundo Jacobi; Benser 

(2011), a elaboração do PGRSS deve ser elaborado 

“compatível com as normas federais, estaduais e 

municipais, e ainda deve estar de acordo com os 

procedimentos institucionais de biossegurança, 

relativos a coleta, transporte e disposição final”.

Para implantação do PGRSS os setores de 

higienização e limpeza deverão estar envolvidos, 

juntamente com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar - CCIH ou Comissões de Biosegurança e os 
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Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no 

Trabalho - SESMT, quando for necessária a  existência 

desses serviços, abrangendo toda a comunidade do 

estabelecimento, em conformidade com as legislações 

de saúde, ambiental e de energia nuclear vigentes 

(ANVISA, 2006, p, 36).

Um dos processos mais importantes no manejo desses 

resíduos é a de segregação dos mais diferentes 

tipos de materiais e o acondicionamentos correto 

dos mesmos. Isso não será possível se não houver 

o comprometimento de todos os envolvidos, pois, a

segregação e o acondicionamento trazem benefícios, 

tais como (CORRÊA; LUNARDI; DE CONTO, 2007, p. 

23):

a. minimizar ageração de resíduos e os custos do

seu tratamento e disposição final;

b. permitir seu manuseio, tratamento e a disposição

final adequado conforme sua categoria;

c. evitar a contaminação de uma grande massa de

resíduos por uma pequena quantidade perigosa;

d. separar os resíduos perfurantes e cortantes,

evitando, assim, acidentes no seu manejo; 

e. comercializar os resíduos recicláveis,

f. falhas no processo de segregação e

acondicionamento podem provocar acidentes

em relação aos materiais perfuro-cortantes sem

utilização de proteção mecânica (ANVISA, 2006,

p, 30).

Segundo a Anvisa (2006, p. 31) os RSS podem 

prejudicar o meio ambiente pelo potencial de 

contaminação do solo, das águas, sejam elas 

superficiais ou subterrâneas “pelo lançamento de 

RSS em lixões ou aterros controlados que também 

proporciona riscos aos catadores, principalmente por 

meio de lesões provocadas por materiais cortantes 

e/ou perfurantes, e por ingestão de alimentos 

contaminados, ou aspiração de material particulado 

contaminado em suspensão”. Há também o risco 

de contaminação do ar, “dada quando os RSS são 

tratados pelo processo de incineração descontrolado 

que emite poluentes para a atmosfera contendo, por 

exemplo, dioxinas e furanos”.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 306/04 

e a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

358/05 os resíduos são classificados em grupos para 

que, dessa forma, seja feito o manuseio correto (SILVA; 

MORAIS; SILVA, 2015).

A correta identificação é um dos processos chave 

no que toca a legislação da contratação de terceiros 

para a correta destinação dos resíduos, pois a 

responsabilidade do gerador  permanece após a 

disposição final dos resíduos (ANVISA, 2006, p. 41).

Os resíduos devem ser identificados, para permitir a 

sua identificação, informações devem ser contidas em 

sacos e recipientes de transporte, que devem descrever 

a forma correta de se manejar esses materiais. Essas 

informações são mostradas por símbolos que ajudam a 

identificação aos responsáveis pela coleta, prevenindo 

de possíveis riscos de contaminação (SILVA; MORAIS; 

SILVA, 2015).

Os resíduos possuem identificações visuais conforme 

sua classificação e essas são especificados a seguir:

Figura 1: Símbolo utilizado para identificar o grupo A 
(ANVISA, 2006, .43).
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Figura 2: Símbolo utilizado para identificar o grupo B 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 3:Símbolo utilizado para identificar o grupo C 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 4: Símbolo utilizado para identificar o grupo D 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 5: Símbolo utilizado para identificar o grupo E 
(ANVISA, 2006, .43).
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5. RECICLAGEM DE RSS

A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 

no 306/04 define reciclagem como “o processo de 

transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 

beneficiamento para reprocessamento ou obtenção 

de matéria-prima para fabricação de novos produtos”. 

Geralmente os resíduos reciclados são: matéria 

orgânica; papel; plástico; metal; vidro; e entulhos 

(ANVISA, 2006, p. 58).

5.1 RECICLAGEM DE CHAPAS RADIOGRÁFICAS

Uma característica do descarte inadequado das 

chapas é causada por desconhecimento do paciente, 

que ao tomar posse da radiografia, guarda a mesma 

por tempo indeterminado ou a descarta no lixo 

domestico (ANTUNES, 2011, p. 1).

É importante dar o destino adequado para as chapas 

radiográficas, pois essas chapas possuem metais 

pesados e suas bases são feitas de acetato, material 

que leva mais de cem anos para ser degradado em 

aterros comuns (LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 

2012, p. 336 – 337). A prata por sua vez, permanece 

na natureza por tempo indeterminado e polui tanto o 

solo quanto a água (BAMPI, SECHI, GONÇALVES, 

2013, p. 7).

A estimativa da quantidade de prata que pode ser 

retirada dos negativos de filmes preto e branco seja de 

cerca de cerca 0,5g/m², sendo que esse número pode 

aumentar 10 vezes para radiografias (RECICLOTECA, 

2013).

Tanto na confecção da base, como na revelação da 

imagem são utilizados materiais tóxicos. O principal 

elemento na formação da imagem é a prata, pois sobre 

a base é colocada uma fina camada de grãos de prata, 

sensíveis a luz. Após a exposição desse material aos 

raios X, cada grão se comporta de uma forma. Após 

isso, a chapa passará pelo processo de revelação, 

onde são utilizados o metol e a hidroquinona. Na fase 

seguinte a prata que não foi sensibilizada pelos raios X 

é eliminada, nesse processo é utilizado o tiossulfato de 

sódio (LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 2012, p. 337). 

Há o processo de lavagem para remover os vestígios 

de produtos químicos e a secagem para retirar a 

umidade (ANTUNES, 2011, p. 9).

Figura 6: Esquema de revelação de uma radiografia 
(ANTUNES, 2011, p. 9).

Para reciclagem das chapas é feita uma triagem e 

essas são separadas de acordo com o tipo, tamanho 

e qualidade. Após isso, as chapas são colocadas 

em uma solução de hipoclorito de sódio 2,0%, nesse 

processo os resíduos químicos se separam da base. 

O resíduo proveniente dessa etapa entrará em contato 

com o hidróxido de sódio sólido, diluído em água, por 

quinze minutos, posteriormente, o óxido de prata é 

aquecido com uma solução de sacarose por 60 minutos 

(RECICLOTECA, 2013), onde se obtêm a prata impura 

sólida, sem brilho. Novamente a prata é aquecida a 

1000ºC por 60 minutos em uma mufla e após isso é 

obtida a prata limpa e com brilho, conhecida como 

prata 1000, esta prata é usada na fabricação de joias, 

talheres, espelhos, objetos decorativos, entre outros 

(BAMPI, SECHI, GONÇALVES, 2013, p. 7).

Pelo fato da prata ser considerado um metal pesado 

e altamente poluidor, a sua liberação no ambiente 

é proibida por normas estabelecidas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)  

(LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 2012, p. 337).

É possível reciclar as bases radiográficas que não 

contenham mais a prata, levando-se em conta que 

é composto de um tipo de plástico e que pode ser 

reaproveitado para a confecção de embalagens 

(ECYCLE, 2013). Outro possível destino da base é no 

que diz respeito ao seu uso em trabalhos artísticos, 

entre eles a xilogravura (RECICLOTECA, 2013). Outro 

possível destino é que as bases e a prata voltem a 

se tornar novas chapas (ANTUNES, 2011, p. 9). Um 
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esquema de um ciclo de vida com as diferentes 

possibilidades que uma chapa radiográfica pode 
tomar desde sua fabricação até seu descarte correto 

ou não, está apresentada na Figura 7.

Figura 7: Esquema de ciclo de vida de uma chapa radiográfica (ANTUNES, 2011, p. 9).

6. CONCLUSÃO

Todo gerador dos Resíduos de Serviços de Saúde 

deve cumprir normas de biossegurança propostas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com 

o intuito prevenir acidentes aos colaboradores

envolvidos e ao meio ambiente. Promovendo 

treinamentos e seminários conscientizando todos os 

envolvidos esclarecendo a importância da reciclagem 

dos resíduos de serviços de saúde, contribuindo para 

a preservação e conservação do meio ambiente.

No que diz respeito à resíduos de chapas 

radiográficas é necessário orientações à comunidade 

e aos colaboradores envolvidos para conscientização 

no descarte ecologicamente correto, além da 

possibilidade de fazer a reciclagem dessas chapas, 

pode ser aproveitado a prata e a base de acetato.
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Capítulo 3
ESTUDO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

Resumo: As estruturas portovelhenses carecem de reorganização. Esta tarefa trata sobre 
estudo da gestão da qualidade na produção de serviços de intermediação financeira de 
empresa situada na municipalidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Tem 
base nas Teorias Clássica e Contingencial, reunidos conceitos de gestão da qualidade com 
foco no Ciclo PDCA como vem sendo tratado em Silva e Sartori (2014). Tem por objetivo geral 
estudar a qualidade dos serviços prestados por uma empresa terceirizada do ramo financeiro; 
e com objetivos específicos descrever os dois principais processos utilizados pela empresa 
alcançar os seus resultados (1), levantar as ferramentas capazes de promover a qualidade 
total nos resultados em estudos (2) e propor a inovação recomendada considerando os 
processos tratados neste estudo (3).  O preparo seguiu pelo método de Estudo de Caso 
como recomendam em Furasté (2006), Vergara (2006) Lakatos e Marconi (2003); e como 
procedimentos aplicou-se visita in situ, entrevistas, observação, coleta e seleção de dados 
e outros requeridos pelo método. Como resultados têm que a empresa utiliza da atualização 
dos profissionais e a ética como características fundamentais para manter a empresa sempre 
em busca dos resultados desejados; a empresa utiliza de ferramentas do ciclo PDCA para 
a obtenção da qualidade gerencial, pela perfeição do atendimento, fidelização do cliente e 
inovação requerida. A previsão é a nova performance organizacional em face a melhoria nos 
produtos ofertados mediante técnicas diferenciadas em face da concorrência. Este estudo 
interessa aos envolvidos com decisão bem como aos demais que buscam excelência de 
desempenho organizacional 
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1. INTRODUÇÃO

Esta tarefa trata sobre estudo da gestão da qualidade 

na produção de serviços de intermediação financeira 

em uma empresa situada na municipalidade de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Os 

dados foram coletados através de uma pesquisa de 

campo, em posse dos mesmos, foi possível realizar 

as análises desejadas e por meio desses resultados 

e dos métodos utilizados pela empresa estudada 

foi possível confrontar com as teorias discutidas no 

referencial teórico e os objetivos pré-estabelecidos e 

ao final deste estudo têm-se uma proposta de inovação 

ajustado a realidade da organização com a finalidade 

de melhorar a qualidade de atendimento oferecida ao 

cliente e a satisfação do mesmo e da corporação. O 

objetivo geral deste trabalho é estudar a qualidade 

dos serviços prestados por uma empresa terceirizada 

do ramo financeiro; para que tal objetivo seja atendido 

foi designado como objetivos específicos descrever 

os dois principais processos utilizados pela empresa 

alcançar os seus resultados (1), levantar as ferramentas 

capazes de promover a qualidade total nos resultados 

em estudos (2), e propor a inovação recomendada 

considerando os processos tratados neste estudo (3). 

2. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A gestão da qualidade está baseada sob a ótica de duas 

outras teorias, a primeira é a Teoria da Administração 

Clássica e a segunda a Teoria da Contingência. 

Conforme o pensamento de Fagundes et al (2010), a 

Teoria Clássica da administração está caracterizada 

pela ênfase na estrutura que a organização deve 

possuir para ser eficiente. Com isso, as empresas 

necessitavam obter cada vez mais rendimento 

de recursos disponíveis surgindo a necessidade 

de aumentar a eficiência e a competência das 

organizações para evitar desperdícios e a economia 

da mão de obra, surgindo assim a necessidade da 

qualidade dos produtos. Já a teoria da contingência 

é tratada como um ajuste da organização de acordo 

com as necessidades do ambiente interno e externo 

das empresas. 

Conforme Salgado et al (2013), a Gestão da Qualidade 

Total está voltada para a satisfação do cliente, alcance 

de alta produtividade e reduzir custos tendo um 

total controle dos processos utilizados para levar os 

produtos até o cliente, surgindo assim a necessidade 

do surgimento de métodos mis específicos de 

qualidade para aplicar nas organizações surgindo as 

normas de padrão de qualidade ISO 9000.

Quanto ao levantamento apropriado da Teoria 

Contingencial, foi encontrado o conceito de Matos & 

Pires (2012). Para este autor, a Teoria Contingencial 

é uma abordagem que visa estudar e compreender 

o comportamento das organizações, especialmente, 

diante das contingências ou adversidades que a mesma 

pode enfrentar e os mecanismos ou ferramentas para 

tal realidade. Essa teoria foi contrária a Teoria Clássica 

já que seus precursores não acreditam na existência 

de apenas uma única possibilidade de resolução das 

dificuldades para as mais diversas empresas. A Teoria 

ainda é dotada de flexibilidade, descentralização e 

desburocratização e se adapta melhor em situações 

e condições instáveis de modo a privilegiar a análise 

tecnológica visando à reorganização do trabalho. As 

contingências reconhecem os fatores que podem 

interferir nas organizações e nas relações funcionais.

Conforme o pensamento de Oliveira et al (2014) a 

teoria das contingências defende que os resultados de 

uma organização são as consequências de um ajuste 

ou combinação entre dois ou mais fatores, sendo um 

ajuste de componentes das organizações de modo que 

as dificuldades possam ser corrigidas e transformem 

o desempenho das mesmas. Alguns fatores serão 

analisados para tal transformação, podendo ser 

eles: ambiente, tamanho da organização, estratégia 

e tecnologia. Essas circunstâncias (contingências) 

se relacionam com as características das empresas 

e, especialmente, com a estrutura organizacional 

da mesma de modo que cada uma possui aspectos 

semelhantes.

Para o pensamento de Silva (2014) a teoria ou 

abordagem contingencial abandona a ideia de que 

exista apenas um único tipo de controle capaz de trazer 

benefícios potenciais para a empresa, essa perspectiva 

ajudaria ao crescimento e desenvolvimento tanto das 

organizações bem como das pessoas que atuem 

nas mesmas. Essas são percebidas como sistemas 

abertos que precisam readequar-se constantemente 

de modo a manter ou melhorar seu desempenho, não 
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existindo a melhor maneira ou forma de organização, 

as tarefas e o ambiente interferem diretamente nesse 

processo. E nesse sentido, para que as estratégias 

a serem desempenhadas pela empresa possam ser 

efetivas elas precisam ser adequar a realidade bem 

como ao ambiente de inserção.

2.1 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SHUMPETER

As teorias Schumpeterianas são tratadas diversos 

autores considerados nesta tarefa.  De acordo com 

Maia (2012), o enfoque deste modelo está tanto no 

aumento da produção quanto na evolução do sistema 

capitalista. Com essa concepção, Schumpeter unifica 

o pensamento de inovação de novos produtos, aos 

métodos de produção, com as novas estruturas 

empresarias e as novas fontes de oferta e a exploração 

de novos mercados, sendo resultados novas 

combinações dos fatores existentes. As empresas 

não necessitam criar novos produtos ou utilizar novas 

técnicas diferentes da concorrência para serem 

inovadoras e assim superar as outras organizações. 

Recomenda-se aos gestores empresariais modificar 

a forma de administrar os recursos existentes, e 

a criatividade é um recurso para tal providência. 

Adotando esta prática, o gerente encontrará aderência 

na dinâmica de mercado, mediante atração da 

clientela, como recomenda, Dewes et al. (2011); Este 

pesquisador conceitua inovação como novo produto 

ou nova forma de utilizá-lo ou produzi-lo por meio de 

novos atributos de produção, em que os resultados 

sejam encontrados de forma concreta.

Busca em Costa (2011) indica que as inovações 

geram mudanças, ocasionando diversas formas de 

adequação aos meios de produção disponíveis na 

empresa. Com essas mudanças na organização, 

podem proporcionar novos mecanismos de gestão 

tais como novos métodos de produção, abertura de 

mercado interno e externo, conquista de outras fontes 

de matérias-primas ou de uma mudança na estrutura 

organizacional. O resultado dependerá da evolução 

frequente das mudanças.

2.2 CONCEITOS SOBRE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS EM LITERATURAS 

DISPONÍVEIS

Para fins deste trabalho será focalizada a Teoria da 

Contingência, por ser uma teoria que trata nos cenários 

internos e externos empresariais. A literatura sobre 

os processos indica que os gestores obtêm clara 

compreensão da eficácia na satisfação dos clientes; 

para isso eles dependem da visão de processos. O 

resultado da análise desses processos proporciona 

reduções de custos; isso decorre da quebra de 

paradigmas positivamente mediante integração de 

esforços. A organização orientada por processos não 

pode haver trabalho individual e voltado para tarefas. 

Os processos valorizam o trabalho por equipe onde 

há cooperação, a vontade de fazer o melhor com 

responsabilidade individual. Como no ditado popular: 

“vestir a camisa da empresa”. De acordo com Silva 

(2014), os processos organizacionais têm a finalidade 

de transformar, montar, manipular e processar 

insumos de inputs a outputs tendo como objetivo final a 

satisfação do cliente. Devemos lembrar que conforme 

as competências específicas da empresa são os 

processos que fazem a diferença de ser o melhor 

no mercado dentro da acirrada concorrência. Para 

a sobrevivência a empresa mantém o foco em seus 

processos tendo a intenção de obtenção de melhores 

resultados com a consequência de gerar valores para 

os seus clientes.

2.3 CONCEITOS SOBRE QUALIDADE TOTAL

De acordo com Souza e Demétrio (2010), o Ciclo PDCA 

foi idealizado por Walter A. Shewarth; segundo o autor 

o ciclo foi mais tarde publicado e aplicado por Deming, 

um dos propagadores desse método de análise da 

gestão da qualidade. O Ciclo surge como direcionador 

da tecnologia conhecida como TQC (Total Quality 

Control), uma ferramenta que representava o ciclo de 

gerenciamento da atividade de gestão da qualidade 

total. Levantamento em Domingues (2011), indica 

que o sistema de gestão da qualidade total possui 

cinco ferramentas básicas mais conhecidas que são 
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o ciclo PDCA, o Diagrama de Pareto, Fluxogramas, 

Brainstorming e o Programa 5S, e no presente trabalho 

será discorrido sobre o ciclo PDCA, deixando clara a 

existência de outras ferramentas utilizadas. 

O Ciclo PDCA, segundo Silva e Sartori (2014) é o 

conjunto de ações em sequência dada pela ordem pré-

estabelecida pelas letras que constitui a sigla: P (plan 

ou planejar), D (do ou fazer), C (check ou verificar) e A 

(act ou agir). Os autores apresentam o significado do 

ciclo PDCA, o P (planejar) sendo uma etapa em que as 

deficiências e falhas da organização são identificadas 

analisando esses pontos e traçando um plano de 

ação. Detectado esses pontos partimos para a 

próxima etapa que é o D (fazer), que tem o objetivo de 

colocar o plano de ação em execução juntamente com 

todos os envolvidos. Após esta etapa iremos para o C 

(checar), nesta fase ocorrerá a avaliação das ações 

realizadas nas etapas anteriores, averiguando se as 

deficiências foram corrigidas, sempre tendo o cuidado 

de avaliar quais efeitos essas medidas trouxeram, e 

se o plano não estiver surtindo o efeito esperando, 

deve voltar para a fase do planejamento. E por último 

e não menos importante temos o A (agir), nesta fase 

as ideias e mudanças realizadas nas fases anteriores 

são normatizadas e expõem-se os resultados para a 

organização. E quando necessário o ciclo deve ser 

continuado, ou seja, voltar a etapa do planejamento 

e fazer as devidas alterações. A Figura 1 irá ilustrar 

como acontecem os processos do ciclo PDCA.

Figura 1: Processo do Ciclo PDCA

Nascimento (2011) nos mostra a importância 

da análise do Ciclo PDCA por ser uma 

ferramenta altamente dinâmico e nos 

proporciona uma tomada de decisão rápida 

pois, a conclusão de uma volta no ciclo nos 

oferece o início do próximo ciclo, seguindo um 

espírito de melhoria de qualidade contínua. 

Sendo assim, o processo um novo processo 

de mudança poderá ser iniciado. No Quadro 

1, será descrito os processos que envolvem 

o ciclo PDCA. 

Quadro 1: Desenvolvimentos dos Procedimentos 
Apresentando na Teoria

Processos do Ciclo PDCA
Desenvolvimento dos 
Procedimentos

1. Definir as Metas

Nessa etapa os problemas 
são identificados através das 
ferramentas da qualidade, 
brainstorming, matriz CGU, 
diagrama de Pareto entre outras 
formas.

2. Estabelecer Plano de 
Ação

Traçar um plano de ação a partir 
dos problemas encontrados 
solucionando com as ferramentas 
que possuem em literatura.

3. Conduzir a execução 
do plano de ação

Dirigir e acompanhar a realização 
do plano de ação, para que falhas 
possam ser identificadas e sanadas 
de acordo com as necessidades.

4. Verificar a eficácia do 
plano de ação

Conferir e examinar as atividades 
realizadas no decorrer dos passos 
anteriores, caso não esteja 
ocorrendo de forma correta é 
necessário começar novamente o 
ciclo.

5. Exposição dos 
Resultados

Quando a fase de verificação 
ocorre de maneira adequada, 
a exposição dos resultados 
acontecerá através de gráficos, 
tabelas e diagramas.

6. Padronização dos 
Procedimentos

Após todos os procedimentos 
acontecerem de acordo com as 
necessidades padronização e 
uniformização dos procedimentos é 
realizado.

        
   Fonte: Elaborado pelos autores

    Fonte: Autores baseado em Silva e Sartori (2014)



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

29

Figura 2: Procedimentos metodológicos3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Caracterizar o desenho de uma pesquisa é considerar 

como será o andamento da mesma, nas suas relações, 

aprofundamentos e consequências para o meio 

acadêmico. Levantamento em Furasté (2006), Vergara 

(2006) Lakatos e Marconi (2003) oferecem subsídios 

proficientes sobre tipificação de pesquisa qualitativa, 

como aquelas resultantes de Estudo de Caso. Nesta 

tipologia de investigação de natureza qualitativa, 

se procedem a leitura em obras publicadas; aqui 

ingressam busca e seleção de temas em livros, artigos 

e outras publicações oriundas de pesquisa obtidas 

em outras fontes; também de providencia a busca 

entre materiais virtuais ou impressos correlacionados 

à temática do trabalho em questão. Ainda pode ser 

considerada como sendo um estudo desenvolvido 

diante das publicações em livros, revistas, jornais ou 

demais redes que possam integrar o conhecimento 

científico. Nesse sentido, a depender do tipo de 

documento ou material utilizado há uma manipulação 

e um tratamento diferente de acordo com a 

especificidade de cada instrumento.

De acordo com Gil (2008), a pesquisa ainda foi 

considerada do tipo de campo, já que foi realizada 

fora dos espaços acadêmicos, sendo desenvolvida 

em uma empresa do ramo financeiro e porque 

procura aprofundar um determinado conhecimento a 

fim de fornecer explicações e interpretações diante 

de um fenômeno específico. A empresa estudada 

tem em seu ramo de atuação na área de crédito 

bancário para servidores públicos e aposentados e 

pensionistas, e está localizada no município de Porto 

Velho. A pesquisa teve como instrumental de coletas 

de dados uma entrevista previamente elaborada com 

o intuito de obter as informações necessárias para o 

estudo realizado. Deste modo, após a coleta desses 

dados os mesmos serão devidamente analisados e 

transformados em informações, sendo organizados 

e sintetizados para que as correlações entre as 

informações encontradas com os objetivos traçados 

no início deste trabalho possam ser encontradas, para 

assim chegarmos as conclusões desta pesquisa. A 

Figura 2 demonstra como será realizada a sequência 

deste estudo.

    Fonte: Elaborado pelos autores

De acordo com Meirinho e Osório (2010), o 

estudo de caso transmite as características 

de investigação qualitativa baseando-se 

pela lógica que guia as sucessivas etapas 

de recolha, análise e interpretação das 

informações e métodos qualitativos, com 

a peculiaridade de que o propósito da 

investigação é o estudo intensivo de um ou 

poucos casos.

4. ESTUDO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM UMA 

EMPRESA TERCEIRIZADA DO RAMO FINANCEIRO

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma empresa 

terceirizada do banco mais antigo do Brasil, que 

atua no mercado há aproximadamente seis anos. 

Os clientes são atraídos pela proposta de facilidade 

e praticidade de crédito consignado para servidores 

públicos, aposentados e pensionistas. O processo 

de atendimento ao cliente acontece em três etapas 

distintas: recepção ao cliente (1); análise do cadastro 

(2); e, liberação do empréstimo no banco. Na Figura 3 

é apresentado o fluxograma das etapas no processo 

de atendimento na empresa pesquisada:
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Figura 3: Fluxogramas das etapas no processo de atendimento

Fonte: Elaborado pelos autores

Desse modo, podemos observar que no fluxograma 

apresentando acima, encontramos todos os 

procedimentos realizados pela organização, de 

tal forma, é possível observar que são atividades 

simples, porém que requerem atenção por tratar de 

dados bancários, desconto em folha dos servidores e 

transferência de crédito. No Quadro 2, será possível 

compreender melhor o fluxograma apresentado.
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Quadro 2:  Processo de atendimento ao cliente

Etapas do 
atendimento

Descritiva do processo

1 . 
Atendimento 
ao cliente

Na etapa de atendimento ao cliente é realizada a compreensão das necessidades do cliente, em caso de buscas por 
tipos de crédito lhe é explicado e orientado caso o cliente deseje realizado o empréstimo o colaborador atenderá sua 
necessidade de acordo com as possibilidades existente, caso sejam outras situações requeridas será encaminhado para 
os gerentes ou outros atendentes, buscando atender da melhor forma e com a melhor qualidade no atendimento.

2. Análise de 
crédito

Nesta etapa será observada a possibilidade de contratação de crédito por parte do cliente, sendo necessário observar a 
qual esfera pública o servidor está inserido, pois para a realização do empréstimo essa característica é fundamental para 
que os procedimentos sejam realizados de maneira correta e assim a satisfação das necessidades almejadas.

3. Liberação 
d e 
Empréstimo 
no Banco

E por fim, após a realização adequada dos procedimentos, coletas de assinatura e liberação pelos órgãos competentes 
fica a cargo do banco receber esses documentos enviar correio eletrônico para a unidade responsável e quando 
autorizado realizar o pagamento do crédito na conta do servidor, tornando assim os procedimentos claro e coesos 
obtendo a satisfação e a fidelização do cliente.

  
      Fonte: Elaborado pelos autores

A etapa de recepção ao cliente busca entender suas 

necessidades para tentar supri-las; considera-se que 

será possível satisfazer as expectativas dos mesmos, 

ultrapassando os possíveis fatores alheios à vontade 

dos funcionários. Aqui os promotores do negócio 

tentarão compreender os anseios do recepcionado, ou 

esclarecer os de negativa da sua busca. A segunda 

fase se refere à análise de crédito; aqui é realizado 

o estudo da capacidade de concessão de crédito ao 

interessado, o que exige cumprimento das políticas 

oferecidas pelo agente financeiro, e verificar as 

possibilidades da realização do empréstimo pretendido 

pelo cliente. Na última fase se refere à finalização do 

consignado, que compreende, quando o empréstimo 

é oficializado em conformidade; os documentos são 

encaminhados ao gerente da unidade para coleta 

de sua autorização e assinatura; por fim toda a 

documentação gerada segue para a unidade superior 

que autoriza a transferência do valor em dinheiro para 

a conta do cliente. 

4.1 DESCRITIVA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS 

UTILIZADOS PELA EMPRESA PARA ALCANÇAR 

OS SEUS RESULTADOS

Os dois processos principais a serem descrito aqui 

são os relativos ao atendimento ao cliente e o de 

liberação de crédito junto ao agente financeiro. No 

que se refere aos principais processos utilizados 

pela empresa na busca em alcançar seus resultados 

tem-se que a mesma afirmou que “para manter a 

qualidade dos serviços a empresa busca manter seus 

colaboradores sempre atualizados com as regras do 

mercado financeiro e coloca sempre a ética como o 

pilar da sua estrutura. Ou seja, a empresa se utiliza do 

termo qualidade de forma sinônima de atualização, de 

inovação nas suas atividades. 

4.2 LEVANTAMENTO SOBRE AS FERRAMENTAS 

CAPAZES DE PROMOVER A QUALIDADE TOTAL 

NOS RESULTADOS EM ESTUDOS

Para o levantamento considerado nesta seção será 

adotado o Ciclo PDCA conforme tratado na revisão 

teórica. O estudo indica que esta ferramenta é utilizada 

de forma insuficiente na empresa em estudo, o que 

reflete nos resultados da qualidade total pretendida. 

Observa-se que é utilizado alguns mecanismos de 

motivação entre os colaboradores, como se demonstra 

no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3: Mecanismos de motivação apresentados pela empresa

Mecanismos de motivação Como são realizados os processos

1. Cronograma Serve para organizar e dinamizar o quadro de viagens dos supervisores para o interior, reuniões e 
treinamentos.

2. Palestras São realizadas para que o colaborador esteja atualizado com os padrões de atendimento ao 
cliente que é solicitado pelo banco.

3. Treinamentos Operacionais São referentes às mudanças no sistema ou nas políticas de crédito.

4. Treinamentos Motivacionais É utilizado para melhorar o ambiente de trabalho entre os colaboradores.

5. Reuniões Periódicas São realizadas periodicamente para alinhar os pensamentos da organização com os dos 
colaboradores buscando assim fechar lacunas existentes.

6. Tabelas para análise de dados São usadas para analisar a produção individual dos promotores e a produção geral da equipe na 
qual está inserido.

7. Utilização de gráficos É utilizado para analisar o ritmo de produção das equipes durante determinando período e 
verificar quais lugares precisam uma atenção diferenciada.

8. Incentivos É realizado através de bonificações pelas produções e quando atinge a meta estabelecida 
recebe bonificação extra por colocação no ranking geral.

9. Promoções Ocorrem esporadicamente de acordo com as promoções que o banco fornece a nível nacional.

10. Prêmios São realizados a cada seis meses para aqueles promotores que alcançam as metas 
estabelecidas para o determinado período.

Teoricamente o Ciclo PDCA está baseado em quatro 

pilares que são: planejamento, execução, checagem 

e ação. Na presente empresa observa-se que 

alguns mecanismos como planejamentos das ações 

acontecem através de reuniões periódicas com os 

diretores e supervisores das equipes definindo metas 

e plano de ação para solucionar problemas oriundos 

do dia-a-dia organizacional, tendo dessa forma como 

encontrar as deficiências e as falhas traçando, assim, 

um plano de ação eficaz de acordo com cada problema 

identificado. No Quadro 4, estão os elementos 

operacionais obtidos em face do levantamento neste 

estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 4: Pilares do Ciclo PDCA

Pilares do ciclo PDCA Aplicabilidade na Organização

1. Planejamento
Realização de reuniões semanais, quinzenais e mensais, definição de metas semanais e mensais para 
promotores e supervisores, planos de ação para solucionar os problemas oriundos do dia-a-dia e a 
colaboração dos funcionários com opiniões e sugestões para tornar a organização mais coesão permitindo a 
satisfação dos funcionários e gesstores.

2. Execução
Acontece através de treinamentos, porém, nem sempre esses treinamentos são bem absorvidos pelos 
promotores visualizando a necessidade de realizações constantes de treinamentos com determinados 
profissionais. E observa-se a busca pelo esclarecimento das informações da melhor forma possível.

3. Checagem
Nessa fase, existe o interesse por parte da organização em buscar solucionar e acompanhar a resolução do 
plano de ação estabelecido, porém, observa-se que essa etapa não é bem realizada por parte da organização 
por motivos alheios a esta pesquisa.

4. Ação
A comunicação acontece de forma eficaz porém nessa fase ainda existem muitos ruídos durante a realização 
dos procedimentos e tomada de decisão, dessa forma não acontecendo a padronização dos procedimentos, 
sendo necessário realizar medidas corretivas.

Fonte: Elaborado pelos autores

Dentro do ambiente organizacional é necessário 

realizar mudanças visando a qualidade dos serviços. 

De acordo com a empresa pesquisada toda mudança 

que visa a qualidade nos serviços é informada para 

os colaboradores através de boletins informativos, 

reuniões gerais e também é utilizada a tecnologia 

existente para que tais informações atinjam a todos 

os colaboradores. Existindo assim o interesse por 

parte da empresa em verificar se as ações projetadas 

no planejamento estão acontecendo de maneira 

adequada. 

Quanto ao controle da qualidade dos serviços 

encontramos como principal medida a motivação por 

parte dos supervisores em manter os promotores de 

suas respectivas equipes sempre informados com as 

mudanças do mercado financeiro e estando sempre 

dispostos a motivar os colaboradores da melhor forma 

possível e tendo assim a satisfação do cliente.

Quanto a retroalimentação das ações corrigidas com 

vista a manter a qualidade dos serviços prestados 

e mantendo o lucro da empresa não foi possível 

identificar medidas corretivas claras e efetivas. É 

possível identificar apenas que a empresa se preocupa 

em evitar que ações que negativas e que tragam 

prejuízos para a empresa repitam-se.

Dessa forma, é possível observar pela análise da 

entrevista e de acordo com a teorias apresentadas no 

corpo deste trabalho que existem algumas ações que 

indicam o princípio do ciclo PDCA, porém ainda faltam 

ações importantes a serem implantadas para que tal 

ciclo aconteça da forma como foi apresentada pelos 

autores do presente trabalho.

4.3 PROPOSTA DE INOVAÇÃO RECOMENDADA 

CONSIDERANDO OS PROCESSOS TRATADOS 

NESTE ESTUDO

No que tange os processos de inovação observa-

se que esse processo acontece de forma frequente, 

pois por se tratar de uma empresa vinculada ao 

sistema financeiro nacional existe a necessidade 

de atualizações constantes no que tange a política 

de juros, concessão de crédito e alterações de 

procedimentos, sendo necessárias reuniões periódicas 

para tais atualizações, e também para buscar novos 

métodos de atração dos clientes estando à frente da 

concorrência através da agilidade e na qualidade da 

prestação do serviço.

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A presente pesquisa buscou identificar o tipo de 

ferramentas da gestão da qualidade que são utilizadas 

em uma empresa terceirizada do banco mais antigo 

do Brasil, na cidade de Porto Velho. Foram utilizados 

os conceitos da teoria da contingência, assim como as 

ferramentas da gestão da qualidade que no presente 

trabalho o enfoque dado foi para a o ciclo PDCA, 
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não podendo ser diferente pois nesse ciclo podemos 

identificar se a organização está pautada pelo 

planejamento de suas atividades, a realização dessas 

atividades da melhor forma possível, a checagem 

dos planos traçados para a solução dos problemas 

e por fim, e não menos importante a exposição dos 

resultados e caso todos os procedimentos estejam 

de acordo e funcionando corretamente ocorre a 

padronização dos procedimentos. Levando em 

consideração o embasamento teórico da proposta de 

inovação proposta na pesquisa.

A respeito do Objetivo Específico 1, observou-se que 

mesmo não obtendo conhecimento específico sobre 

as ferramentas da gestão da qualidade a empresa 

utiliza da atualização dos profissionais e a ética como 

características fundamentais para manter a empresa 

sempre em busca dos resultados desejados. No que 

se refere ao Objetivo Específico 2, verificou-se que a 

empresa utiliza de ferramentas do ciclo PDCA para a 

obtenção da qualidade gerencial, como por exemplo, 

treinamentos, gráficos de verificação, reuniões 

periódicas e incentivos para o profissional mantendo 

assim os funcionários motivados realizando bons 

atendimentos e garantindo a satisfação e a fidelização 

dos clientes, garantindo a qualidade dos serviços e 

boa imagem da organização no mercado consumidor.

Na perspectiva da gestão da inovação, relativo ao 

Objetivo Específico 3, prevê-se que as organizações 

não precisam criar novos produtos ou utilizar técnicas 

diferentes da concorrência para serem inovadoras e 

assim superar as outras organizações. O simples fato 

de colocar uma urna nos lugares de atendimento aos 

clientes (normalmente no banco) e no escritório (parte 

administrativa) serve para que os colaboradores e 

os clientes possam expressar suas ideias e anseios 

de forma clara e sem represálias, trazendo para a 

organização os pontos fracos, falhas e lacunas que 

podem ser fechadas utilizando o ciclo PDCA, pois com 

esse ciclo um novo plano de ação poderá ser traçados 

e posteriormente executados e checados para que 

quando estiver correto torne uma atividade padrão da 

organização. Dessa forma, o crescimento da empresa 

estaria apoiando nas sugestões de seus clientes e 

colaboradores, assim como das teorias da qualidade, 

e sempre visando o sucesso de seus processos de 

atendimento ao cliente e de prestação de serviços.
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Capítulo 4
ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
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Resumo: A preocupação com o meio ambiente ganhou notoriedade nas últimas décadas, 
despertando o interesse de diversas áreas do conhecimento em desenvolver estudos 
relacionados a este tema. Baseado nessa afirmação, esse trabalho buscou mostrar se as 
instituições públicas têm feito sua parte em colaborar com a sustentabilidade ambiental. 
Para isto, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foi escolhida como 
objeto deste estudo por tratar-se de uma Instituição de Ensino Superior Pública. Em termos 
metodológicos, foi feito um estudo descritivo, com análise documental e abordagem 
qualitativa. Verificou-se que a UNICENTRO possui ações de sustentabilidade por meio de 
projetos de extensão, em especial de reciclagem de papel, porém não é dada a devida 
importância, pois muitas atividades propostas nem sequer saíram do papel. Notou-se que 
algumas ações foram tomadas de forma bastante tímida, o que não vem contribuindo de 
forma eficaz para conscientização da comunidade acadêmica a respeito do tema.

Palavras Chave: Sustentabilidade, estratégias, universidade.
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1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente ao longo dos anos sofre com a 

degradação dos recursos ambientais, a biodiversidade 

tende a se reduzir, a recomposição e minimização da 

agressão ambiental, nesse sentido deve ser efetivada 

com ações ordenadas ZULAUF (2014). O processo 

de devastação ambiental é reflexo da geração de 

produção, transporte, comercialização, uso e descarte 

dos bens e serviços de consumo, ou seja, é decorrente 

do desenvolvimento e crescimento econômico 

desordenado. 

Em resposta e por acreditar na capacidade de solução 

para essa problemática a sociedade tem buscado 

empresas, sejam elas públicas ou privadas, que 

tenham em seus princípios direcionados a constante 

preocupação com a minimização dos impactos 

ambientais que contribuam com o bem estar social 

e, com sério comprometimento voltado para o meio 

ambiente. Esse anseio é devido à solicitação de 

retratar as relações existentes entre as empresas e a 

sociedade no que diz respeito às ações desenvolvidas 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 

população (CUNHA; RIBEIRO, 2007). 

Em empresas privadas, estas informações têm 

acesso facilitado, pois o cuidado e investimentos 

com o ambiente é encarado como uma vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. Porém, o acesso 

a estas informações em empresas públicas não segue 

o mesmo exemplo, o que provocou a criação da Lei de 

Acesso à Informação (BRASIL, 2011) com intuito de 

proporcionar maior transparência dos atos dos gestores 

públicos, esta lei institui como princípio fundamental 

que o acesso à qualquer informação pública é a 

regra, e o sigilo somente a exceção. Mostrar o que se 

tem feito pelo meio ambiente é apenas uma parte da 

legislação, mas de grande importância, pois a partir 

do momento que as informações são disponibilizadas 

pode gerar maior cobrança por parte da sociedade.

Devido à crescente preocupação com a realidade a ser 

enfrentada por futuras gerações e consequentemente 

com o meio ambiente, faz-se necessário que as 

organizações estejam engajadas em um processo 

sustentável na rotina de trabalho diário, onde sejam 

receptivas a políticas que evitem o desperdício, 

com a conscientização coletiva da necessidade de 

defesa ambiental, buscando minimizar o impacto 

ambiental de suas atividades, nesse aspecto três 

itens são fundamentais: a redução, a reutilização e 

a reciclagem, estas ações buscam estabelecer uma 

relação harmônica entre as instituições e a sociedade 

além de favorecer o desenvolvimento sustentável 

(STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008).

Um dos pré-requisitos fundamentais para minimizar 

esta problemática é a educação com potencial 

mais abrangente possível voltado para a educação 

ambiental, que no Brasil é obrigatória  desde a 

Constituição de 1988 em toda rede de ensino “Desde 

a Constituição de 1988, a educação ambiental é 

obrigatória em todos os níveis de ensino do país; falta 

ser obdecida de forma mais efetiva nas escolas e 

falta principalmente, o acesso de todas as crianças e 

jovens às escolas” (ZULAUF 2014, p. 90).

Conforme o relatado o objeto de estudo desse trabalho 

é uma instituição de ensino, a Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (UNICENTRO), escolhida por ser 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) Pública. A 

UNICENTRO detém grande influência na comunidade 

do seu entorno e produz grande quantidade de 

lixo, em especial, o papel. A reciclagem de papel 

pode diminuir consideravelmente o volume de lixo 

ocasionado pelo desperdício, e ainda poupar o corte 

de diversas árvores, afinal para cada tonelada de papel 

reciclado é possível economizar 20 árvores (MATTEI; 

ESCOSTEGUY, 2007). Pode ainda contribuir para a 

geração de emprego e renda para a comunidade local 

por meio do processo adequado de reciclagem. Este 

estudo pretende verificar se existe alguma estratégia 

de desenvolvimento sustentável por parte da IES e se 

há algum resultado concreto das ações tomadas que 

visem à destinação correta dos materiais descartados 

com potencial para reciclagem da instituição.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Com o advento da revolução industrial, houve 

um crescimento e desenvolvimento econômico e 

melhora na qualidade de vida da população, porém 

isso resultou no aumento da produção de bens de 

consumo, o qual necessita da extração de recursos 

naturais para sua produção, que muitas vezes ocorre 
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de forma desordenada e com grade degradação 

do meio ambiente, basta olharmos com atenção 

e logo vislumbramos lixos com abundância, até 

mesmo as regiões afastadas dos grandes centros 

urbanos estão poluídas com lixo industrial, os rios e 

oceano constantemente recebem lixos produzidos e 

descartados pelas cidades. A industrialização ocorreu 

de forma rápida e não teve o mesmo crescimento da 

preocupação com as questões ambientais.

A sociedade é responsável por preservar o meio 

ambiente em que vive e dar destinação adequada 

aos resíduos que produz para assegurar o bem estar 

de todos. Na realidade atual tornou-se necessário 

preservar o meio ambiente devido à acelerada 

destruição dos recursos naturais do nosso planeta. É 

urgente a necessidade de diminuir a quantidade de 

lixo produzido e descartado, desperdiçando menos, 

consumindo somente o necessário e reutilizar aquilo 

que é considerado lixo, mas que serve de matéria 

prima para produzir novos produtos (STRAUCH; 

ALBUQUERQUE, 2008). 

Estamos vivenciando momentos cruciais de 

depredação ambiental onde os noticiários denunciam 

falta de água potável, crise energética, desmatamento 

desordenado, poluição do ar, dos rios, entre outros. 

O processo de reciclagem vem de encontro à 

necessidade de combater esses problemas. Posto 

isto, é essencial formular estratégias ambientais que 

visem diminuir os detritos no meio ambiente. Devido ao 

crescimento social, surgiu o aumento da complexidade 

das estratégias nas organizações, pois suas atividades 

tem impacto socioeconômico. Além disso, elas 

precisam contemplar em suas atividades estratégicas 

a busca constante por direções, escolhas, mudanças, 

resultados, posições de mercado, contexto social, 

econômico e político (BULGACOV, 2007). 

Nas relações existentes entre as empresas e a 

sociedade, é pertinente a demonstração, por parte 

das empresas, dos retornos em favor do benefício da 

população. Esta solicitação pode ser expressa como 

sendo a Responsabilidade Social. A Responsabilidade 

Social é um compromisso das organizações com o 

comportamento ético (MEDEIROS JÚNIOR, 2004). 

Baseado nessa definição, as universidades públicas, 

possuem um papel relevante na construção de uma 

nova consciência global. No início dessa década, 

as universidades estavam voltadas quase que 

exclusivamente para a transmissão do conhecimento, 

hoje, o que se observa é a inserção dessas instituições 

em assuntos voltados não só à comunidade acadêmica, 

mas à comunidade em seu entorno (MARTINS et al., 

2013). Como instituições sociais de aplicabilidade 

do conhecimento científico e da formação para 

a cidadania, os seguimentos educativos são os 

principais responsáveis por gerar conhecimento e 

caminhos para que os ecossistemas possam produzir 

recursos úteis e de absorção de resíduos gerados 

pelos próprios seres humanos (GADOTTI, 2008). 

Dessa forma, espera-se que as universidades busquem 

atender às necessidades de seus usuários internos 

(acadêmicos e servidores) e externos, quanto à 

execução de ações sociais que agreguem valor. Diante 

disso, a UNICENTRO busca fazer sua parte apoiando 

o Projeto Reciclar, que tem como prerrogativas a 

coleta seletiva de materiais, a reciclagem de papel dos 

seus diversos setores, além da busca constante da 

conscientização da comunidade acadêmica a respeito 

da sustentabilidade.

2.1 RECICLAGEM

O ser humano utiliza os materiais oferecidos pela 

natureza para sobrevivência e beneficio próprio, mas 

no momento da extração desses materiais na maioria 

das vezes não há preocupação com as consequências 

da extração desordenada e sem critérios de reposição. 

Há uma enorme produção de produtos descartáveis, 

ou seja, bens e materiais produzidos com pouca vida 

útil de aproveitamento, normalmente após a utilização 

esses produtos ou equipamentos são descartados no 

lixo, os quais são empregados energia, mão de obra e 

ciência que se perdem e não poderão ser recuperados, 

causando sérios problemas para os futuros seres vivos 

e do planeta. 

O aumento dessa produção esta diretamente 

relacionada ao poder aquisitivo, ao processo de 

industrialização e ao consumo desenfreado, muitas 

pessoas consomem além de suas necessidades, 

muitos produtos são adquiridos e são substituídos por 
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que saiu da moda, são pouco ou não são utilizados 

e já são descartados. Há uma grande pressão por 

parte da sociedade organizada para que ocorra a 

diminuição da quantidade de matérias e produtos 

descartáveis para que as fontes naturais sejam 

preservadas, mas a produção dificilmente ira diminuir, 

pois a humanidade cada vez mais é dependente 

dos produtos industrializados. Após muitos anos de 

observação e pesquisa sobre o assunto surge uma 

forma para minimizar esse processo a reciclagem.

Em alguns países desenvolvidos as próprias empresas 

são responsáveis pelo recolhimento, reciclagem ou 

reaproveitamento dos materiais que produzem e 

vendem, atualmente emprega-se uma filosofia dos 

“4Rs” com objetivo de reduzir a quantidade de matéria 

prima utilizada, reciclar as já utilizadas com o processo 

de refabricação, a reutilização e a reciclagem. Esses 

processos podem ser empregados em todos os tipos 

de resíduos (CASTRO, 2014).

A reciclagem é uma das mais importantes, promissoras 

e efetivas formas de proporcionar a real minimização 

dos problemas ambientais, com a conciliação global 

entre a diminuição da agressão ambiental e o consumo 

exacerbado de bens e serviços que no futuro tende 

a aumentar. A reciclagem pode ser considerada o 

reaproveitamento de tudo que é descartado através 

da reutilização ou reprodução de um ou de vários 

novos produtos através de um processo seja industrial 

ou artesanal. Na reciclagem ocorre o ato de tornar 

novamente útil um produto que seria descartado e 

assim retorna no ciclo produtivo. 

O processo de reciclagem além de evitar o desperdício, 

o acumulo de lixos e evitar o fim de um produto que 

poderia retornar para o ciclo produtivo, contribui para 

o meio ambiente no sentido que evita que árvores 

que absorvem gás carbônico sejam derrubadas, 

contribuído assim para um equilíbrio ambiental e 

diminuição do efeito estufa.

Reciclar é preciso e é de fundamental importância para 

a humanidade e para o meio ambiente, a reciclagem é 

crescente a cada ano na maioria dos países devido a 

consciência que vem sendo despertado nas pessoas 

através da educação. Cada vez mais surgem novas 

produções tecnológicas voltadas para esse processo. 

Como reciclagem entende-se que não é apenas 

o reaproveitamento de produtos, mas também o 

reaproveitamento de materiais orgânicos inclusive 

para a produção de energia (ZULAUF, 2014). 

O processo de reciclagem é necessário, principalmente 

quando é voltado para produtos que demorariam 

muito tempo para entrar em estado de decomposição, 

ao reaproveitar os produtos descartados, não é 

somente a quantidade de lixo que é reduzido, mas há 

recuperação daquilo que já foi produzido, o propósito 

é recuperar produtos já fabricados, gera economia 

de matéria prima, e cria novos postos de emprego e 

diminui a degradação ambiental. 

A reciclagem além de ser uma vantagem ambiental 

também pode ser considerada uma fonte de renda, 

é uma atividade que gera a inserção monetária na 

economia, gerando emprego e renda as famílias e para 

as empresas que exercem a atividade de reciclagem. 

Esse mercado movimenta bilhões de dólares no mundo 

inteiro e muitos empreendedores estão cada vez mais 

investindo nesse setor. 

Existem dois tipos de reciclagem: a primária ou em 

circuito fechado, a qual é realizada quando o produto 

descartado é transformado em novos produtos 

do mesmo tipo. Já a secundária, que também é 

denominada de downcycling, em que os materiais são 

reciclados e são convertidos em produtos diferentes. 

Quanto aos resíduos, também podem ser de dois tipos: 

o pré-consumo ou interno, que é gerado no processo 

de fabricação, e o pós-consumo ou externo, gerado no 

consumo do produto (CASTRO, 2014).

Cada vez mais cresce o número de empresas que 

operam com reciclagem, pois é uma área ainda 

em desenvolvimento e muitos empreendedores 

apostam nesse novo nicho de mercado, que é amplo. 

(PINHEIRO, 2007). Esses novos empreendimentos tem 

gerado empregos diretos e indiretos em todo mundo.

 No processo de reciclagem uma fase fundamental é a 

separação do lixo, ou seja, proporcionar a destinação 

correta de cada tipo de lixo para proporcionar a 

criação de reaproveitamento ou servir de matéria 

prima para a produção de um novo produto, dando 
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nova utilidade de materiais e orgânicos que na maioria 

das vezes são considerados como inúteis e acabam 

sendo destinados para o lixo.

Mas para ocorrer a separação adequada do lixo que 

proporcione o processo de reciclagem o processo 

inicial esta alicerçado na educação, e deve partir 

das escolas universidades e outras instituições de 

ensino incentivar e instruir a separação adequadas 

dos matérias descartados, levando essa atitude 

para suas residências e assim disseminar a cultura 

do reaproveitamento e despertar a mudança do 

comportamento frente as questões relativas ao meio 

ambiente. 

2.2 RECICLAGEM DE PAPEL

Devido a grande relevância que vem sendo atribuída às 

questões ambientais e com a crescente conscientização 

da população, a utilização da reciclagem nos próximos 

anos exige o desenvolvimento de novas tecnologias 

e tende a ser rapidamente a nossa maior indústria 

em crescimento o futuro que deve ser planejada e 

estruturada (Reinfeld, 1994). 

Atualmente o fluxo de materiais da economia segue 

um caminho de forma linear de extração da natureza, 

produção do bem, consumo ou uso e descarte, 

com pouco reaproveitamento de tudo aquilo que 

é produzido e consumido. Com espaços cada vez 

mais limitados e inadequados para depositar esses 

resíduos é necessário deixar de lado esse modelo 

linear e adotar um caminho circular onde o descarte 

de materiais é minimizado e o reaproveitamento seja 

maximizado (STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008). A 

relação entre as entidades com a sociedade, deve 

ocorrer de forma harmônica e sustentável.

As atividades de educação ambiental devem buscar 

a preservação da natureza e devem ser politizadas 

em sentido amplo, na educação ambiental deve-se 

enfatizar o estudo do meio em que vive, procurando 

estabelecer os principais problemas e as contribuições 

que a ciência pode proporcionar para as possíveis 

soluções dos problemas frente a comunidade.

A preservação ambiental e a diminuição dos detritos 

lançados na natureza tem impacto relacionado à 

diminuição de catástrofes naturais. Quanto mais 

for possível acelerar o processo de transformação 

comportamental em relação ao meio ambiente menor 

será a possibilidade da ocorrência e do lamento de 

catástrofes que poderão vir ocorrer por não serem 

evitadas com antecedência (ZULAUFF, 2000).

A única forma de se reverter para um quadro de 

preservação ambiental com reaproveitamento de 

detritos lançados na natureza de forma desgovernada 

e incontrolável, evitando a possibilidade de futuras 

catástrofes e buscar melhor qualidade de vida 

dos cidadãos e das futuras gerações é por meio 

da conscientização das pessoas motivando-

as a participarem de ações direcionadas para 

a educação ambiental, esse Mecanismo é uma 

alternativa considerada ecologicamente correta para 

a preservação ambiental.

No Brasil de acordo com a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE CELULOSE E PAPEL, 2015) cerca de 45 % de 

todos os papeis que circulam no pais no ano de 2011 

foram encaminhados para a reciclagem. No setor de 

papel já é tradicional o processo de reciclagem, várias 

fábricas possuem vasta matéria prima abastecida por 

um grande rede de aparistas, cooperativas, e outros 

fornecedores de papel pos-consumo que recolhem, 

fazem a triagem e armazenamento do papel coletado, 

essa cadeia produtiva gera emprego e renda e 

movimenta a economia local.

De encontro com a perspectiva de preservação e 

contribuição com as futuras gerações através da 

redução do desperdício por meio da reciclagem foi 

criado o Projeto Reciclar da UNICENTRO que tem 

como objetivo de educar a comunidade acadêmica e 

local quanto aos cuidados que se deve ter com o meio 

ambiente, e recolhe os papeis descartados dos seus 

diversos setores a fim de destiná-los a reciclagem. 

Essa idéia surgiu a partir da observação da grande 

quantidade de papel gerada na Universidade era 

destina ao lixo, conscientes que a reciclagem do papel 

além de reduzir o acumulo de lixo também contribui 

para a diminuição da devastação florestal, pois para 

sua produção é utilizada a celulose de determinados 
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tipos de árvores, dados revelam que a cada tonelada 

de papel reciclado gera economia de 17 a 20 árvores. 

O papel pode ser reciclado de 7 (sete) a 8 (oito) vezes, 

pois o papel e formado por um conjunto entrelaçado 

de fibras de celulose e a cada reciclagem essas fibras 

vão se degradando. 

 

Vários tipos de papel podem servir de matéria prima 

para reciclagem e gerar novos papéis, entre os 

principais tipos estão: jornal, papel sulfite, cartolinas, 

revistas, papelão, longa vida, folhas de caderno, 

envelopes, cartões, caixas de papel em geral, 

embalagens de produtos em geral, entre outros. 

O papel reciclado pode gerar vários outros tipos 

de papel, um dos mais utilizados é o papel A4 para 

impressão, com o processo de reciclagem pode 

ser gerado um novo papel com características 

semelhantes ao que foi utilizado como matéria prima, 

com diferencial da coloração que pode ser mais 

escuro, mas essa é apenas uma dos tipos de papel 

que podem ser criados, pois vários outros tipos podem 

ser recriados.

Para ser reciclado o papel recolhido passa por 

um processo de separação, coleta, transporte até 

a fábrica, passa pelas etapas de produção, esse 

processo é denominado ciclo de reciclagem do papel, 

conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1 – Ciclo de reciclagem de papel

Fonte: Adaptado pelos autores 

A primeira fase no processo de reciclagem do papel 

ocorre com a separação do papel em relação a outros 

detritos, em locais onde há grande quantidade de 

papeis pode também haver a separação por tipos de 
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papel como: papel branco, papelão, jornais, revistas e 

diversos impressos, entre outros. Daí a importância de 

haver uma conscientização da separação adequada 

do papel em relação a outros detritos, em seguida é 

realizado a coleta nos locais onde é feita a separação 

(universidades, escolas, residências, entre outros), 

na próxima etapa é realizado o transporte para o 

local da reciclagem, já no local passa pelo controle 

de qualidade e é classificado,  é acrescentado água 

industrial (detergente e solvente), para a retirada da 

tinta, cola e impurezas, após essa faze a matéria 

prima é transformada em uma pasta, após esses 

procedimentos o papel passa por uma série de 

lavagens e é misturado com cloro o que torna esta 

pasta branca e após todo esse ciclo resulta no produto 

final, ou seja, um novo papel que após sua vida útil 

retornará para esse processo novamente, mantendo 

assim o ciclo de reciclagem. 

Uma das dificuldades no processo de reciclagem 

ocorre quando a separação dos materiais com 

potencial para reaproveitamento é realizada de forma 

inadequada, onde as pessoas acabam misturando 

outros tipos de papel que não são recicláveis, como 

papéis sanitários, plastificados, papéis metalizados, 

papéis parafinados, copos descartáveis de papel, 

papel carbono, fotografias, fitas adesivas, etiquetas 

adesivas e papel vegetal, entre outros. A separação 

correta é um processo fundamental para o sucesso 

de qualquer projeto de reciclagem, ganha-se tempo 

e emprega –se menos recursos na triagem desse 

material. Além de que outros produtos cortantes como: 

latas, metais, estilhaços, ferro, vidro, e outros que não 

sejam papel, podem acabar causando ferimentos na 

pessoa responsável pela coleta. 

3. PROCESSOS METODOLÓGICOS

Este trabalho buscou saber se as empresas públicas 

se preocupam em contribuir com a sustentabilidade 

ambiental. Para tanto, foi escolhida a Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, como objeto 

de estudo da pesquisa por ser uma Instituição de 

Ensino Superior Pública de qualidade. Por ser uma 

universidade de alcance nacional, as ações tomadas 

por essa organização podem influenciar a comunidade. 

A pesquisa foi qualitativa, caracterizada como 

descritiva, documental, com técnica de levantamento 

e a amostra de dados foi definida por acessibilidade 

ou conveniência. Para viabilizar o estudo, analisou-se 

a documentação do Projeto Reciclar disponibilizada 

pela Instituição de Ensino Superior UNICENTRO, onde 

se teve acesso a todas as informações necessárias 

a respeito da implantação do projeto, seus objetivos, 

suas ações e os resultados obtidos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A seguir far-se-á a análise e discussão dos resultados 

obtidos pelo desenvolvimento da presente pesquisa. 

Na primeira seção há uma breve menção sobre 

a Instituição de Ensino Superior pesquisada. Na 

segunda seção mostrar-se-á aspectos relativos ao 

Projeto Reciclar e seus respectivos resultados.

4.1 UNICENTRO

4.1.1 LOCALIZAÇÃO

A instituição é uma das mais recentes universidades 

públicas paranaenses, tem sua sede na cidade de 

Guarapuava/PR, cidade polo da mesorregião centro-

sul do Paraná. A mesorregião tem população estimada 

de 544.190 habitantes (IBGE, 2010).

4.1.2 INSTITUCIONAL

A Universidade Estadual do Centro Oeste é uma das 

mais jovens universidades do Estado do Paraná. Ela 

surgiu da fusão de duas Faculdades: a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava e 

a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de 

Irati. A partir do ano de 1997, após o processo de 

reconhecimento, a Universidade iniciou seu processo 

de expansão implantando vários novos cursos nas mais 

diversas áreas do conhecimento, após sua fundação 

vem em um processo de constante crescimento, 

contanto atualmente com 59 ofertas de cursos, sendo 

28 na cidade de Guarapuava, 16 na cidade de Irati, 2 

na cidade de Chopinzinho, 5 na cidade de Laranjeiras 

do Sul, 3 na cidade de Pitanga e 5 na cidade de 

Prudentópolis, sempre prezando pela qualidade 

dos cursos ofertados conta com uma adequada 

estrutura de laboratórios para o desenvolvimentos 
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de pesquisas, sendo conceituada como uma das 

melhores universidades do pais. Em Guarapuava, 

a UNICENTRO conta com os campi Santa Cruz e 

CEDETEG. A região de abrangência da universidade, 

conforme ilustrado na Figura 2, atinge mais de 50 

municípios em seu entorno, compreendendo uma 

população de cerca de mais de 1 milhão de habitantes 

para os quais oferece além das oportunidades de 

formação superior com cursos de Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto 

Sensu (Mestrado e Doutorado), a geração de emprego 

e renda e uma variada gama de serviços que propiciam 

maior desenvolvimento econômico regional. Além de 

vários cursos a distância, em convênio com a UAB, 

Universidade Aberta do Brasil (UNICENTRO, 2013).

Seu processo de consolidação está em pleno 

desenvolvimento, com a busca constante pela melhoria 

de suas ações, bem como do ensino ofertado e das 

pesquisas desenvolvidas, suas ações são voltadas 

para atender os interesses dos alunos e de sua 

comunidade, com a devida responsabilidade social, 

o que se evidencia tanto pelo reconhecimento da 

comunidade que a procura, como pelo reconhecimento 

dos órgãos oficiais encarregados da gestão das 

políticas de Ensino Superior no País.

Figura 2 – Localização das cidades de atuação da UNICENTRO e seus respectivos campi e polos.

  Fonte: ERI, 2014
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4.2 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

UNICENTRO

No ano 2000, a ONU (Organização das Nações 

Unidas), ao analisar os maiores problemas mundiais, 

estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no 

Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo, 

que devem ser atingidos por todos os países até 2015 

(PNUD, 2000). A fim de contribuir com os objetivos de 

desenvolvimento do Milênio e minimizar os problemas 

referente à qualidade de vida e o respeito ao Meio 

Ambiente, a UNICENTRO (Universidade Estadual do 

Centro Oeste do Paraná) adotou estratégias para o 

tratamento de resíduos sólidos por meio do projeto 

permanente de extensão denominado “Gestão de 

Resíduos Sólidos da UNICENTRO” tendo como 

principais objetivos a realização de um levantamento 

criterioso dos resíduos gerados pela instituição e 

gerenciamento e a destinação adequada dos seus 

diversos tipos. 

Inicialmente o projeto tinha como principal objetivo o 

levantamento e gestão dos resíduos sólidos gerados 

por toda a comunidade universitária (acadêmicos, 

estagiários, funcionários e professores) em atividades 

desenvolvidas na instituição e conscientização por 

meio de ações educativas. O projeto iniciou suas 

atividades em maio de 2004 e tinha previsão de 

término em dezembro de 2006. Porém, possivelmente 

por de falta de pessoal disponível para atingir os 

objetivos e pelo orçamento restrito, o projeto foi 

encerrado antecipadamente, em 20 de junho de 2005, 

demonstrando poucos resultados.

A Tabela 1 demonstra alguns resultados obtidos pelo 

projeto “Gestão de Resíduos Sólidos da UNICENTRO”:

Tabela 1 – Resíduos destinados à reciclagem.

PERÍODO MATERIAL QUANTIDADE (ton)

01/05/2004 
a 

31/12/2006
Papel de diversos tipos 16,016

Fonte: Dados da pesquisa

Como pode ser observado na tabela 1, a partir desses 

resultados, a UNICENTRO contribuiu nesse período 

com a preservação de aproximadamente 320 árvores, 

pois para cada tonelada produzida preserva-se 20 

árvores.

4.3 PROJETO RECICLAR

Por se tratar de um assunto de grande interesse da 

sociedade brasileira, o Governo Federal publicou o 

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 (BRASIL, 

2006), onde se institui a separação adequada dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação correta 

para às associações e cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis com objetivo de proporcionar 

a destinação correta de material reaproveitáveis. 

Análogo ao Decreto Federal, o Governo do Estado 

do Paraná acompanhou esta iniciativa por meio do 

Decreto Estadual nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009 

(PARANÁ, 2009), em seu Artigo 1º estabelece que 

os órgãos da administração direta e indireta devem, 

obrigatoriamente, separar os resíduos sólidos 

recicláveis gerados e destiná-los às associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Neste sentido a UNICENTRO realizou iniciativa que 

vem ao encontro dessas perspectivas apoiando a 

reciclagem de papéis descartados pelos setores 

administrativos e pedagógicos e da universidade 

como um todo. Sendo uma instituição educacional 

que estrategicamente se envolve com a comunidade 

do seu entorno por meio de diversas atividades 

extensionistas, a universidade implantou o Projeto 

Reciclar (UNICENTRO, 2007), que visa destinar da 

melhor forma possível os papéis descartados para 

que seja passiveis de reciclagem. Assim os papéis 

foram separados e recolhidos pela Associação de 

Catadores de Papel Reciclado de Guarapuava que 

fica localizada no distrito industrial Guaratu na cidade 

de Guarapuava-PR, possui mais de 140 operadores 

ecológicos e atende a vários bairros da cidade. A 

associação em parceria com a comunidade local e 

com a UNICENTRO contribui com o meio ambiente 

gerando emprego e renda aos seus colaboradores 

e consequentemente na qualidade de vida da 

população. (UNICENTRO, 2015).
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O período inicial das atividades era de 30 de janeiro de 

2007 a 28 de fevereiro de 2008, sendo prorrogável por 

mais um ano após aprovação do relatório contendo 

as atividades executadas, sendo possível sua 

prorrogação anualmente. A carga horária do projeto 

é de duas horas semanais, totalizando noventa e seis 

horas. O projeto tinha como metas:

•	 Contribuir com os objetivos de desenvolvimento do 

Milênio referente à qualidade de vida e o respeito 

ao Meio Ambiente;

•	 Passar a comunidade acadêmica algumas ações 

educativas, que possam ser disseminadas nas 

escolas, referente ao uso consciente do papel e 

processo de reciclagem;

•	 Sensibilizar a comunidade acadêmica da 

Instituição para o uso correto dos meios de coleta 

instalados na UNICENTRO.

•	 Evitar o desperdício por meio da reutilização do 

papel;

•	 Orientar, nos diversos pontos de coleta a 

importância o Projeto Reciclar;

•	 Coletar os papéis descartados das caixas, 

disponibilizadas pelo projeto, dos diversos setores 

da UNICENTRO, dando uma destinação ecológica 

para a reciclagem;

•	 Envolver a comunidade acadêmica, na 

disseminação em relação à consciência voltada à 

preservação das matas ciliares;

•	 Organizar oficinas e trabalhos artísticos com papel 

reciclado;

•	 Expor trabalhos com papel reciclado.

O Projeto Reciclar tem atuação na Universidade 

Estadual do Centro Oeste do Estado do Paraná, nos 

Campi Santa Cruz e no campus CEDETEG, na cidade 

de Guarapuava-PR.

4.3.1 RESULTADOS OBTIDOS

O Projeto Reciclar tinha praticamente as mesmas 

metas que o Projeto Gestão de Resíduos Sólidos 

implantado anteriormente pela UNICENTRO, sendo o 

principal diferencial o foco na reciclagem de materiais, 

em especial o papel.

Todos os projetos precisam obrigatoriamente emitir no 

final de cada período para apreciação dos Conselhos 

Superiores da Universidade um Relatório Final com as 

atividades realizadas no período, conforme determina 

o Regulamento de Projetos de Extensão da Pró-reitoria 

de Extensão e Cultura da UNICENTRO. Neles devem 

conter informações a respeito do projeto, tais como: 

título, abrangência, carga horária, participantes, 

justificativa, objetivos, cronograma, orçamento (se 

houver), principais resultados obtidos e público alvo.

Buscou-se determinar por meio desses relatórios se 

os objetivos do projeto foram alcançados. Foi feita 

análise minuciosa desses documentos do período 

compreendido entre os anos de 2007 e de 2013, 

porém não sendo possível determinar com clareza 

se as metas tinham sido alcançadas ou não, pois os 

relatórios não evidenciaram informações detalhadas 

das atividades realizadas. Apenas nos relatórios dos 

anos de 2011 a 2013 que foi possível determinar, 

de forma bem resumida, que a divulgação do 

Projeto Reciclar foi realizada pelos estagiários que 

faziam as coletas dos materiais nos devidos setores, 

orientando como separar o papel para posteriormente 

serem recolhidos. Segundo esses relatórios, houve 

melhorias significativas na qualidade da separação e 

consequentemente na destinação do papel por parte 

dos setores, incentivando a adesão de vários outros 

setores ao projeto. O Projeto Reciclar se encontra 

vigente, pois todos os seus relatórios foram anualmente 

aprovados.

A coleta seletiva no âmbito da Universidade se dá 

por meio de uma caixa identificada de depósito em 

todos os setores, na qual deve ser depositado todo o 

papel descartado, sendo retirado de acordo com um 

cronograma estabelecido no projeto. Todo material 

é acondicionado em sacos que são armazenados 

num local designado pela instituição para que 

posteriormente sejam recolhidos pelos recicladores 

responsáveis.

O material é retirado por operadores ecológicos da 

Associação de Catadores de Papel de Guarapuava 

(ACPG), por meio de uma parceria envolvendo 
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a Secretaria de Meio Ambiente do Município e a 

Universidade. Após recolhido pela ACPG, o material é 

pesado e a UNICENTRO é remunerado de acordo com 

a quantidade de papel fornecido.

A Tabela 2 elenca os resultados das coletas de papel.

Tabela 2 – Papel recolhido nos setores destinados à 
reciclagem.

PERÍODO MATERIAL QUANTIDADE (ton)

01/01/2007 a 
31/12/2007

Papel de diversos tipos 8,58

01/01/2008 a 
31/12/2008

Papel de diversos tipos 3,51

01/01/2009 a 
31/12/2009

Papel de diversos tipos 20,98

01/01/2010 a 
31/12/2010

Papel de diversos tipos 3,96

01/01/2011 a 
31/12/2011

Papel de diversos tipos 19,74

01/01/2012 a 
31/12/2012

Papel de diversos tipos 23,38

01/01/2013 a 
31/12/2013

Papel de diversos tipos 5,38

TOTAL GERAL 85,53

Fonte: Dados da pesquisa.

O Projeto Reciclar recolheu mais de 85 toneladas 

de papel, contribuindo com a preservação de 

aproximadamente 1.710 árvores. Com relação 

às ações de conscientização da comunidade 

acadêmica, na documentação fornecida não foi 

possível detectar se foram realizadas atividades que 

demonstrassem procedimentos para efetiva mudança 

de comportamento. 

Em visita à UNICENTRO é notável a presença das 

lixeiras basculantes coloridas de acordo com o tipo 

de material que deve ser depositado, espalhadas por 

toda instituição e de caixas nos setores com indicação 

de “Papel Reciclável”, porém não foi visto em nenhum 

quadro de informativos, convite para palestras ou 

cursos a respeito do processo de reciclagem, oficinas 

com material reciclável ou qualquer informação que 

referencie o uso correto das lixeiras, ou qualquer 

atividade cultural com os materiais coletados, 

fomentados pelo projeto. Observa-se ainda que os 

materiais depositados nas lixeiras acham-se fora 

dos locais indicados e que algumas delas foram 

depredadas para o correto depósitos dos papeis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo verificar se as 

instituições públicas possuem a preocupação com o 

meio ambiente. Para tal fim, a UNICENTRO foi escolhida 

por ser uma organização pública com a finalidade do 

ensino, com o intuito de investigar se a universidade 

possuía alguma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, quais ações eram tomadas para atingi-las 

e qual a relevância para a comunidade. Notou-se que 

a Universidade tinha essa preocupação aprovando 

em 2004 o Projeto de Extensão “Gestão de Resíduos 

Sólidos da UNICENTRO”, investindo na compra de 

materiais e em pessoal e se mostrou bastante aquém 

do que se esperava, sendo o projeto encerrado no ano 

seguinte à sua implantação.

Devido a decretos federais e estaduais, a instituição 

reativou suas estratégias de desenvolvimento 

sustentável por meio do Projeto Reciclar e obteve 

um excelente resultado: mais de 100 toneladas 

de papel descartado se destinaram à reciclagem, 

o que resulta na preservação de mais de 2.000 

árvores. Mas esse sucesso não se refletiu em toda 

comunidade acadêmica, afinal não utiliza de forma 

correta as lixeiras, além de depreda-las. Essa falta de 

conscientização por parte da comunidade acadêmica 

é possivelmente uma falha do Projeto Reciclar em 

não promover atividades que chamem atenção para 

importância do cuidado com o meio ambiente, por 

meio da correta separação do lixo. 

Quanto à relevância para a comunidade, pode ter 

efeitos positivos, afinal o material reciclável é destinado 

para a Associação de Catadores de Guarapuava, onde 

existem muitas famílias de baixa renda, que podem 

vender esse papel a outras instituições melhorando 

assim seus rendimentos. Sendo assim, observa-se 

que embora a Universidade e algumas escolas tenham 

projetos isolados de separação do lixo e, portanto, da 

seleção do papel como material reciclável, este ainda 

não tem seu devido encaminhamento para ações de 
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maior proporção educativa. 

Como sugestão deveria haver o envolvimento 

maior dos cursos de Publicidade e Propaganda da 

UNICENTRO no sentido de promover campanhas de 

conscientização da comunidade acadêmica para que 

não ocorra o descaso na separação adequada dos 

resíduos gerados na Universidade. 

Ao analisarmos a documentação, notamos muitos 

objetivos, que para serem atendidos em sua totalidade, 

demandaria grande quantidade de recursos para 

atingi-los, o que pode explicar o insucesso da Gestão 

de Resíduos Sólidos e pelo sucesso parcial do Projeto 

Reciclar. Sugerimos então que sejam revistos, a 

fim de que sejam exequíveis. O apoio por parte da 

Reitoria (órgão máximo da Universidade onde são 

regulamentadas todas as atividades institucionais) 

alertando da seriedade da separação correta do lixo 

também seria bastante interessante.

Este trabalho possui limitações, tais como a análise 

basicamente documental, onde muitas informações 

eram faltantes ou confusas. Como sugestão de 

trabalhos futuros, pode se fazer um estudo com toda 

comunidade acadêmica para se descobrir qual o nível 

de consciência ambiental.
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Resumo: O presente artigo buscou descrever as etapas de um projeto de implantação 
do gerenciamento de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 
uma companhia de saneamento, sob a perspectiva dos colaboradores. Foram detectadas 
as razões que dispararam as ações específicas necessárias para que ocorresse uma 
profunda mudança na prestação de serviços, bem como os resultados alcançados e a 
oportunidades de melhoria para o futuro. A situação anterior descrita foi um cenário com 
falta de padronização, registros, segurança, integração entre as unidades envolvidas 
e indicadores. As principais ações foram a definição dos serviços prestados e escopo, 
mapeamento, modelagem, definição de permissões para execução dos processos, criação 
de instruções de trabalho para as atividades de maior complexidade, e análises críticas 
dos processos implantados, visando a melhoria contínua. Como resultados, apontaram-se 
a documentação dos processos, com a existência e manutenção de registros; a medição 
e análise de indicadores; a melhoria na satisfação dos usuários e no dimensionamento das 
capacidades de atendimento das áreas, com aumento de produtividade e segurança dos 
processos; e a diminuição de retrabalho e dos impactos da rotatividade de pessoal.

Palavras Chave: Gerenciamento de Processos; Tecnologia da Informação e Comunicação; 
Empresa de Saneamento; Estudo de Caso.
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1. INTRODUÇÃO

As organizações contemporâneas assumiram um 

grande papel na execução de políticas públicas 

e na manutenção de serviços básicos. Em todas 

as esferas do estado, estes entes públicos estão 

presentes nos serviços que vão desde tratamento de 

água e esgoto até transações financeiras.

Ainda que o contribuinte em geral esteja apenas 

preocupado com a qualidade dos serviços que lhe 

são prestados quando realmente precisa destes 

serviços, há uma grande pressão para que a 

administração pública devolva os tributos recolhidos 

em forma de serviços minimamente compatíveis com 

as necessidades do povo e que o faça dentro dos 

“bons padrões gerenciais” (SILTALA, 2013; CHEN et 

al, 2014).

Neste sentido, o estado do Espírito Santo criou, em 

1967, a Companhia Espírito Santense de Saneamento 

(CESAN) e a ela incumbiu o tratamento de água 

e esgoto, serviços de saneamento que tem como 

característica o permanente crescimento de 

demanda. Com a evolução das técnicas e das 

legislações inerentes a este setor, fez-se necessário 

buscar métodos de gerenciamento que permitissem 

otimizar os processos e orientar seus agentes.

Ao analisar um setor específico da empresa, a 

saber, a Gerência de Tecnologia da Informação, 

foram encontradas oportunidades de melhoria 

relacionadas a processos. Esse contexto demandou 

um aperfeiçoamento nas técnicas de gerenciamento e 

otimização de processos, que culminou pela decisão 

estratégica de implantar o gerenciamento de processos 

nesse setor.

Nesse contexto de desenvolvimento organizacional 

foi baseado o interesse dessa pesquisa, no sentido 

de identificar como foi feita a implantação do 

gerenciamento de processos de Tecnologia da 

Informação em uma empresa de saneamento do 

estado do Espírito Santo.

Este trabalho buscou descrever, sob a perspectiva 

dos colaboradores, qual era a situação da Gerência 

de Tecnologia da Informação da CESAN antes da 

implantação do gerenciamento de processos, pontuar 

as ações específicas adotadas na implantação, analisar 

os resultados obtidos e identificar as oportunidades de 

melhoria vislumbradas.

2.  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

O cenário competitivo, inerente aos mercados, é 

caracterizado por constantes mudanças e muitas 

dessas advém do desenvolvimento das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) (TALAMONI, 

GALINA, 2014). Especificamente no Brasil, a partir da 

década de 90, alargaram-se os investimentos em TIC 

e as inovações deste setor permitiram a manutenção 

da competitividade e o aperfeiçoamento de diversas 

atividades empresariais (ANDRADE 2004).

As TIC modificaram as formas de executar atividades 

nos mais diversos segmentos de mercado (KEARNS, 

SABHERWAL, 2006) e desempenham uma função 

importante na oferta de novos serviços e na gestão 

mais eficiente dos recursos (PRZYCZYNSKI, et al, 

2012; ZHANG, 2007).

Há uma grande quantidade de pesquisas que tratam 

da crescente participação das TIC nas estratégias 

gerenciais (CARTER et al., 2011). Muitas das 

organizações que obtiveram êxito no alinhamento entre 

suas estratégias e seus processos, concentraram boa 

parte de seus esforços e recursos em seus setores de 

tecnologia da informação e comunicação (CHEN et al., 

2014; HAMEED et al., 2012).

Sendo assim, as TIC surgem como componente 

indissociável da estrutura organizacional das 

empresas de qualquer seguimento, constituindo um 

fator determinante no sucesso do Gerenciamento de 

Processos de Negócios (CHEN, WU, 2011).

2.2 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Gerenciar processos de suporte e de produção fez-

se necessário no momento em que as organizações 

surgiram (LUOMA-AHO, 2013), porém, foi a 

necessidade de corresponder aos valores e 

expectativas dos clientes que impulsionou as inúmeras 
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abordagens sobre gerenciamento (KENT et al., 2011; 

SKRINJAR et al., 2013).

Em síntese, gerenciar processos tornou-se prática 

responsável por garantir a entrega dos produtos 

prometidos aos clientes, buscando assimilar as 

tecnologias disponíveis para otimizar os processos 

e baixar custos (ZHANG et al., 2012). Mas, acima 

de tudo, as abordagens gerenciais buscam garantir 

a qualidade em todos os aspectos que tangem as 

organizações (SEETHAMRAJU, 2012).

Abordagens como “Gestão da Qualidade Total”, 

“PDCA” e “Melhoria Contínua dos Processos” foram 

sistematicamente utilizadas na tentativa de tornar os 

processos de negócios eficientes (SKRINJAR et al., 

2013). Dentre as abordagens conhecidas na literatura, 

o “Gerenciamento de Processos de Negócios” (BPM) 

apresenta-se como a mais abrangente, pois incorpora 

diversos aspectos das abordagens anteriores 

(ROHLOFF, 2009), sendo analítico, cross-funcional 

e permitindo a melhoria contínua dos processos 

(SEGATTO et al., 2013; SKRINJAR et al., 2013).

2.3. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

O Business Process Management (BPM) ou 

gerenciamento de processos de negócios pode ser 

definido como um conjunto de boas práticas que, 

reunindo a Gestão de Negócios e a Tecnologia da 

Informação e Comunicação, visa aperfeiçoar os 

resultados das organizações por meio da melhoria dos 

processos de negócios, apresentando-se como uma 

alternativa às ferramentas gerenciais reducionistas e 

lineares (BROCKE, SINNL, 2011; DIJKMAN et al., 2012; 

SEGATTO et al., 2013; VASCONCELOS, RAMIREZ, 

2011).

As organizações vivem a era dos mercados 

globalizados e complexos e também da convergência 

entre a gestão pública e a gestão privada (AERTSEN, 

GELDERS, 2011; BEJEROT, HASSELBLADH, 2013; 

SILTALA, 2013). Frente a tantas demandas, o BPM 

possibilita a visão sistêmica necessária para que os 

processos sejam geridos de modo condizente com 

o atual contexto organizacional e permite identificar 

quais dentre  estes carecem de aperfeiçoamento 

(DUBANI et al., 2010; NIEHAVES, PLATTFAUT, 2011; 

SEGATTO et al., 2013; SIRIRAM, 2012).

Devido aos bons resultados obtidos por muitas 

organizações com a implantação do gerenciamento 

de processos e ao grande número de estudos 

acerca deste assunto, torna-se cada vez mais 

comum encontrar empresas que tem suas atividades 

orientadas por processos modelados (DIJKMAN et al., 

2012).

Em verdade, a melhoria dos processos de negócio 

tem sido pauta nas agendas das empresas e dos 

investigadores por anos (MCCORMACK et al., 2009) 

e, no contexto empresarial, a gestão de processos de 

negócios é uma abordagem cada vez mais utilizada 

na gestão de diversas organizações (TRKMAN, 

2010). Contudo, segundo Skrinjar e Trkman (2013), “a 

grande dificuldade reside em inserir os conceitos do 

gerenciamento no funcionamento das organizações”.

Para Smart, Madderrn e Maull (2009), “O BPM só atinge 

sua finalidade quando os membros de uma dada 

organização compreendem quais são os processos 

que executam e quais produtos são gerados”. Para 

estes pesquisadores, no mundo gerencial, muitas 

foram as tentativas de conceituar o termo “processo” 

ao longo dos anos e é esta poli-valência semântica 

que, por vezes, torna as ações propostas pelo BPM 

incompreensíveis.

Outro fator crítico é a noção equivocada de que os 

setores de tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) são os responsáveis pelo gerenciamento de 

processos de negócios. Em suas análises Nuffel e 

Backer (2012) consideram que a implantação do 

BPM, principalmente a etapa de modelagem dos 

processos, depende da participação efetiva dos 

setores envolvidos no processo a ser modelado e é 

justamente a imputação desta etapa a TIC que dificulta 

a aceitação do BPM.

2.4 OS BENEFÍCIOS DE UM GERENCIAMENTO DE 

PROCESSOS EFICIENTE

Entre os níveis estratégico e operacional, são 

muitos os benefícios de um bom gerenciamento de 
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processos de negócios (SEGATTO et al., 2013) e 

cabe a cada organização valorar quais lhe foram mais 

úteis. Entretanto, devido a transparência que o BPM 

confere as atividades, pode-se destacar o aumento da 

confiabilidade dos processos (ATESCI et al., 2010).

Uma vez identificados as atividades, é possível elaborar 

instruções muito mais claras e promover a autonomia 

dos agentes que atuam nos processos. Isto provoca 

uma redução no tempo de execução (TRKMAN, 

MCCORMACK, 2010) e eleva a autoconfiança dos 

gerentes (DE CLERCQ et al., 2011; CHEN et al., 2014), 

sendo este último benefício elementar no êxito do 

gerenciamento de processos, uma vez que são os 

indivíduos que determinam o sucesso ou fracasso de 

qualquer sistema de gerenciamento (YU et al., 2012).

Há também uma melhora na capacidade de avaliar 

as atividades da organização que, por consequência, 

podem ser melhor controladas, medidas e valoradas 

(ANTONUCCI, GOEKE, 2011; BROCKE, SINNL, 

2011; SEETHAMRAJU, 2012, SEGATTO et al., 2013). 

Outro benefício é a possibilidade de prevenção 

de problemas. Além disso, as técnicas aplicadas 

no gerenciamento de processo e o monitoramento 

realizado permitem intervenção em processos viciados 

(ANTUNES, MOURÃO, 2011).

3. METODOLOGIA

A pesquisa em questão foi realizada no segundo de 

semestre do ano de 2014, na Gerência de Tecnologia 

da Informação da Companhia Espírito Santense de 

Saneamento – CESAN, com participantes do Sistema 

de  Gestão da  Qualidade (SGQ), especificamente 

com o grupo responsável pela implantação do 

Gerenciamento de Processos de TIC. O método 

utilizado foi o estudo de caso único (YIN, 2010) 

foi elaborado um roteiro de pesquisa focada, com 

perguntas abertas, visando extrair as percepções 

dos colaboradores sobre o caminho da implantação, 

descrevendo situação anterior a ela, pontuando as 

ações específicas adotadas, analisando os resultados 

alcançados e identificando o surgimento de novas 

oportunidades de melhorias. Como amostra, de um 

total de oito analistas participantes da implantação, 

foram entrevistados dois, e de um total de quatro 

gestores envolvidos, também foram entrevistados 

dois, sendo que todos colaboradores são lotados na 

Gerência de Tecnologia de Informação da CESAN.

4. ANÁLISE DE DADOS

Ao entrevistar os envolvidos na implantação do 

gerenciamento de processos na Gerência de 

Tecnologia da Informação da CESAN, foi identificado 

que o principal processo executado é o de atendimento 

das solicitações dos usuários internos. Denomina-se 

usuário interno, o demandante dos serviços de TI de 

qualquer área da empresa. Através da pesquisa, foi 

possível extrair as percepções acerca da evolução 

alcançada pela implantação do gerenciamento de 

processos no setor, bem como identificar oportunidades 

de melhoria, a partir da visão dos colaboradores.

4.1 SITUAÇÃO ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DO 

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

O problema mais citado pelos colaboradores 

entrevistados foi a falta de padronização na execução 

das atividades. Foi levantado que no cenário anterior 

a implantação, havia vários colaboradores executando 

a mesma tarefa, cada um à sua maneira. Não haviam 

fluxos definidos para os atendimentos das solicitações 

dos usuários internos; nem mesmo era conhecida a 

melhor maneira de executar os atendimentos. Isso 

gerava conflitos internos quando da atuação dos 

analistas nos atendimentos, e, por conseguinte, 

pioravam o clima organizacional interno.

Além disso, segundo os colaboradores, nada 

era documentado, não havendo registro de cada 

atendimento, nem mesmo das soluções utilizadas. 

A falta desses registros ocasionava retrabalho, já 

que durante um atendimento, vários analistas eram 

solicitados, sem conhecer o que já havia sido feito, 

repetiam a mesma tarefa várias vezes. Esses gargalos 

impactavam negativamente na qualidade e na 

eficiência do atendimento ao usuário final, principal 

objetivo do setor estudado.

Outro ponto muito citado foi quanto à falta de segurança 

nos atendimentos, já que não existia nenhum controle 

de permissões, ou seja, o controle do que era permitido 
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a cada usuário interno solicitar e do que era permitido a 

cada analista atender. O usuário solicitava um serviço, 

e era prontamente atendido, mesmo que não fosse 

oficialmente autorizado a demandá-lo.

Cada unidade dentro da Gerência de Tecnologia 

da Informação da CESAN trabalhava separada uma 

da outra, desconhecendo as atividades que cada 

uma executava. Segundo os entrevistados, isso era 

causado pela falta de um sistema único de atendimento 

e acompanhamento das solicitações, que não permitia 

a integração das unidades, na execução dos serviços 

demandados.

Por fim, devido às lacunas acima citadas, não havia 

também indicadores para avaliação da qualidade 

dos serviços. Dessa forma, não era possível medir a 

performance dos colaboradores nos atendimentos 

das solicitações, o que proporcionava dificuldades 

aos gestores quando da tomada de decisões visando 

melhoria dos processos internos.

Figura 1: Situação anterior à implantação do gerenciamento 
de processos.

Falta de padronização na execução das atividades

Falta de registros na execução das atividades

Falta de segurança no atendimento

Falta de integração entre as unidades da Gerência de 
Tecnologia da Informação

Falta de indicadores para avaliação da qualidade e tomada de 
decisões

4.2 AÇÕES ESPECÍFICAS ADOTADAS PARA 

IMPLANTAÇÃO

A ideia de implantar o gerenciamento de processos 

de TI surgiu de um direcionamento interno da 

diretoria da CESAN, no sentido de que alguma das 

gerências fossem certificadas na ISO 9001:2008. A 

partir dessa demanda da alta direção, foi contratada 

uma consultoria, para junto com os colaboradores 

elaborar a documentação necessária para alcançar 

a certificação.

Primeiramente, foram realizadas diversas reuniões 

para definição dos serviços prestados efetivamente na 

Gerência de Tecnologia da Informação e assim chegar 

ao escopo do sistema da qualidade.

Após a definição, iniciou-se o mapeamento dos 

processos, através do contato com cada colaborador 

responsável por serviços. O objetivo deste 

mapeamento era identificar os processos existentes. 

Foi criado um Catálogo de Serviços de TI, reunindo 

todos os serviços prestados dentro da Gerência de 

Tecnologia da Informação.

Mapeados os processos, foi realizada a modelagem 

dos processos. Houve treinamentos específicos 

na ferramenta para os envolvidos na implantação, 

de modo que todos estiveram aptos a modelar 

seus próprios processos, da maneira como eram 

efetivamente executados, com um razoável nível de 

detalhamento propiciado pela ferramenta.

Também foram definidos os requisitos de cada 

processo, desde conhecimentos necessários para 

sua execução até permissões obrigatórias para que o 

serviço fosse executado.

Para as atividades específicas ou de maior nível de 

complexidade e detalhamento, essenciais para a 

execução dos processos, foram criados documentos 

chamados de  “Instruções de Trabalho”, que visavam 

auxiliar na execução dos processos de negócio.

Eram realizadas reuniões periódicas de análises 

críticas, visando avaliar os resultados da implantação, 

bem como promover a melhoria contínua dos processos 

já em execução e mapear novos processos necessários 

à qualidade e à eficiência dos atendimentos prestados.

4.3 RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR 

DAS AÇÕES ESPECÍFICAS ADOTADAS PARA 

IMPLANTAÇÃO

A partir da efetiva implantação do gerenciamento de 

processos, foram muitos os resultados verificados. 

Entre eles, destaca-se a documentação dos 

processos, com todos os processos internos 

documentados, que possibilita a melhoria contínua 

da qualidade de prestação dos serviços. A existência 
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e manutenção de registros das solicitações atendidas 

e em atendimento, propiciou a criação de uma base 

de conhecimento das melhores soluções frente aos 

problemas recorrentes.

Um dos resultados mais citados, foi a possibilidade 

de medição e utilização de indicadores relacionados 

a quantidade de solicitações de atendimento, 

qualidade na prestação dos serviços, e satisfação do 

cliente. A partir deles, os gestores conseguem tomar 

decisões mais conscientes e pontuais para melhorias 

nos processos e também no dimensionamento das 

capacidades de atendimento de suas áreas, o que 

também propicia melhoria contínua de qualidade.

Outro resultado facilmente percebido foi o aumento 

na satisfação dos usuários internos com os serviços 

prestados pela Gerência de Tecnologia da Informação. 

Esse aumento foi constatado a partir do indicador 

chamado “Índice de Satisfação do Cliente”, medido 

a partir de uma pesquisa de satisfação enviada e 

respondida pelo usuário solicitante dos serviços de TI, 

após a efetiva prestação do serviço.

A definição e priorização de projetos e contratações 

foi melhorada a partir da gestão com indicadores, 

já que eles apontam os serviços que precisam ser 

aprimorados ou que até mesmo ainda não são 

atendidos.

A questão da segurança também obteve resultados 

positivos. Com a inserção da necessidade de 

permissões para execução de alguns processos, 

ficaram definidas os responsáveis pela aprovação de 

cada serviço contido nos processos, alcançando o 

resultado esperado.

Os gestores entrevistados afirmaram que houve 

aumento de produtividade e diminuição de retrabalho 

em suas áreas. Outro ponto relevante constatado foi a 

redução dos impactos causados pela rotatividade de 

pessoal na organização.

4.4 OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

VISLUMBRADAS

No que diz respeito às oportunidades de melhorias 

vislumbradas, é unânime a opinião de que se deve 

cada vez mais buscar a unificação das unidades e 

do modo de execução dos processos e atividades da 

Gerência de Tecnologia da Informação.

Outra oportunidade de melhoria identificada é a 

utilização do conceito de Governança de Processos de 

Tecnologia da Informação, adequando os processos 

da CESAN as melhores práticas de mercado. Essa 

adequação permitirá que a organização futuramente 

concorra a certificação ISO 20000, que é específica e 

voltada para Gestão de Serviços de TI.

Adicionalmente, foi sugerida a aquisição de uma 

ferramenta própria e única de atendimento das 

solicitações de serviços e acompanhamento de 

chamados para a CESAN, na qual os terceiros 

prestadores de serviços utilizem apenas essa 

ferramenta, dando maior controle da CESAN sobre 

o que é registrado nela. Isso irá ocasionar uma 

diminuição no tempo de atendimento; promover  maior  

integração  do  atendimento  entre  as  unidades;  

facilitará  a apuração de indicadores; já que haverá 

apenas uma fonte de dados; possibilitará uma melhor 

tomada de decisões, pois as análises da gestão se 

concentrarão em uma única ferramenta; haverá uma 

base de conhecimento facilmente atualizável dentro 

próprio sistema, já que os processos e instruções de 

trabalhos antes se encontravam no Portal da empresa, 

e havia uma dificuldade maior nas alterações. Essa 

base de conhecimento será mais facilmente auditável.

Também é importante buscar a melhoria na integração 

dos processos de TIC com os processos de outras 

áreas da CESAN, promovendo maior alinhamento do 

gerenciamento de processos da TI às expectativas e 

objetivos estratégicos da empresa, alcançando assim 

o que a diretoria e usuários esperam dos processos 

internos da TI.

Devem-se estimular ações proativas e a criação de 

soluções bem definidas para os possíveis problemas, 

definir “donos” para os processos e criar novos 

indicadores utilizados no mercado, visando melhorar 

o gerenciamento de processos como um todo. 

Aprimorando a gestão e análise dos indicadores, será 

possível promover melhorias pontuais nos processos.
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5. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma abordagem direcionada a 

respeito do gerenciamento de processos de TIC, tanto 

relacionada à sua implantação, quanto aos benefícios 

por ele gerados.

A partir de um estudo de caso único realizado na 

Gerência de Tecnologia da Informação da Companhia 

Espírito Santense de Saneamento (CESAN), foram 

obtidos dados em entrevistas focadas com roteiro, 

que explicaram como se deu a implantação do 

gerenciamento de processos de TIC na organização 

estudada.

Foi possível verificar que a situação anterior a 

implantação do gerenciamento de processos de TIC, 

apresentava ausência de padronização e registros 

na execução das atividades, de segurança nos 

atendimentos, de integração entre as unidades e 

falta de indicadores para avaliação da qualidade dos 

serviços e para a tomada de decisões.

Com base nesses problemas encontrados, foram 

adotadas ações específicas para a implantação do 

gerenciamento de processos. Entre as principais 

estão a contratação de uma consultoria especializada 

para auxiliar na definição do escopo de processos; o 

mapeamento dos processos existentes, com criação 

de um Catálogo de Serviços de TI; a modelagem de 

processos, após treinamento dos analistas envolvidos 

na ferramenta utilizada; a definição dos requisitos de 

cada processo; a criação de “Instruções de Trabalho” 

para orientar as atividades específicas ou de maior 

nível de complexidade e detalhamento; e a realização 

periódica de reuniões de análise crítica, visando avaliar 

os resultados obtidos e promover a melhoria contínua 

dos processos.

Quanto aos resultados obtidos a partir das 

ações adotadas, destacam-se a padronização e 

documentação dos processos, a possibilidade de 

medição de indicadores, o aumento na satisfação 

dos usuários internos. Houve também o aumento da 

segurança dos atendimentos, devido a definição de 

permissões dentro dos processos, além de melhoria na 

definição e priorização de projetos a partir da gestão 

por indicadores. Quanto a gestão de pessoas, os 

gestores entrevistados afirmaram que houve aumento 

na produtividade, e redução dos impactos causados 

pela rotatividade de pessoal.

As oportunidades de melhoria apontadas pelos 

entrevistados, foram a unificação do modo de 

execução de processo e atividades entre as unidades 

da Gerência de Tecnologia da Informação; a utilização 

de conceitos de Governança e melhores práticas 

em processos de TIC, e de uma ferramenta própria 

de atendimento e acompanhamento dos serviços 

prestados. Também foram citadas a necessidade 

de maior alinhamento dos processos aos objetivos 

estratégicos, de integração aos processos de outras 

áreas, e de criação de novos indicadores utilizados no 

mercado.

Após a análise dos dados da pesquisa, concluiu-se 

que a implantação do gerenciamento de processos 

de TIC na CESAN teve excelentes resultados, na 

perspectiva dos colaboradores. A descrição de 

como se deu a implantação, objetivou motivar 

pesquisadores interessados em gerenciar processos 

TIC, a desenvolverem novos estudos sobre o tema e 

identificarem práticas passíveis de utilização em suas 

próprias organizações.
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Capítulo 6
A RELEVÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) NOS PROJETOS DE EXTENSÃO SEDIADOS 

NA UNESP CAMPUS DE TUPÃ
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Angélica Gois Morales 

Resumo: Apresentar projetos de extensão acadêmicos realizados na UNESP, Câmpus de 
Tupã, que adotam abordagem socioambiental e analisar as TICs utilizadas na dinâmica de 
seu cotidiano, constitui o objetivo desta pesquisa que se apoia numa abordagem metodologia 
qualitativa, com viés descritivo e exploratório. A extensão universitária possui forte relevância 
social e pode receber aporte da TIC para alavancar seu processo de interação com a 
comunidade. A análise da articulação extensão/TIC encontra-se como lacuna literária e 
suportou o desenvolvimento deste estudo. Os resultados conquistados demonstram que as 
TICs utilizadas pelos projetos de extensão analisados são muito semelhantes, os objetivos 
e funcionalidades dos projetos são equivalentes, embora possuam público alvo distintos. 
Afirma-se que o uso de TIC na extensão universitária é adequada para atingir todos os 
públicos, estreitando a distância entre academia e comunidade.

Palavras Chave: Extensão universitária, TIC, UNESP Tupã, abordagem socioambiental
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1. INTRODUÇÃO

No cerne de muitos dos projetos de extensão 

universitária, emergem reflexões sobre questões 

socioambientais que se apresentam como tema latente 

na contemporaneidade dos diversos segmentos 

da sociedade. Neste cenário, as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) voltadas a esse 

sistema, revelam-se como relevantes instrumentos 

na transferência de conhecimentos entre públicos 

distintos, ampliando horizontes tanto na zona urbana, 

quanto na área rural.

Reforçam esse argumento Bernardes e Torres (2010) 

quando dizem que caminhando conjuntamente com 

as discussões sobre questões ambientais seguem as 

TICs. Esta se tornam instrumentos importantes para 

a transferência de conhecimento, sobretudo, para o 

homem do campo, visto que a trajetória socio-histórica 

deste sujeito o exclui, em quase todo período, do 

processo de aquisição formal do conhecimento. 

Nesse viés é que as TICs associadas ao processo 

de extensão universitária podem constituir uma 

importante direção na busca de apoiar-se em questões 

e demandas da sociedade e do ambiente. Desse 

modo, a extensão universitária imprimi um papel de 

transferência de conhecimentos da academia para 

a comunidade, ao mesmo tempo em que recebe as 

demandas dessa sociedade, constituindo um fluxo 

bilateral de informações.

Seguindo nessa mesma discussão, Garofolo e Torres 

(2011, p.4) afirmam que as TICs são instrumentos 

tecnológicos utilizados para o processo de inclusão 

social, sobretudo, aumentando as possibilidades dos 

sujeitos chegarem a aquisição de conhecimentos e 

saberes ambientais. A utilização deste instrumental 

exerce a função de intermediar os processos de 

educação que configuram-se como socialmente 

inclusivos. O uso “(...) tem sido cada vez maior porque 

estas ferramentas possibilitam trocas, intercâmbios, 

permutas de informações, conhecimentos, 

experiências, saberes e competências que ajudam as 

pessoas a aprenderem coletiva e colaborativamente”. 

Aponta Castells (1999) que a profunda permeabilidade 

das tecnologias digitais de informação e comunicação, 

nas mais diversas dimensões sociais, proporciona um 

cenário repleto de oportunidades para construção 

de ambientes menos assimétricos nas relações entre 

seus atores.

Somando as TICs à extensão, no conceito disposto por 

David et al. (2014), no qual a extensão universitária se 

apresenta como uma via para estabelecer esse contato 

com a sociedade, procurando conhecê-la, entendê-

la e estabelecer um diálogo permanente entre as 

partes, para assim encontrar de maneira participativa 

soluções às injustiças sociais sofridas pela população, 

tem-se um instrumento com grande potencial para o 

processo inclusivo.

A crescente importância da extensão universitária, 

visando melhor qualidade de vida da comunidade por 

meio de repasse de informações e conhecimentos 

provenientes da academia, articulando ensino e 

pesquisa, reflete a relevância de identificar os métodos 

de Tecnologias de Informação e Comunicação 

utilizados em projetos sediados na UNESP, campus de 

Tupã. 

2. OBJETIVOS

Revela-se como objetivo geral desta pesquisa - 

analisar as TICs utilizadas pelos projetos de extensão 

da UNESP, Câmpus de Tupã, que apresentem 

abordagem socioambiental. 

Nesse sentido, procurou-se atingir os seguintes 

objetivos específicos: descrever os projetos de 

extensão existentes no campus de Tupã da UNESP, 

que possuem enfoque socioambiental e estejam ativos, 

assim como identificar quais são tecnologias utilizadas 

por esses projetos e como estas são utilizadas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A extensão universitária no Brasil segue uma trajetória 

que acompanha as necessidades das comunidades 

que se moldam de maneira diferenciada ao longo dos 

tempos. Amparados nestas demandas específicas e 

na interação entre a universidade e a comunidade, por 

meio de reflexões num processo participativo, busca-

se na extensão, a articulação entre ensino e pesquisa 

científica.
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Para a complexa sociedade em que se vive, a extensão 

universitária configura-se como uma forma de atuação 

imprescindível no repasse de informações em via 

de mão dupla, pois a universidade é uma instituição 

educacional que expressa anseios da sociedade 

na qual está inserida e busca contribuir, nos casos 

analisados neste artigo, para o desenvolvimento 

socioambiental do seu entorno, fortalecendo as 

relações sociais entre a Universidade Estadual “Júlio 

de Mesquita Filho”, Campus de Tupã e comunidade 

externa.

A preocupação em possibilitar que a academia atue 

produzindo resultados satisfatórios nas relações 

sociais é uma questão antiga (SANTOS, 2014). 

Segundo Souza (2001), a extensão universitária 

encontra sinais perceptíveis no país, desde o Brasil 

Colônia, quando jovens universitários encontravam-se 

envolvidos com movimentos sociopolíticos da época. 

Embora a extensão não fosse identificada com essa 

nomenclatura, a forma de ação dos acadêmicos leva a 

defini-los como extensionistas, pois buscavam transferir 

conhecimentos da academia para a comunidade.

A aproximação da universidade com a comunidade 

permite um repasse de informações bilaterais, 

nivelando conhecimentos e proporcionando a reflexão 

dos indivíduos envolvidos neste processo dialógico. 

Freire (1979) expressa que as camadas populares 

não são vistas como objeto de ação extensionista, 

mas como sujeitos desta ação. Na comunicação 

entre os sujeitos da ação, quais sejam: universidade 

e comunidade, há a troca dos saberes acadêmicos 

e populares, fato que nos leva a compreender a 

necessidade do fluxo bilateral de informações que 

deve existir na extensão universitária.

Neste contexto, evidencia-se a importância da 

extensão para a universidade, formando redes de 

transferência de conhecimento, como as analisadas 

nesta pesquisa e que envolve os seguintes projetos 

desenvolvidos no Câmpus da Unesp em Tupã: 

Competências Digitais para a Agricultura Familiar 

(CoDAF), a Rede de Educação Ambiental da Alta 

Paulista (REAP) e o “Olhar Ambiental”. Os três projetos 

permeiam relevâncias socioambientais em suas ações 

extensionistas de difusão de saberes entre academia 

e comunidades, tanto rural, quanto urbana.

Rocha (2007) relata que a extensão universitária 

apresenta-se como fonte difusora de conhecimentos 

aplicáveis à vida individual ou coletiva da comunidade. 

Defende ideias e princípios que repercutem nas 

atividades acadêmicas de modo a interligar as funções 

de ensino-pesquisa-extensão, de forma indissociável, 

levando a acreditar na viabilidade de sua ação 

transformadora na comunidade.

Aponta Santos (2014) que a atividade de extensão 

universitária tem sua relevância por ser fonte 

de aprendizagem profissional e oxigenação 

do conhecimento produzido na universidade, 

possibilitando a geração de novos conhecimentos 

de forma interdisciplinar, por meio de suas ações e 

contribui para a formação cidadã em uma via de mão 

dupla.

Os projetos de extensão universitária, além da interação 

com a comunidade, buscam a interface relacional 

com o ambinte estrutural externo ao campus, por meio 

da harmonização do ser humano com a natureza, 

compreendendo a zona urbana e rural.

3.2 RELAÇÃO SER HUMANO E NATUREZA

Há décadas ocorre a discussão acerca das ameaças 

as quais o planeta está sujeito por efeito da intervenção 

humana no ambiente natural, com o objetivo de 

explorar seus recursos em benefício próprio. Da 

mesma maneira, não é recente a relação entre o ser 

humano e a natureza que existe desde os primórdios, 

entretanto, a compreensão de mundo passou por 

transformações, a medida em que o contexto histórico-

cultural modificou-se, influenciando sua ação no meio 

ambiente (GONÇALVES, 2008).

As catástrofes ambientais veiculadas pelos meios de 

comunicação emergem da hierarquia instituída entre 

homem e natureza, contudo essa relação de dominador 

e dominado nem sempre representou danos ao meio 

ambiente. Gonçalves (2008) cita que, a princípio, esse 

vínculo era divino, permeado de tradições míticas que 

atribuíam a um deus cada fenômeno natural. Nesse 

período, a extração de recursos visava unicamente 
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a sobrevivência, ocorrendo, portanto, em escala 

reduzida, sem potencial de geração de alto impacto 

negativo (BARBIERI, 2011).

Com o crescimento demográfico, acompanhado 

da concepção de distanciamento entre homem e 

natureza, surgiu a necessidade de intensificação, em 

quantidade e velocidade, da exploração dos recursos 

naturais destinados à produção, de bens e serviços, 

geradora de subprodutos não reincorporados aos 

ciclos naturais (MENDONÇA, 2005). Para Barbieri 

(2011), esse marco é datado a partir do século XVIII, 

com a Revolução Industrial, quando os primeiros 

indícios dos danos provocados ao meio ambiente 

foram evidenciados.

A Revolução Industrial trouxe consigo o progresso da 

agricultura, fundamental para o cultivo dos alimentos 

consumidos pela população que passou a habitar 

as cidades. A produção agrícola também ocasiona 

efeitos ao meio ambiente em virtude do emprego de 

agrotóxicos, desmatamento, utilização de maquinários 

e plantio de monoculturas, enfim, fatores que afetam 

a qualidade do solo e dos recursos hídricos e, alguns 

deles, à saúde humana (BARBIERI, 2011). Essas 

atividades, fortalecidas sem ponderar a existência 

de restrições de exploração, provocaram impactos 

acentuados ao longo dos anos, os quais colocaram em 

pauta debates acerca da capacidade de manutenção 

do planeta. 

Contudo, segundo relatado por González e Rincón 

(2012), o crescimento econômico proporcionado 

pelas novas tecnologias na agricultura, conteve essas 

discussões e contribuiu para um desenvolvimento 

fundamentado na concepção de inexistência de limites 

ambientais. Os autores relatam que a atenção sobre o 

meio ambiente foi resgatada somente na passagem da 

década de 1960 para a década de 1970, consolidada 

com lançamentos importantes na área, responsáveis 

por ampliar a discussão do tema para escala global. 

Em 1987, formalizou-se o conceito de desenvolvimento 

sustentável com a publicação do informe Brundtland, 

“Nosso Futuro Comum” e sua proposta de aproximação 

entre economia e ecologia. Essa expressão foi 

cunhada por Maurice Strong como “abordagem 

do ecodesenvolvimento”, em 1972 na Conferência 

da Terra, em Estocolmo, da qual era Secretário 

Geral. Na ocasião, a degradação do meio ambiente 

e as consequências por ela acarretadas foram 

estabelecidas como questões de ordem mundial 

(GONZÁLEZ; RINCÓN, 2012; DIAS, 2009).

O desenvolvimento sustentável ganhou destaque em 

1992, na primeira edição da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

cujo objetivo era promover um debate sobre a 

sustentabilidade. Entretanto, Dias (2009), aponta 

que consoante à previsão do informe de Brundtland, 

esse conceito dá margem a múltiplos entendimentos, 

embora o documento esclareça ser a satisfação nas 

necessidades do homem a maior intenção.

O autor destaca ainda as controvérsias acerca da 

expressão “desenvolvimento sustentável”. Enquanto 

há quem o compreenda como um projeto político-

social com vistas ao aprimoramento da qualidade 

de vida, em contrapartida, existe quem conceba 

que seu objetivo seja o crescimento econômico 

constante. Contudo, é reconhecida a importância 

da sua discussão para alavancar os diálogos sobre 

igualdade social e integração do meio ambiente ao 

debate desenvolvimentista.

3.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC)

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

possui como definição, ser um conjunto de recursos 

tecnológicos, usado de maneira integrada, com um 

objetivo comum (RODRIGUES, 2009). Sua utilização 

pode ser realizada nos mais diversos tipos de 

ambientes, como, por exemplo, indústria, comércio, 

instituições públicas, entre outras que necessitam 

dessa ferramenta para seu funcionamento.

Nesse contexto, a ciência da informação, na qual 

se estuda e se analisa, dentre outros assuntos, 

o gerenciamento de dados, busca ampliar as 

possibilidades de acesso à informações detalhadas 

que estão contidas na internet, fazendo com que 

se tenha uma  redução da assimetria informacional 

presente em vários setores da sociedade (SANT’ANA, 

2014).
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Na extensão universitária, essa caracteristica das TICs 

apresenta-se semelhante ao ambiente organizacional, 

imprimindo sua relevância na produtividade e 

eficiência no repasse das informações da academia 

para a comunidade.

Além disso, a utilização das TICs nas instituições de 

ensinos auxilia a busca de autonomia nas fases de 

aprendizagem, a qual possui um aspecto positivo 

na construção do conhecimento siginificativo, no 

entanto, não substitui outros fatores que também 

são importantes no processo de aprendizagem 

(BIELSCHOWSKY, 2009).

Segundo Patriota e Ferrario (2006), atualmente, 

os meios de comunicação para a divulgação de 

produtos, serviços ou qualquer outro tipo de atividade 

têm se mostrado mais propícios à utilização dos meios 

digitais, como a internet. Nesse contexto, é possível 

entender a grande importância que as tecnologias 

digitais possuem para todas as instituições de 

forma geral, pois é uma boa opção ferramental para 

a divulgação e ampliação de seu trabalho. Desse 

modo, para a extensão universitária que possui forte 

relevância social, fazer uso das TICs, poderá favorecer 

e alavancar, de sobremaneira, o seu processo de 

interação com a comunidade. 

Esse breve resgate conceitual de extensão universitária 

e das tecnologias de informação e comunicação, 

propiciaram um embasamento teórico para as 

reflexões apresentadas à seguir, assim como deram o 

suporte necessário para a escolha da metodologia de 

pesquisa que se apresenta.

4 METODOLOGIA

Elencou-se a estrutura metodológica de caráter 

científico, de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa para a realização desta pesquisa.  Por meio 

do método qualitativo, o pesquisador entra em contato 

direto com o indivíduo ou grupos humanos, com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, 

permitindo aproximação com os informantes 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Quanto ao objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva 

e exploratória.  Caracteriza-se como exploratória, pois 

os estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter nova percepção do fato, descobrir 

novas ideias. Descritiva por realizar narrativas das 

situações e busca descobrir as relações que permeiam 

os elementos que a compõe (CERVO; BERVIAN, 2003). 

Quanto à técnica de coleta de dados buscou-se 

harmonização de vários instrumentos de pesquisa, 

dentre os quais estão os documentos, a análise 

bibliográfica e vivência empírica nos projetos, uma 

vez que todos os autores participam de pelo menos 

um dos projetos analisados. Parte ainda da coleta 

de dados, utilizou-se a entrevista semi estruturada 

com dois coordenadores dos projetos de extensão 

analisados e já apresentados na introdução deste 

artigo e que são realizados na Universidade Estadual 

Paulista, localizada no município de Tupã, região da 

Alta Paulista.

Amparados em Cervo e Bervian (2003), recorre-se à 

entrevista sempre que tiver necessidade de obtenção 

de dados que não podem ser encontrados em registros 

e fontes documentais e podem ser fornecidos pelos 

entrevistados.

Para as análises que propiciaram as discussões e 

resultados (a serem tratados no próximo tópico), 

foram realizadas buscas no site da Universidade 

Estadual Paulista, Campus de Tupã, no qual foram 

encontrados 11 diferentes projetos de extensão que 

são realizados atualmente no campus. Sendo assim, 

verificou-se a presença de três trabalhos ligados ao 

aspecto socioambiental, recorte desta pesquisa, 

sendo eles: o programa Olhar Ambiental, a Rede 

de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP) e o 

Projeto Competências Digitais para Agricultura Familiar 

(CoDAF).

Realizou-se então, uma descrição de cada projeto e 

também uma caracterização das TICs, utilizadas para 

promover uma abordagem na extensão. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após as seleções dos projetos que se enquadravam 

no objetivo e recorte proposto para este artigo, foram 
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delimitados três projetos: CoDAF; Olhar Ambiental e 

REAP, conforme já mencionados e que serão descritos 

a seguir. 

Como já citado no tópico sobre metodologia, é 

importante ressaltar que as análises têm interferência 

da percepção empírica uma vez que os autores 

participam dos projetos, no entanto, tal mediação 

não é sinônimo de prejuízo para as discussões 

propostas, uma vez que as análises não visavam 

avaliar os projetos. Nesse sentido a experiência dos 

autores podem ser entendidas como observações 

participantes importantes para o processo analítico.

Parte-se então, para a caracterização de cada um dos 

projetos e as análises e discussões que se efetuaram 

sobre os mesmos.

Descrição dos Projetos

O projeto de extensão CoDAF, tem como objetivo 

principal levar a inserção de tecnologias digitais para 

agricultores familiares que possuem dificuldade de 

acesso à informação. Buscando atender a este objetivo, 

são oferecidos cursos e oficinas para produtores rurais 

tendo como foco o desenvolvimento de competências 

técnicas e informacionais, ascendendo a possibilidade 

de aumentar sua competitividade dentro do setor, 

de maneira sustentável e com responsabilidade 

socioambiental (CODAF, 2015).

Nesse contexto, também é disponibilizado um portal, 

localizado no endereço <http://codaf.tupa.unesp.br/>, 

no qual produtores podem efetuar o cadastro de sua 

propriedade, gerando uma nova possibilidade para 

divulgação de seus produtos ofertados. Além das 

informações sobre os produtos oferecidos por cada 

produtor, o portal disponibiliza também informações 

gerais sobre a agricultura familiar, como, por exemplo, 

o apoio de programas governamentais, vantagens que 

podem ser oferecidas ao produtor e suas características 

principais (CODAF, 2015). O portal estabelece canal 

direto de comunicação com o produtor, por meio do 

ítem “fale conosco”.

O projeto de extensão CoDAF dispõe de composição 

interdisciplinar, com interação de integrantes de dois 

câmpus da UNESP: Tupã e Marilia, favorecendo 

maior permeabilidade de acesso à comunidade, 

com abrangência num cenário geográfico ampliado. 

Embora o conteúdo do portal seja globalizado e 

esteja disponivel on line, ocorrem cursos e palestras 

presenciais com a comunidade rural das localidades 

do entorno da universidade. 

Por meio do projeto, são disponibilizadas diariamente, 

via rede social (Facebook), notícias atuais direcionadas 

aos agricultores familiares e aos demais interessados, 

a adentrarem num movimento contemporâneo de 

busca por informações por meio do universo digital.

Sendo assim, percebe-se que este projeto possui 

um viés voltado para contribuir com a comunidade 

no meio rural, no qual se incentiva o ganho de 

competitividade e a transferência de informações por 

meio de competências e inclusões digitais

Além do Projeto CoDAF foram observados outros 

dois projetos de extensão em atividade,  sediados na 

UNESP, câmpus de Tupã, que possuem enfoque na 

conscientização ambiental e possuem foco de atuação 

na sociedade em geral. Ambos possuem a mesma 

coordenação,  articulam-se e complementam-se.

O programa “Olhar Ambiental” é resultado do projeto 

“Programa Ambiental: difusão de conhecimentos locais 

e regionais” atua em parceria com a TV Universitária, 

localizada na cidade de Tupã-SP. A divulgação e 

apresentação dos trabalhos ambientais são feitos nas 

proximidades da cidade sobre diferentes pontos de 

vista. 

Para a realização desse programa, discentes do 

curso de Administração do câmpus participam 

da elaboração do mesmo objetivando a criação e 

execução de ações planejadas de maneira coletiva; 

a produção de textos dentro de padrões linguísticos 

para os meios de comunicação e a realização de 

conexões entre os fatos do cotidiano e a estrutura da 

sociedade, considerando a importância do significado 

socioambiental, transmitindo benefícios para a 

comunidade tupãense.

Já o projeto de extensão Rede de Educação 
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Ambiental da Alta Paulista (REAP), tem como objetivos 

“promover a reflexão, articulação e discussão para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental no município 

de Tupã-SP e na região da Alta Paulista”. O projeto 

tem seu desenvolvimento a partir da integração em 

rede entre vários integrantes que estão sediados em 

diversas localidades da região da Alta Paulista. Para 

melhor articulação, além dos meios digitais, ocorrem 

reuniões presenciais periódicas, para a discussão 

de assuntos relevantes sobre o tema e reflexão para 

possiveis intervenções do grupo.

Nesse cenário, a REAP e o Olhar Ambiental, 

demonstram a grande importância que possuem na 

conscientização das comunidades regionais quanto 

ao aspecto socioambiental, sem delimitação de um 

público-alvo específico.

Além dos projetos que estão em desenvolvimento 

atualmente e que foram descritos, vale destacar que 

na unidade houve outro projeto de extensão com 

enfoque socioambiental, no entanto, não foi pauta 

desta pesquisa, pois já estava concluido. Este projeto 

analisou a eficiência de aquecedores solares quanto 

aos aspectos energéticos, térmicos e financeiros 

fabricados por meio da reutilização de produtos 

reciclados.

Tecnologias de Informação e Comunicação 

identificadas nos projetos de extensões

Nesse contexto, entre as TICs identificadas nos projetos 

analisados, por meio de um levantamento na internet 

e entrevistas realizadas com os coordenadores, 

demonstram: a utilização de ferramentas para a 

comunicação com o público em geral, um editor de 

texto para o desenvolvimento de trabalhos realizados 

internamente pelos alunos, uma planilha eletrônica 

para organização de dados e por fim o uso de software 

para a edição de vídeos.

Por meio da entrevista feita com o coordenador do 

projeto CoDAF e a partir de informações coletadas no 

portal do projeto, foi observado que para as atividades 

desenvolvidas são utilizadas as seguintes tecnologias 

de informação e comunicação: e-mail, portal, um canal 

na rede You Tube, uma página e um grupo na rede 

social Facebook, sendo que estas são utilizadas para 

a divulgação de informações e outras atividades do 

projeto.

Segundo o coordenador, o portal é a principal 

ferramenta utilizada pelo projeto, tendo em vista que 

nesse portal é feito o cadastramento das propriedades 

rurais dos produtores familiares, a fim de promover a 

divulgação dos seus produtos. No entanto, também 

busca trazer informações da agricultura familiar, como, 

por exemplo, o conceito, os programas governamentais 

de incentivos para o setor, as leis que abrangem a 

área, divulgação de cursos que serão fornecidos 

pelo projeto, entre outras que podem agregar valor 

tanto para os próprios produtores quanto para outros 

interessados em saber sobre o assunto. Outro ponto 

positivo do portal é o canal aberto de comunicação no 

item “fale conosco”, pelo qual se captam as demandas 

e necessidades da comunidade e responde-se a 

questionamentos específicos  da agricultura familiar 

que não se encontram disponíveis on line. Confirma-se, 

desta maneira, que os canais para a aproximação e a 

relação dialógica da universidade com a comunidade  

são oferecidos.

Além do uso do portal como ferramenta para 

comunicação, é utilizada também a página na rede 

social do Facebook, a fim de promover a divulgação 

das informações e também do projeto, de forma 

geral. Nesta rede social, existe a presença de um 

grupo fechado, formado pela equipe de trabalho, 

com o objetivo de realizar diálogos e planejamentos 

estratégicos para a organização de eventos e ações 

do grupo. Contudo, também se utiliza de e-mail 

com o objetivo de transmitir a comunicação entre os 

integrantes. 

Nota-se que as publicações diárias de notícias 

na página do projeto de extensão na rede social 

(Facebook), fazem com que o internauta seja 

redirecionado para a página do portal do CoDAF,  

promovendo e gerando uma maior quantidade de 

acessos. Dessa maneira, ocorre amplificação da 

divulgação das atividades realizadas pelos projetos 

e, a partir dai, mostra o grande potencial que o 

portal tem para este projeto de extensão no que se 

refere ao repasse de informações e interação com a 
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comunidade, que é papel fundamental em um projeto 

de extensão universitária.

Este projeto também conta com o uso de um editor 

de textos e planilhas eletrônicas para a realização 

de controles, armazenamento de dados e trabalhos 

internos feitos pelos discentes. Além disso, como o 

projeto também disponibiliza vídeoaulas na internet 

pelo YouTube, é necessário que os membros do 

projeto manipulem editores de vídeos como, por 

exemplo, o Microsoft Movie Maker, que tem como 

objetivo a criação e edição de vídeos.

É importante destacar que o projeto CoDAF teve 

inicio no ano de 2013 e sua equipe interdisciplinar é 

constituida por docente,  discentes do programa de 

Pós-graduação em Agronegócio e Desenvolvimento 

(mestrandos e pós doutoranda), graduandos de 

administração e de engenharia de biossistemas da 

UNESP, Câmpus de Tupã, discentes do programa 

de Pós-graduação em Tecnologia da Informação 

(mestrandos e doutorandos) da UNESP, Câmpus 

de Marília. Levando em consideração que todos 

possuem algum tipo de interação com as tecnologias 

digitais utilizadas e em vários níveis de conhecimento, 

tamanha diversidade propicia a troca de saberes, com 

foco na extensão desses conhecimentos de maneira 

digital à comunidade prioritariamente rural. 

A utilização dessas tecnologias pelos membros, é 

feita de acordo com o trabalho que cada integrante 

desenvolve internamente no projeto, podendo assim 

a cada momento estar utilizando uma tecnologia 

diferente. Contudo, a administração do portal, principal 

ferramenta de TIC, é gerenciada diretamente apenas 

por três membros do grupo, apesar de receberem 

colaborações parciais dos outros integrantes.

Desse modo, o coordenador do projeto afirma também 

que algumas dessas tecnologias têm sua utilização 

desde o ínicio do projeto, sendo que outras surgiram 

após sentirem a necessidade de realizar algum 

trabalho específico, como, por exemplo, a elaboração 

de vídeos. Além disso, relatou também que no seu 

ponto de vista as TICs cumprem seu papel diante dos 

objetivos do projeto de extensão.

Nesse cenário, percebe-se, que ocorre uma forte 

presença na utilização de vários tipos TICs na 

execução deste projeto de extensão, sendo que existe 

grande interação dos membros com as tecnologias 

utilizadas. 

Já os projetos de extensão universitária REAP e 

Olhar Ambiental, que atualmente estão em processo 

junção de suas atividades em um único projeto, mas 

utilizando veículos de comunicação diferentes, fazem 

a utilização de e-mail, blog, canal na rede You Tube, 

página e grupo na rede social Facebook, a fim de 

obter divulgação de suas atividades e diálogo entre 

os membros do projeto. Assim, como no CoDAF, estes 

projetos também fazem o uso de editor de texto e 

planilhas eletrônicas para elaborar trabalhos internos 

dos projetos feitos pelos discentes.

Tanto o projeto REAP, quanto o programa Olhar 

Ambiental, iniciaram suas atividades no ano de 2012, 

tendo em vista que, segundo a coordenadora dos 

projetos, por meio de entrevista, o primeiro ano de 

ambos foi destinado para a organização de como 

seriam as ações desses projetos, fazendo com que no 

ano seguinte as mesmas pudessem ser implementadas 

de fato.

Contudo, a coordenadora relatou que neste ano de 

2015, os dois projetos estão em uma fase de junção, pois 

têm objetivos semelhantes, uma vez que ambos visam 

trabalhar com a educação ambiental. Essa união, de 

acordo com a coordenadora, reforça as possibilidades 

de facilitar o processo de gerenciamento, tanto das 

atividades quanto para ampliar ações empreendidas.

A partir do processo de unificação dos dois projetos, 

o grupo é integrado, atualmente, por 15 moderadores 

para o desenvolvimento das atividades. Os integrantes 

são discentes de graduação em Administração 

e Engenharia de Biossistemas e, assim como no 

CoDAF, também conta com discentes do Programa 

de Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento 

da própria unidade, além de docentes da unidade. 

Nesse contexto, de acordo com a coordenadora, 

todos os envolvidos utilizam de alguma forma as 

TICs identificadas, levando em conta que o projeto 

possui a divisão de grupos para desenvolvimento das 
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atividades e dessa maneira o uso depende da ação 

que está sendo realizada.

A coordenadora cita também que o e-mail é utilizado 

para a comunicação entre os membros do grupo, 

fazendo uso de uma ferramenta conhecida como listas 

de discussões, que gera uma dinâmica de diálogo 

contínuo entre a equipe. Contudo, afirmou que a 

ferramenta comunicacional poderia ser mais eficiente 

para o projeto, se ocorresse maior assiduidade de 

acesso entre o grupo e maior número de usuários 

ativos.

No entanto, explicou que o objetivo destas listas de 

discussões é atingir membros da rede, que estão 

localizados em diversas partes da região da Alta 

Paulista, sendo que é importante destacar que estes 

membros nem sempre são os moderadores do 

grupo. Sendo assim, para o diálogo apenas entre 

os moderadores é utilizado um grupo na rede social 

Facebook, a fim de facilitar a organização e execução 

das atividades.

As matérias geradas para o programa Olhar Ambiental, 

transmitido na TV Universitária local, têm suas edições 

enviadas para seu canal no You Tube e, posteriormente, 

compartilhado em seu blog, com o objetivo de realizar 

a divulgação do  trabalho. A página da rede social, 

também tem seu uso com o propósito de mostrar ao 

público as atividades realizadas pelos mesmos, além 

de receber sugestões do público em geral. O blog por 

sua vez, funciona como mais uma ferramenta utilizada 

por esse projeto, com o objetivo de comunicar e gerar 

informações sobre o assunto abordado.

As tecnologias utilizadas tanto pela REAP quanto 

pelo programa Olhar Ambiental têm sido usadas, 

parcialmente, desde o início dos projetos, sendo que 

foram incrementadas de acordo com a necessidade 

de cada atividade a ser realizada. A coordenadora 

afirma também, que as tecnologias cumprem seu 

papel para a obtenção do objetivo do trabalho durante 

os serviços realizados.

Na abordagem realizada neste trabalho, foi 

possível perceber que os projetos de extensão 

analisados, utilizam várias tecnologias iguais para o 

desenvolvimento de suas atividades. Isso pode ocorrer 

pelo fato dos projetos buscarem objetivos parecidos 

entre si, desse modo fazendo com que sejam muito 

semelhantes a utilização dessas ferramentas.

Nota-se a evidente aproximação da Universidade 

Estadual Paulista, Câmpus de Tupã, com a 

comunidade por meio destes projetos analisados, fato 

que possibilita ampliar condições de saberes e bem-

estar da sociedade. 

Tal aproximação é notada no projeto CoDAF por meio 

da elevação do número de leitores das notícias diárias, 

que está sendo monitorado pelo grupo. Reforçando 

este fato, as inserções de comentários e solicitações 

de demanda por meio dos produtores são feitas 

pelo portal CoDAF no item “fale conosco”. Os cursos 

presenciais corroboram para esta aproximação entre a 

academia e a comunidade externa.

Na REAP o programa Olhar Ambiental é detaque na 

redução da lacuna que ainda existe entre a população 

local e o Câmpus. O conteúdo apresentado permeia 

o cotidiano dos telespectares do canal Universitário, 

no qual as inserções são exibidas para um público 

distinto por via televisiva, ampliando acesso de 

informações que partem da universidade e em direção 

à comunidade.

Ao analisar os resultados, leva-se em consideração a 

abordagem de Rocha (2007) que aponta o fortalecimento 

da relação da universidade com a comunidade por 

meio da extensão universitária, ao proporcionar 

relação dialógica entre as partes e a possibilidade de 

desenvolver ações sócio-educativas que priorizam a 

superação das condições de desigualdade e exclusão 

ainda existentes. E, na medida em que socializa e 

disponibiliza seu conhecimento, tem a oportunidade 

de exercer e efetivar o compromisso com a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade.

Nesta abordagem de conquista da interação entre 

academia e comunidade, os projetos de extensão 

analisados cumprem seu papel, no sentido de 

compreender melhor as demandas da sociedade 

por meio da identificação de problemas e sugerindo 

possíveis soluções ou fatores que amenizem seus 
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efeitos.

O comprometimento mútuo ocorre por meio de ações 

participativas, com o envolvimento da comunidade 

nos projetos de extensão, estabelecendo via de 

aprendizagem com fluxo bilateral de informações, 

num processo ganha-ganha, como ficou evidenciado 

no portal CoDAF no item “fale conosco”, por meio dos 

comentários e acessos crescente a visualização das 

notícias diárias e, principalmente, na aproximação 

presencial dos cursos e palestras oferecidos pelo 

Projeto de extensão. Na REAP e no Programa Olhar 

Ambiental esta troca de saberes ocorre, principalmente, 

pelo feedback da sociedade sobre as temáticas 

inseridas nos programas televisivos, complementados 

pela progressiva visualização do blog e página em 

redes sociais (facebook).

Em complemento a análise de TIC, verificaram-se 

nos projetos de extensão universitários analisados as 

seguintes diretrizes:

•	Processo educativo, cultural e científico: relatado 

pelos membros que narram evolução academica 

e cultural por meio das ações dos projetos de 

extensão;

•	Articula o Ensino e a Pesquisa: consegue 

disponibilizar à população externa, resultados de 

pesquisas científicas desenvolvidas na unidade 

universitária;

•	Troca de saberes, acadêmico e popular: a 

interação já descrita ocorre principalmente por 

meio do portal CoDAF e do programa televisivo 

Olhar Ambiental;

•	Aproximação da UNESP com a comunidade: 

papel da extensão universitária, esta prática de 

aproximação está sendo constatada nos projetos 

analisados;

•	Produção e socialização do conhecimento: 

podese elencar o programa Olhar Ambiental como 

ferramenta de socialização de conhecimentos, 

além das notícias diárias apresentadas pelo 

CoDAF, cursos e palestras;

•	Busca atender as demandas apresentadas pela 

comunidade: pode-se citar o curso de gestão 

da propriedade rural por meio de planilhas 

eletrônicas, que foi uma demanda da sociedade 

rural, executada pelo Projeto CoDAF no ano de 

2015;

A busca pela difusão de conhecimentos é prática 

cotidiana nos projetos de extensão universitária 

abordados neste estudo.

Além dos indicativos apresentados, a extensão 

universitária incorpora aos discentes extensionistas 

práticas de cidadania, ações de inclusão, 

solidariedade e maturidade de cunho científico, 

além de aparelhamento relacional desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades e atitudes para enfrentar 

com melhor preparo o mercado de trabalho futuro.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As TICs utilizadas pelos projetos são muito semelhantes 

no desenvolvimento de suas atividades por terem a 

mesma finalidade de transferencia de conhecimentos 

e informações, com enfoque socioambiental para a 

comunidade. Embora os projetos analisados tenham 

como prioridade, nicho específico da sociedade, as 

TICs colaboram no processo de extensão dos saberes 

da academia para a sociedade.

Conclui-se que as TICs tendem a tornarem-

se ferramentas indispensáveis para ampliar a 

comunicação entre públicos distintos, como no caso da 

extensão universitária, na qual ocorre a aproximação e 

diálogo reflexivo entre a universidade e a comunidade 

externa.

Evidencia-se neste artigo que as TICs estão facilitando 

a comunicação entre os membros internos dos projetos, 

assim como nos projetos de extensão abordados que 

buscam a integração entre universidade e comunidade.
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Capítulo 7
NOVA ABORDAGEM NO RECONHECIMENTO DE RECEITAS 

E DESPESAS AMBIENTAIS ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E 

EVIDENCIANDO A SUSTENTABILIDADE E IMAGEM EMPRESARIAL

Leonor Venson de Souza

Daniel Teotonio do Nascimento

Edison Luiz Leismann 

Resumo: Muito se discute sobre a ausência de normas específicas relacionadas à 
contabilidade ambiental no Brasil. A contabilidade ambiental apesar de não estar normatizada 
pode ser tratada e inserida nas organizações com base nos princípios e práticas utilizados 
pela contabilidade financeira através de normas existentes. Ativos, passivos, receitas e 
despesas ambientais podem ser registrados e evidenciados através dos relatórios usuais 
da contabilidade financeira, sem haver necessidade de normas específicas, com a 
inclusão de dados concernentes aos fatos ambientais dentro de uma estrutura já existente.  
Essa nova abordagem tem por objetivo analisar o papel da contabilidade nos aspectos 
conceituais, analisar relatórios convencionais da contabilidade financeira e sua aplicação 
na contabilidade ambiental. No intuito de atingir ao objetivo proposto foi realizada uma 
pesquisa de natureza exploratória, descritiva e bibliográfica com abordagem qualitativa 
e quantitativa.  Por meio de um estudo de caso foi possível efetuar análise comparativa 
das demonstrações contábeis de uma empresa do ramo de prestação de serviços que 
implantou SGA - Sistema de Gestão Ambiental no exercício de 2010 com evidenciação das 
ações relacionados às questões ambientais. Foi possível demonstrar que a contabilidade 
ambiental pode ser mensurada e evidenciada utilizando-se das normas existentes e ainda 
contribuir na divulgação de informações relacionadas às ações de preservação e proteção 
ao meio ambiente como também destacar as ações corretivas implantadas pela organização 
em prol do meio ambiente e os resultados obtidos.

Palavras Chave: Contabilidade ambiental, evidenciação contábil e receitas por benefícios 
presentes e futuros.
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1. INTRODUÇÃO

A contabilidade como instrumento de gestão e controle 

cumpre o papel de registar as operações que afetam 

o patrimônio das entidades. As informações geradas 

pela contabilidade são de grande importância para 

seus usuários, internos ou externos, que a partir dos 

relatórios geram informações úteis para a tomada de 

decisão. A precisão das informações demandadas 

pelos usuários e o desenvolvimento de aplicações 

práticas da Contabilidade dependerão, sempre, da 

observância dos seus Princípios, cuja aplicação 

concernente à solução de situações concretas deverá 

considerar o contexto econômico, tecnológico, 

institucional e social em que os procedimentos serão 

aplicados. Isto significa, com grande frequência, o uso 

de projeções sobre o contexto em causa, o que muitos 

denominam de visão prospectiva nas aplicações 

contábeis. 

Neste contexto, muito tem se discutido sobre a ausência 

de normas no que tange ao registro das operações 

que afetam o patrimônio das entidades relacionadas 

às causas ambientais, ou especificamente, da 

contabilidade ambiental. As organizações e governos 

tem buscado atender as exigências éticas e legais 

clamadas pela sociedade na luta pela preservação 

dos recursos naturais, pela produção de alimentos 

mais saudáveis e diminuição de impactos que agridem 

ao meio ambiente. 

Diante das discussões, implicações legais e éticas 

que o desenvolvimento sustentátel tem abordado 

a contabilidade tem um papel fundamental como 

instrumento de registro uma vez que possibilita o 

registro de fatos que alteram o patrimônio das entidades 

(pessoa física ou jurídica) evidenciando os resultados, 

quer seja por relatórios convencionais usuais da 

contabilidade financeira, através das demonstrações 

de resultados com  o registro de receitas oriundas 

da redução de gastos obtidas pela implantação 

de sistemas de gestão ambiental, quer por notas 

explicativas e ainda por relatórios da administração. 

Neste contexto, a contabilidade ambiental cumpre 

ainda demonstrar o perfil social da empresa e tornar 

público quais são as ações adotadas pelas empresas 

quanto aos aspectos ambientais, tanto no que se 

refere a políticas ecologicamente corretas, que 

visem a proteção do meio ambiente, como também 

ações corretivas com o intuito de evitar danos futuros 

(KROETZ, 2000).

2 CONCEITOS

2.1 O PAPEL DA CONTABILIDADE

Segundo Iudicibus (2006) a contabilidade pode ser 

conceituada como sendo: “... o método de identificar, 

mensurar e comunicar informação econômica, 

financeira, física e social, a fim de permitir decisões 

e julgamentos adequados por parte dos usuários 

da informação.” Reforça Jochem (2008) que a 

contabilidade como ciência de cunho essencialmente 

social tem papel amplo e fundamental, na promoção 

do ser humano na inter-relação empresa e indivíduo. 

Pensar a Contabilidade vai além da elaboração e 

apresentação de relatórios ligados ao patrimônio. 

É necessário ver o que existe oculto na análise 

patrimonial: as idéias, as teorias e as ideologias que 

marcam tal situação. Não basta demonstrar uma 

situação patrimonial em um determinado momento, 

é, necessário deixar claro como tal situação foi 

alcançada. É necessário saber o que se quer e para 

onde se quer chegar. Uma ciência com cunho social 

precisa, partir do ponto de vista da coletividade, 

visando construir o patrimônio particular com respeito 

a todos os envolvidos no processo tanto os de forma 

direta quanto os de forma indireta, e sem esquecer 

dos agentes ambientais. A contabilidade por ser um 

importante instrumento que auxilia a administração na 

tomada de decisões permite também que o processo 

decisório decorrente das informações contábeis 

não se restrinja apenas aos limites da empresa, aos 

administradores e gerentes, mas também a outros 

usuários externos à organização.

Na contabilidade ambiental seus conceitos e pesquisas 

ainda são muitos recentes, sendo seu surgimento 

em virtude das necessidades de preservação do 

meio ambiente. Busca atender as necessidades de 

empresas que antes se preocupavam com a eficiência 

dos sistemas produtivos e agora necessitam de 

mecanismos para conciliar crescimento econômico 

com preservação ambiental. As companhias têm o 

desafio de manter e expandir sua clientela, conservar 

seu capital, captar recursos externos para conseguir 

investir no seu negócio e, ao mesmo tempo, serem 
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aceitos pela sociedade na qual estão inseridas, 

demonstrando que sua atividade e seus produtos não 

causam danos (SOUZA, 2008).

Ainda Segundo Ribeiro (2010), torna-se importante 

a participação da área contábil, tentando encontrar 

um melhor meio para evidenciar e mensurar os 

danos ambientais assim como os recursos naturais 

consumidos ou mantidos, tendo em vista que esses 

valores, até então de difícil mensuração, podem 

representar um grande percentual de riqueza ou 

prejuízo para a empresa interferindo diretamente na 

sua continuidade.

Segundo Ferreira (2006) “a contabilidade ambiental 

não se refere a uma nova contabilidade, mas a um 

conjunto de informações que relatem adequadamente, 

em termos econômicos, as ações de uma entidade 

que modifiquem o seu patrimônio”.

Destaca-se que o papel da Contabilidade Ambiental 

se destina a facilitar as decisões relativas à atuação 

ambiental da empresa a partir da seleção de 

indicadores e análises de dados, da avaliação destas 

informações com relação aos critérios de atuação 

ambiental, da comunicação, e da revisão e melhora 

periódica de tais procedimentos e também como uma 

ferramenta de controle e evidenciação das informações 

de natureza ambiental.  

2.2 DOS PRINCÍPIOS

A precisão das informações demandadas pelos 

usuários e o próprio desenvolvimento de aplicações 

práticas da Contabilidade dependerão, sempre, da 

observância dos seus Princípios, cuja aplicação à 

solução de situações concretas deverá considerar o 

contexto econômico, tecnológico, institucional e social 

em que os procedimentos serão aplicados. 

Para Sá (1998, p. 90), os princípios contábeis são 

“como macro regras ou matrizes de onde razões 

derivadas fluem” com intuito de uniformizar e 

padronizar as informações contábeis. O Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) em sua resolução 

750/93, resolução esta, que atualizou os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade a que se refere à 

resolução CFC nº 530/81, diz a respeito dos princípios:

Art. 2º Os Princípios de Contabilidade 

representam a essência das doutrinas 

e teorias relativas à Ciência da 

Contabilidade, consoante o entendimento 

predominante nos universos científico e 

profissional de nosso País. Concernem, 

pois, à Contabilidade no seu sentido 

mais amplo de ciência social, cujo objeto 

é o patrimônio das entidades. (Redação 

dada pela Resolução CFC nº. 1.282/10)

Um dos principios introduzidos pela convergência 

das normas contábeis aos padrões internacionais 

através do IRFS - International Financial Reporting 

Standards, que trouxe nova abodagem e interpretação 

aos fatos contábeis, é o principio da essência sobre 

a forma. Preceitua-se que a essência das transações 

nem sempre é consistente com a sua forma legal. 

A finalidade principal da contabilidade é a de gerar 

informações aos diversos usuários para a tomada 

de decisão. Essas informações deverão ser úteis, 

relevantes, precisas e fornecidas em tempo hábil. Para 

serem úteis, as informações devem ser relevantes, ou 

seja, ter poder de influência nas decisões econômicas 

dos usuários. Para que a informação seja relevante, 

ela deve representar adequadamente as transações, 

sendo necessária a contabilização e apresentação do 

acordo pela sua essência e realidade econômica, e não 

meramente sua forma legal. Este princípio está contido 

na Estrutura Conceitual, sendo também utilizado em 

outros pronunciamentos, como a IAS 17 – Operações 

de Arrendamento Mercantil e a IAS 18 – Receitas.  

Muitos conceitos trazidos pelas IFRS não são 

necessariamente inéditos para a doutrina contábil 

brasileira, mas certamente trazem novidade à prática 

profissional de muitos contadores e ao ambiente 

contábil das companhias. Nesse contexto, está sendo 

quebrado um paradigma cultural há muito presente 

em nosso ambiente econômico-financeiro, segundo 

o qual os eventos econômicos eram interpretados 

e, consequentemente, registrados e mensurados 

predominantemente conforme sua forma jurídica. 

(PARECER DE ORIENTAÇÃO Nº 37 - CVM, 2011).

Dois conceitos inter-relacionados são essenciais 
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para o entendimento dessa nova realidade contábil: 

(i) a representação verdadeira e apropriada; e (ii) a 

primazia da essência sobre a forma. Para que essa 

representação apropriada (true and fair view) possa 

ser alcançada, é importante observar a primazia 

da essência econômica sobre a forma jurídica dos 

eventos econômicos. Dessa forma, com a mudança 

iniciada com a edição da Lei 11.638, de 2007, resgata-

se a característica fundamental das demonstrações 

contábeis, que devem representar fidedignamente 

a realidade dos efeitos econômicos das transações, 

independentemente do seu tratamento jurídico.

Nesse sentido estabelece o Pronunciamento 

Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), aprovado pela Deliberação CVM nº 

539, de 14 de março de 2008: 

33. Para ser confiável, a informação 

deve representar adequadamente as 

transações e outros eventos que ela 

diz representar. Assim, por exemplo, o 

balanço patrimonial numa determinada 

data deve representar adequadamente 

as transações e outros eventos que 

resultam em ativos, passivos e patrimônio 

líquido da entidade e que atendam aos 

critérios de reconhecimento.

(...)

35. Para que a informação represente 

adequadamente as transações e outros 

eventos que ela se propõe a representar, 

é necessário que essas transações 

e eventos sejam contabilizados e 

apresentados de acordo com a sua 

substância e realidade econômica, e não 

meramente sua forma legal. A essência 

das transações ou outros eventos 

nem sempre é consistente com o que 

aparenta ser com base na sua forma 

legal ou artificialmente produzida. 

Entretanto, Iudicibus (2006) e Hendriksen e Breda 

(1999) corroboram essa ideia ao dizer que a informação 

a ser divulgada para os diversos usuários deve ser, ao 

mesmo tempo, adequada, justa e completa. Segundo 

Iudicibus (2006), a divulgação é um compromisso da 

contabilidade para com os usuários e com os seus 

próprios objetivos. Esse mesmo autor cita que, na 

essência, a divulgação deve:

[...] apresentar informação quantitativa 

e qualitativa de maneira ordenada, 

deixando a menos possível para ficar 

de fora dos demonstrativos formais, a 

fim de propiciar uma base adequada de 

informação para o usuário. Ocultar ou 

fornecer informação demasiadamente 

resumida é tão prejudicial quanto fornecer 

informações em excesso (IUDICIBUS, 

2006, p. 129)

O princípio insurge trazendo ao debate a adoção de 

uma nova contabilidade provocando a quebra de 

paradigmas. No que tange à contabilidade ambiental  

a aplicação deste princípio possibilita o registro de 

não somente os valores gastos em investimentos 

realizados nos processos de melhorias que  os 

sistemas de gestão demonstram, mas registrando e 

destacando os resultados obtidos com a redução de 

custos, volume de vendas, valorização da marca e 

outros como o consumo de água, energia elétrica e 

material de expediente.

A correta aplicação deste princípio no que concerne 

à contabilidade e em especial ao registro de fatos 

relacionadas à contabilidade ambiental  traz grande 

contribuição na interpretação  das informações 

considerando o ambiente onde estão inseridos. Ações 

registradas por práticas de proteção e preservação 

do meio ambiente podem ter sua interpretação pela 

essência sob a forma, considerando todos os aspectos 

relacionados, por regulação governamental, questões 

éticas ou sociais e os resultados de alguma forma, 

mensuráveis pelos benefícios auferidos, presentes 

ou futuros  e evidenciados em seus relatórios, o que 

veremos mais adiante.

2.3 EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL

O objetivo  da divulgação é tornar evidente, mostrar 

com clareza e que evidente é aquilo que não oferece 

dúvida, que se compreende prontamente. Talvez 

pudéssemos unir essas conceituações e dizer que 
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evidenciação significa divulgação com clareza, 

divulgação em que se compreende de imediato o que 

está sendo comunicado (AQUINO e SANTANA, 1992, 

p. 1).

A escrituração dos fatos tangíveis está, de certa 

forma, evidenciada nos relatórios divulgados pela 

contabilidade, obrigatórios ou não. Os dados 

registrados na contabilidade são transformados em 

relatórios e, a partir destes, a empresa prepara as 

demonstrações contábeis. Estas são publicadas com 

a finalidade de tornar pública a situação econômica e 

financeira das empresas. 

A estrutura conceitual para elaboração e apresentação 

das demonstrações contábeis, que são descritas 

no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

(2008), estabelece que o objetivo das mesmas é 

fornecer informações sobre a posição, o desempenho 

e as mudanças na posição patrimonial  e financeira 

da entidade que sejam úteis aos usuários em suas 

avaliações e na  tomada de decisão econômica. 

Porém, nota-se escassez de normas específicas que 

demonstrem de forma evidente os resultados obtidos 

decorrente de fatos subjetivos que alteram o patrimônio 

das entidades e que tem um potencial valor  agregado 

implícito de díficil mensuração.

2.4 NOTAS EXPLICATIVAS

A lei 6.404/76 em seu artigo 176 afirma que ao fim 

de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, 

com base na escrituração mercantil da companhia, 

as demonstrações financeiras, que exprimam com 

clareza a situação do patrimônio da companhia e as 

mutações ocorridas no exercício. No parágrafo quinto 

as notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei 

nº 11.941, de 2009) 

I – apresentar informações sobre a base 

de preparação das demonstrações 

financeiras e das práticas contábeis 

específicas selecionadas e aplicadas 

para negócios e eventos significativos; 

(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009); 

II – divulgar as informações exigidas 

pelas práticas contábeis adotadas no 

Brasil que não estejam apresentadas em 

nenhuma outra parte das demonstrações 

financeiras; 

III – fornecer informações adicionais não 

indicadas nas próprias demonstrações 

financeiras e consideradas necessárias 

para uma apresentação adequada; 

As notas explicativas cumprem o papel de auxiliar 

na interpretação e esclarecimentos das informações 

geradas pela contabilidade. Se adequadamente 

utilizadas, as informações adicionais fornecidas pelas 

notas explicativas trarão importante contribuição na 

divulgação das ações ambientais.

2.5 RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Segundo Iudicibus et al. (2010, p. 717), “adicionalmente, 

as demonstrações contábeis também devem mostrar 

os resultados da gestão, pela administração, dos  

recursos que lhe são confiados”. Tais informações 

serão divulgadas pelos gestores  no Relatório da 

Administração (RA). Ressalta Rodrigues (2005), o 

RA é um importante e necessário complemento às 

demonstrações contábeis por fornecer informações 

adicionais que podem ser úteis no julgamento de um 

maior número de usuários.

2.6 ATIVO AMBIENTAL

Para Carvalho (2008), o ativo ambiental é tudo que a 

empresa tem em relação a bens e direitos que estão 

relacionados à proteção, preservação e recuperação 

ambiental, podendo gerar benefícios futuros. No ativo 

circulante, podem entrar os estoques ambientais 

que são produtos destinados à preservação e 

proteção ambiental, como, por exemplo, produtos 

reciclados. No ativo não circulante, entram gastos 

com reflorestamento, aquisição de floresta para 

recuperação, máquinas e equipamentos que são 

adquiridos para proteger, preservar ou amenizar 

danos causados à natureza.

Os ativos ambientais estão relacionados com 

investimentos em tecnologias, matérias-primas e 

processos de riscos ao meio ambiente, à saúde 

pública ou dos trabalhadores em uma perspectiva de 

geração de benefícios econômicos e valorização dos 

empreendimentos, assim como ao estabelecimento 
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de diferenciais de mercado vinculados com a 

responsabilidade social e ambiental das empresasde 

prevenção, contenção, diminuição ou eliminação de 

aspectos poluentes ou que representam. (HENDGES, 

2013).

Reforçam Assis, Braz e Santos (2011) que ativos 

ambientais são os bens adquiridos pela companhia 

com a finalidade de controlar, preservar e recuperar 

o meio ambiente. As características dos ativos 

ambientais são diferentes de uma organização para 

outra, pois a diferença entre os vários processos 

operacionais das distintas atividades econômicas deve 

compreender todos os bens utilizados no processo de 

proteção, controle, conservação e preservação do 

meio ambiente.

2.7 PASSIVOS AMBIENTAIS

Para Tinoco; Kraemer (2005) passivo ambiental é um 

“sacrifício de beneficio econômico para preservação, 

recuperação e proteção do meio ambiente”. Assim 

sendo, passivo ambiental é todo gasto, investimento, 

desembolso com que a empresa tem que arcar para 

preservar a natureza ou reverter os prejuízos causados 

à mesma, quer seja por multa ou outro tipo de 

penalidade. Os passivos podem ser obrigatórios por 

exigências legais, como por exemplo, impostos pagos 

ao governo, multas por alguma infração cometidas 

dentre outros.

Para Assis, Braz e Lopes (2011) passivo ambiental 

é toda e qualquer obrigação contraída e destinada 

a aplicação em ações de controle, preservação e 

recuperação do meio ambiente. Para reconhecer 

de maneira eficaz o passivo ambiental, devem-se 

observar alguns aspectos, como o comprometimento 

da empresa em relação à extração e utilização de 

recursos naturais, a necessidade de recursos para 

liquidar os possíveis passivos ambientais e como 

estimar com precisão o montante do passivo ambiental 

de forma segura.

2.8 RECEITAS  

Na definição do FASB (1975 apud HENDRIKSEN; 

BREDA, 2007), “receitas são entradas ou outros 

aumentos de ativos de uma entidade, ou liquidações 

de seus passivos (ou ambos), decorrentes da entrega 

ou produção de bens, prestação de serviços, ou outras 

atividades correspondentes a operações normais ou 

principais da entidade”

Segundo Lima Filho et. al (2011) o processo de 

agregação de valor contínuo aos bens e serviços  

por parte de uma entidade está relacionado com a 

realização da receita. Quando esta agregação de 

valor pode ser mensurada de maneira relativamente 

segura ocorre o seu reconhecimento.  Para Kam 

(1986) a renda não aparece de repente quando uma 

venda é feita, mas é gerada em incrementos de um 

processo contínuo, como um  aumento em ordem 

gradual durante o período de produção deade que 

seja possível sua comprovação.

No que concerne ao conceito de ganhos para 

Hendriksen e Breda (2007) ganhos resultam de 

eventos favoráveis que não estão diretamente 

relacionados com a produção normal de receitas das 

empresas colocando que a maior dificuldade consiste 

em distinguir o que é normal e o que é extraordinário 

na vida das entidades. Segundo Kam (1986), ganhos 

significam aumentos em ativos líquidos resultantes da 

realização de operações periféricas ou incidentais, 

ou outros eventos que podem estar em grande parte 

fora do controle da empresa. Lima et al (2011) resume 

que a receita é o esforço da empresa que busca um  

resultado, seja essencial ou periférico; é a validação 

pelo mercado do incremento no potencial do ativo 

gerar benefícios futuros o ganho, por sua vez, é um 

resultado positivo que independe  inteiramente de 

qualquer esforço por parte da empresa. 

2.9 DESPESAS

Clark e Cathey (2001) definem despesas como custos 

expirados na geração de receitas. Para Hendriksen e 

Breda (2007) despesa pode ser definida como o uso ou 

consumo de mercadorias ou serviços para a obtenção 

de receitas. As despesas são a contrapartida das 

receitas, participando da concepção de lucro. 

A despesa é a concretização do esforço, em termos 

monetários, para a geração da receita. Reduz o 
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patrimônio da empresa, o que é justificado pela 

promessa de geração futura ou imediata de receita 

que deve, por definição, suplantar as despesas e 

assim gerar a parcelado lucro. O fato gerador de 

despesa é o esforço continuado para produzir receita, 

já que tanto a despesa é conseqüência da receita, 

como a receita pode derivar da despesa, ou melhor, a 

receita futura pode ser facilitada por gastos passados, 

correntes ou futuros. (LIMA ET AL, 2011)

3. METODOLOGIA

Este estudo tem como proposta evidenciar o registro 

de fatos relacionados à preservação e preservação 

do meio ambiente, isto é, registros da contabilidade 

ambiental, considerando a aplicação dos princípios 

concernentes à cência contábil e em especial ao da 

essência sobre a forma. A pesquisa exploratória foi 

realizada através de um levantamento de dados em uma 

empresa do ramo de prestação de serviços contábeis, 

regime tributação simples nacional,  que implantou 

sistema de gestão ambiental em meados de 2010. O 

sistema de gestão ambiental como parte do processo 

de obtenção da certificação ISO 14.001. A aplicação 

das normas ISO 14001 tem como objetivo prover as 

organizações de elementos de um SGA eficaz que 

possam ser integrados a outros requisitos da gestão 

e auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e 

econômicos. Uma de suas finalidades é equilibrar a 

proteção ambiental e a prevenção de poluição com 

as necessidades socioeconômicas. Muitos desses 

requisitos podem ser abordados simultaneamente ou 

reapreciados a qualquer momento (ISO, 2004).

Buscou-se analisar os resultados, evidenciando os 

fatos que coroboraram na  implantação efetiva e na 

evidenciação dos  dados ambientais através das 

demonstrações financeiras, notas explicativas e saldos 

de contas patrimoniais.

A empresa ALFA (nome fictício), de pequeno porte, 

com faturamento anual em torno de 1 milhão de reais 

iniciou o processo de implantação de sistema de gestão 

ambiental, de forma voluntária, nos meados de 2010. 

Cumprindo as etapas de implantação previstas na ISO 

14001, iniciou os trabalhos com a sensilização dos 

seus 50 colaboradores visando a participação efetiva 

e o sucesso do empreendimento. Para as primeiras 

reuniões de sensibilização e de elaboração da política 

ambiental foram convocados os coordenadores dos 

quatro setores da empresa, departamento fiscal, 

contábil, departamento pessoal e legalização.

Iniciando os trabalhos foram realizados diversos gastos 

relacionados à implantação do processo.  Segundo 

os controles financeiros e de pessoal calculam-se 

que as horas gastas pela equipe de coordenação 

na fase incial do processo, e com base nas horas 

despendidas com a realização de duas reuniões por 

mês, sendo 4 horas cada, em dois meses e meio 

totalizaram 20 horas. A média salarial de remuneração 

direta por hora é de R$ 23,00 e indireta de R$ 36,80 A 

tabela 1 mostra os Encargos Diretos (13º, férias, FGTS, 

Alimentação, 30%) e Encargos Indiretos (Contribuição 

Patronal inicidente sobre a remuneração, Programas 

de Segurança no Trabalho e outros gastos).

Tabela 1. Gastos Iniciais com Implantação do SGA.

Cargo Valor
(+) 
Encargos 
Diretos

( + ) 
Total
Dos 
Gastos

Coordenador 
do Dpto. 
Pessoal

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto.  
Escrita Fiscal

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto. de 
Contabilidade

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto. de 
Legalização

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Total Gasto no Período R$ 2.944,00

 Fonte: Dados da Pesquisa (2010).

Outras reuniões foram realizadas após a criação da 

política ambiental e implantação do plano, porém os 

valores gastos com a participação de colaboradores 

não foram devidamente alocados. A segunda etapa do 

programa, após a construção da política ambiental e 

sensilização para a implantação efetiva, contou com 
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a participação de todos os colaboradores. Várias 

palestras foram realizadas e os setores acompanharam 

a implantação com auxílio de uma empresa de 

consultoria pelo período de 6 meses, com visitas 

periódicas ao custo de  R$ 5.000,00. Todos puderam 

coroborar com idéias e medidas de contenção de 

consumo dos recursos naturais de forma bastante 

criativa.

Alguns pontos abordados foram de imediato 

implantados como por exemplo a substituição de 

copos descartáveis por copos de uso permanente. 

Cada um  dos colaboradores propôs trazer a 

própria caneca e  assim reduzir o consumo de 

copos descartáveis. Reutilização do verso de papéís 

rasurados, desde que não comprometessem o sigilo 

das informações, otimizando o consumo de papéis 

tipo A-4, material muito utilizado pelos colaboradores. 

Outra medida foi a redução do consumo de papel 

toalha de higiene pessoal, reduzindo o tamanho do 

papel e a quantidade consumida. A inutilização de 

documentos realizada através das picotadoras de 

papel e os resíduos gerados foram acondicionados 

em embalagens apropriadas e postos à disposição de 

agentes ambientais. Foi providenciada a aquisição de 

coletores seletivos de lixo ao custo de R$ 220,00 para 

a correta separação dos resíduos por tipo tais como 

papel, metal, vidro e plástico e acondicionados de 

forma que permitissem a coleta adequada.     

Também propôs-se um canal de envio de documentos 

digitalizados via internet, com acesso restrito e seguro 

aos clientes do escritório evitando a impressão de 

documentos, diminuição do consumo de tintas, energia 

elétrica e desgaste das máquinas. A reformulação do 

site ficou em R$ 4.000,00 e a manutenção mensal 

em R$ 200,00 por mês. A susbtituição de válvulas de 

contensão de água nos sanitários também foi proposta 

e implantada, assim também como torneiras com 

redutores do consumo. Com o material e serviços de 

instalação o total gasto foi de R$ 700,00. Em locais 

de pouco acesso tais como almoxarifado, garagem e 

arquivos foram instaladas 10 lâmpadas com sensores 

de baixo consumo de energia, sendo gastos na troca 

a importância de R$  350,00.

Os equipamentos de informática em desuso foram 

doados para oficinas de informática de entidades 

assistenciais. A aquisição de um software de sistema 

de gestão ambiental  com as normas da ISO ficaram 

em R$ 900,00 mais manutenção mensal de R$ 150,00.  

Após adotar as normas e efetivar a implantação do 

sistema, o passo seguinte foi a contratação de uma 

certificadora independente que atestou os padrões 

aplicados como “de conformidade” obtendo a 

certificação de ISO 14.001. O custo da certificação 

para obtenção do selo ISO 14001, válida por um ano, 

foi de R$ 8.000,00.  Cabe ressaltar que o processo de 

certificação exige melhorias contínuas e a renovação da 

certificação deve ocorrer anualmente. Após o registro  

dos dados, os gastos ficaram assim resumidos:

Tabela 2. Gastos na Implantação da ISO 14.001

Descrição dos Gastos Valor R$ Classificação
Contábil

Despesas com Pessoal 2.944,00
Resultado

Imobilizado Ambiental 1.270,00
Ativo

Reformulação do Site 4.000,00
Resultado

Software 900,00
Ativo

Despesas com Certificação 8.000,00 Resultado

Manutenção Sistemas (seis 
meses)

900,00
Resultado

Manutenção Site (seis 
meses)

1.200,00
Resultado

Serviços de Terceiros 9.000,00 Resultado

Total Gatos R$ 28.214,00

Fonte: Dados da Pesquisa (2010).

No final do exercício as contas foram classificadas da 

seguinte forma: os gastos com pessoal, manutenção 

de sistemas e site, instrução, treinamento e certificação 

foram contabilizados e classificados como despesas 

do exercício em conta “despesas ambientais” e de 

acordo com o que conceitua o pelo CPC PME - Comitê 

de Pronunciamento Contábil, Contabilidade Para 

Pequenas e Médias Empresas:

Despesas são decréscimos nos 

benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de saída de recursos 

ou redução de ativos ou incrementos em  

passivos, que resultam em decréscimos 

no patrimônio líquido e que não sejam  
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provenientes de distribuição aos 

proprietários da entidade. 

O registro das aquisições de software, peças e 

acessórios foram contabilizados nas contas patrimonias 

grupo “ativo” conta “ativos imobilizados ambientais”. 

Ao analisar o desempenho dos gastos com material 

de expediente, consumo de água, energia elétrica, 

combustível, serviços de entrega, despesas de 

depreciação de máquinas e equipamentos, pode-se 

observar uma redução significativa após a implantação 

do SGA em torno de 30%, e que resultaram na 

importância de R$ 24.800,00. Redução esta em 

decorrência da implantação do SGA e de medidas de 

contenção. Com as ações implementadas e gastos 

necessárias para o processo, o resultado retornou de 

forma positiva, isto é, na forma de receitas ambientais, 

pois não seria alcançado este resultado caso não 

houvesse um esforço, um sacrifício financeiro. O 

resultado foi reconhecido de acordo com o conceito 

tratado pelo CPC PME - Comitê de Pronunciamento 

Contábil, Contabilidade Para Pequenas e Médias 

Empresas:

2.27 - Reconhecimento é o processo que 

consiste em incorporar na demonstração 

contábil um item que atenda a definição 

de ativo, passivo, receita ou despesa 

e  satisfaz os seguintes critérios:(a) for 

provável que algum benefício econômico 

futuro referente ao item flua para ou da 

entidade; e (b) tiver um custo ou valor que 

possa ser medido em bases confiáveis.

Ainda, conforme preicetua o item 2.8 deste mesmo 

pronunciamento:

Transações e outros eventos e 

condições devem ser contabilizados 

e apresentados de acordo com sua 

essência e não meramente sob sua forma 

legal. Isso aumenta a confiabilidade das 

demonstrações contábeis.

Procedeu então ao registro na contabilidade, 

no encerramento do exercício a receita obtida 

classificada dentro do grupo “outras Receitas” contas 

“Receitas Ambientais” e ficando assim evidenciadas 

nas Demonstrações:

Tabela 3. Demonstração do Resultado do Exerício

Empresa Alfa Ano
2009 % Análise Horizontal 2010 % Análise Horizontal

Receita Líquida de Serviços 1.000.000,00 100% 1.100.000,00 110%

( - ) Custo do Serviço prestado 500.000,00 100% -550.000,00 110%

Lucro Bruto 500.000,00 100% 550.000,00 110%

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal -150.000,00 100% -140.000,00 93%

Despesas Administrativas -100.000,00 100% -110.000,00 110%

Despesas/Receitas Financeira -1.500,00 100% -1.600,00 106%

Despesas Ambientais 100% -26.044,00 26.044%

Receitas Ambientais 100% 24.800,00 24.800%

Lucro Líquido do Exercício 248.500,00 100% 297,156,00 118%

Fonte: Dados da Pesquisa (2010).
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Conforme demonstrado nos resultados levantados, a 

empresa obteve aumento nas receitas de prestação 

de serviços de 10% no exercício de 2010 em 

comparação ao ano anterior e consequentemente 

nos custos também. Já as despesas aumentaram 

consideravelmente com a implantação do SGA, porém 

em contrapartida, registrou-se um resultado positivo 

de R$ 24.800,00, isto é, uma receita ambiental, 

mensurada pela redução do consumo.

Outros resultados intangíveis foram e serão obtidos 

decorrentes deste processo, tais como a preservação 

dos recursos naturais, valorização da marca e 

melhoria contínua nos processos,  porém não foram 

evidenciados nas demonstrações contábeis pelas 

dificuldades na mensuração. As notas explicativas 

destacaram os resultados obtidos cumprindo o seu 

papel de representar adequadamente as transações 

e outros eventos.

O Relatório da Administração foi publicado no site da 

empresa dando destaque e ênfase aos resultados 

da gestão ambiental, obtidos com a implantação da 

ISO 14.001. Já o balanço social, sendo divulgado, 

poderá ainda demonstrar, de forma ampla, os dados 

quantitativos e qualitativos, no conjunto de informações 

referentes às atividades desenvolvidas pela empresa 

relacionadas à promoção humana e social, dirigidas 

a seus empregados e à comunidade na qual está 

inserida.

4. CONCLUSÃO

Este estudo pretendeu demonstrar que a Contabilidade 

Ambiental pode ser evidenciada nas demonstrações 

contábeis e mensurada quanto aos retornos positivos 

“receitas” obtidas após a implantação de sistemas de 

gestão considerandos os resultados tangíveis que os 

próprios relatórios revelam nos dados históricos. A 

proposta de reconhecimento das receitas oriundas 

da redução dos gastos no uso dos recursos naturais 

após a implantação de sistemas de gestão ambientais 

e medidas de proteção ao meio ambiente (benefícios 

presentes) se faz  mistér aplicadas ao princípio da 

essência sobre a forma.

Alguns pontos ainda precisam ser tratados, 

considerando a ausência de normas específicas e 

conceituais, não se pretendeu aqui modificar ou criar 

normas e procedimentos, mas aplicar os conceitos 

vigentes na evidenciação de ações e investimentos 

em proteção ao meio ambiente. Não é possível 

imaginar que tais medidas sejam  realizadas de 

forma pretenciosamente voluntária, como diferencial 

no mercado competitivo, mas sim como medida 

emergente e necessária na preservação dos recursos 

naturais e de forma responsável na exploração da 

atividade econômica.  

Os benefícios presentes alcançados e benefícios 

futuros, consequências de investimentos ambientais 

ecologicamente corretos, considerando os impactos 

nos volumes de vendas, redução de custos e receitas 

recorrentes, dentre outros, são passíveis de serem  

e evidenciados  nas demonstrações financeiras, de 

forma que os usuários conheçam os verdadeiros 

resultados e tirem suas próprias conclusões. Outras 

pesquisas poderão evoluir na aplicação dos principios 

contábeis adaptados à evidenciação das ações em 

prol do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

[1] AQUINO, Wagner e SANTANA, Antônio Carlos de. 
Evidenciação. Caderno de Estudos da FIPECAFI nº 05. São 
Paulo, 1992. 

[2] ASSIS, Perla Roberta Pignatta de, BRAZ, Eliane Marta 
Quiñones, SANTOS, Carlos Lopes dos. Contabilidade 
Ambiental. Revista Ceciliana Jun 3(1): 13-16, 2010 ISSN 
2175-7224 - © 2010/2011 - Universidade Santa Cecília. 
Disponível online em http://www.unisanta.br/revistaceciliana. 
Acesso em 19 de set. de 2014.

[3] BONELLI, Valério Vitori; ROBLES, Antônio. Contabilidade 
Ambiental Como Ferramenta Para o Gerenciamento 
Sustentável. Jr Revista Científica Hermes, 2013, Vol.09 

[4] CARVALHO, Gardênia Maria Braga. Contabilidade 
ambiental: teoria e pratica. 2 ed. Brasília: Juruá, 2008.

[5] CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE. 18º. 
2008, Gramado.RS. O Desenvolvimento da Sociedade e as 
Abordagens Normativa e Positiva na Contabilidade. http://
laudelinojochem.com.br/wp-content/uploads/2011/10/o-
desenvolvimento.pdf

[6] FERREIRA, Araceli Cristina de Sousa. Contabilidade 
Ambiental: uma informação para o desenvolvimento 
sustentável – inclui Certificados de Carbono – 2. ed. – São 
Paulo: Atlas, 2006. 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

79

[7] FONSECA, Felipe Augusto Pessoa de Belmont; 
ALMEIDA, Karla Katiuscia Nóbrega de; FRANÇA, Robério 
Dantas de. Evidenciação de Informações Ambientais em 
Empresas do Segmento de Utilidade Pública Listadas na 
BM&FBOVESPA: Um Estudo sobre a Evolução na Divulgação 
dessas Informações. Reunir: Revista de Administração, 
Contabilidade e Sustentabilidade, 2011, vol. 1, Nº 2, p. 65.

[8] GELBCK, Ernesto Rubens; IUDICIBUS, Sergio de; 
MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade Societária - 
Aplicável A Todas As Sociedades - 2ª Ed. 2013 Atlas

[9] HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria 
da contabilidade. São Paulo. Atlas, 1999.

[10] HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van.Teoria 
da Contabilidade . Tradução de Antônio Zoratto Sanvicente.- 
5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

[11] IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.; SANTOS, 
A. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Atlas, 
2010.

[12] IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da contabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2006.

[13] KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley 
& Sons, 1986. 

[14 KROETZ, César Eduardo Stevens. Balanço Social: 
Teoria e Prática. São Paulo, Atlas, 2000

[15] LIMA FILHO, Raimundo Nonato; BRUNI, Adriano Leal; 
SAMPAIO, Márcio Santos; PEREIRA, Antonio Gualberto. 
Conceitos relevantes de Custos: A visão de textos didáticos, 
o olhar da Teoria da Contabilidade e a percepção de 
discentes, ABCustos Associação Brasileira de Custos - Vol. 
VI n° 3 – set-dez 2011 ISSN 1980-4814. http://www.unisinos.
br/abcustos/_pdf/216.pdf. Acesso em 29 de set. de 2014.
[16] RIBEIRO, Maísa de Souza. Contabilidade Ambiental. 
São Paulo: Saraiva, 2010.

[17] RODRIGUES, Fernanda Fernandes. Análise das 
variáveis que influenciam as informações divulgadas 
nos relatórios da administração das companhias abertas 
brasileiras: um estudo empírico anos de 2001 a 2003. 2005. 
118 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – 
Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba e 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, LF 2005.

[18] SCHMITT, Zabot; RIOGRANDINO, Solimar; GONÇALVES 
LEMONS, Taiane; COSTA QUINTANA, Alexandre; POLL 
DA SILVA FREITAS, Débora; DA COSTA QUARESMA, Jozi 
Cristiane. Contabilidade Ambiental.  Revista Ambiente 
Contábil, 2012, Vol.4(1), pp.72-88

[19] SCHROEDER, Richard G.; CLARK, Myrtle W.; CATHEY, 
Jack M. Fiancial Accounting Theory and Analysis. John Wiley 
& Sons, 2001.

[20] TINOCO, João Eduardo Prudência; KRAEMER, Maria 
Elisabeth Pereira. Contabilidade e gestão ambiental. São 
Paulo: Atlas, 2004

[21] http://www.ecodebate.com.br/2013/09/16/o-que-e-
ativo-ambiental-artigo-de-antonio-silvio-hendges/>. Acesso 
em 19 de nov. 2014.



Capítulo 8
O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Jamila El Tugoz 

Edison Luiz Leismann 

 Loreni Teresinha Brandalise 

Resumo: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa  destinado 
à aquisição de alimentos para creches e escolas públicas da educação infantil ao ensino 
médio. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), este programa constitui  “uma 
das maiores iniciativas de compra institucional de alimentos do mundo”.  O Programa 
garante renda aos agricultores familiares. A ONU vê o PNAE como modelo de programas 
a serem seguidos por países em desenvolvimento. Este artigo aborda a evolução do PNAE 
no Brasil, assim como sua importância em questões ambientais, sociais e econômicas, 
promovendo uma cultura de sustentabilidade. Tem por objetivo avaliar o Programa Nacional 
de Alimentação (PNAE) em Toledo, no estado do Paraná, como instrumento de promoção 
do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local. Esta pesquisa é uma pesquisa 
exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. Utilizou-se de artigos científicos, 
documentos oficiais e legislações relacionadas ao assunto. Também foram utilizados 
dados secundários fornecidos por cooperativas, artigos e notícias do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. O estudo concluiu que se torna imprescendível à continuidade 
e ampliação do PNAE para o fortalecimento de uma política de segurança alimentar e o 
desenvolvimento da agricultura familiar local. Com isso, gera-se emprego e renda e exerce 
importante papel enquanto instrumento de sustentabilidade nas suas diferentes dimensões.

Palavra Chave: PNAE, Desenvolvimento Sustentável, Agricultura Familiar.
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1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar representa papel importante para 

o desenvolvimento e crescimento do país. O setor 

apresenta-se em crescente expansão movimentando 

a economia e contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento econômico, através da criação de 

empregos e diminuição do êxodo rural, a partir da 

geração e distribuição de renda. (DAMASCENO; 

KHAN; LIMA, 2011).

Sendo a agricultura familiar responsável pela produção 

de grande parte dos gêneros alimentícios importantes 

à segurança alimentar (COSTA; GOMES; LIRIO; 

BRAGA, 2013), a falta de incentivo a este setor, pode 

acarretar em aumento dos custos à produção urbana.

Enquanto o mercado de commodities agrícolas cresce, 

os nichos de mercado, são adaptados a uma escala 

de produção menor e com o emprego de mão de 

obra familiar, por este motivo, os sistemas orgânicos 

de produção são adequados às características de 

propriedades com gestão familiar, por uma série de 

fatores, dentre os quais pode-se citar a concentração 

de uma diversidade de cultivos em uma mesma área; 

maior emprego de mão de obra; menor custo a longo 

prazo; maior produção a médio prazo; possibilidade de 

gerar produtos com valor agregado; atendimento de 

mercados com maior procura que oferta no momento. 

(NEVES, 2007).

Por este motivo, o incentivo à agricultura familiar, 

através de políticas públicas, que contribuam para a 

segurança alimentar, assim como, pela utilização de 

mão de obra rural, apresenta-se tão importante para 

o desenvolvimento sustentável do setor (TEODORO et 

al, 2005).

No dia 16/10/2013 a Organização das Nações Unidas 

(ONU), lançou a publicação Demanda Estruturada 

e agricultores no Brasil: o caso do PAA e do PNAE 

(traduzido de Structured Demand and Smallholder 

Farmers in Brasil: the Case of PAA e PNAE), em que 

são citados os Programas de Aquisição de Alimentos 

(PAA), que atende os programas sociais em geral e 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

destinado a aquisição de alimentos para creches 

e escolas públicas da educação infantil ao ensino 

médio. A publicação evidencia que tais programas 

constituem “uma das maiores iniciativas de compra 

institucional de alimentos do mundo”, que garante 

renda aos agricultores familiares, sendo visto como 

modelo de programas a serem seguidos por países 

em desenvolvimento (ONU, 2013).

Neste contexto, a nível estadual, o Paraná foi citado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013) 

como um dos estados “que mais tem viabilizado 

o crescimento da oferta de gêneros da agricultura 

familiar na alimentação escolar”, utilizando 77,65% do 

total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no 

âmbito do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar, bem mais do que 

os 30% exigidos pela Lei 11.947/09.

A partir disso, a questão que orientou este estudo 

foi: Como os resultados do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar podem contribuir para a promoção 

do desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar 

local?

Este artigo tem como objetivo Avaliar o Programa 

Nacional de Alimentação (PNAE) no NRE de Toledo –PR, 

como instrumento de promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar local.

Na sequência desta introdução, o presente artigo 

foi dividido de forma melhor ao seu entendimento. 

Na próxima seção será apresentada a Justificativa 

que determinou a realização deste artigo. A terceira 

seção contém as base teórico-metodológicas 

do estudo associado às políticas publicas, com 

enfoque no PNAE, ao desenvolvimento sustentável, 

a produção orgânica, o cooperativismo agrícola e a 

agricultura familiar. Na quarta seção, apresentam-se 

os procedimentos metodológicos realizados para a 

realização do presente estudo. A quinta seção contém 

a análise dos dados e resultados obtidos durante a 

pesquisa. Por fim, na sexta seção são apresentadas 

as considerações finais em relação ao estudo.

JUSTIFICATIVA

A ONU decretou 2014 como sendo o “Ano Internacional 

da Agricultura Familiar (Aiaf)”. Esta ação representa 

o reconhecimento do valor da agricultura familiar no 
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Cenário Mundial, e objetiva destacar sua fundamental 

participação no combate a fome e a pobreza. Salomón 

Salcedo, oficial de políticas da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 

defende que incentivar a agricultura familiar contribui 

para a redução de pobreza e incentiva a permanência 

de agricultores no seu meio, assim como, aumenta 

a segurança nacional do país, uma vez que são os 

produtores familiares responsáveis pela produção de 

maior parte da alimentação básica. 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o setor teve um crescimento de 52% em apenas 

dez anos, representando 33% do Produto Interno Bruto 

(PIB) agropecuária e 74% da mão de obra empregada 

no campo. Por isso, torna-se tão importante a adoção 

de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

da Agricultura Familiar no Brasil, tanto a nível nacional 

como regional. Neste sentido, o Paraná se destaca 

tanto na aquisição de gêneros da agricultura familiar 

na alimentação escolar, como também prioriza e 

incentiva o sistema de produção orgânica. 

A Agricultura Familiar aliada a uma produção orgânica 

tem papel fundamental para a sociedade como um 

todo, nos mais diversos aspectos, daí a relevância 

deste tema e da proposta de dimensionar os resultados 

obtidos através do programa nacional de alimentação 

escolar, que estimula a promoção desta atividade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL

A agricultura familiar não é uma categoria social 

recente, mas nos últimos anos seu significado e 

abrangência assumiram ares de novidade e renovação. 

Observa-se um aumento do interesse do Governo por 

esta categoria, a partir dos anos 90, em que houve a 

criação de políticas públicas favoráveis a este setor, 

com enfoque no equilíbrio da dimensão econômica, 

social e ambiental, visando a sustentabilidade no 

desenvolvimento rural (WANDERLEY, 2001).

A lei nº 11 326/2006, considera agricultor familiar 

aquele que pratica atividades no meio rural, possua 

área inferior a 4 módulos fiscais, utilize mão de obra 

da própria família, renda familiar vinculada ao próprio 

estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento 

ou empreendimento pela própria família. Neste 

contexto, também são considerados agricultores 

familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores.

A partir do censo agropecuário 2006, foram 

identificados 4.367.902 estabelecimentos de 

agricultores familiares, o que representa 84,4% 

dos estabelecimentos brasileiros, este contingente 

ocupava uma área de 80,25 milhões de hectares, ou 

seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros (IBGE, 2006).

O Paraná apresenta percentuais de estabelecimentos 

de agricultura familiar próximos aos do Brasil e da região 

Sul, ambos com 84,4% de produtores familiares. Neste 

contexto, temos a mesorregião Oeste, a qual detém 

o maior número de estabelecimentos da agricultura 

familiar do estado. Tal fato está associado a dinâmicas 

socioeconômicas e processos históricos de ocupação 

e colonização (IPARDES, 2009). 

Segundo Oliveira (2007), a agricultura familiar é uma 

das principais responsáveis pela manutenção do 

agricultor no campo e, por conseguinte, a diminuição 

do êxodo rural, justamente por sua maior capacidade 

gerencial, pela sua flexibilidade e, sobretudo, por sua 

maior aptidão para a diversificação das culturas.

Para Abramovay (1992), se houver apoio do estado 

para a agricultura familiar, e esta estiver integrada em 

um ambiente favorável, poderá fornecer alimentos de 

boa qualidade, contribuindo para segurança alimentar 

da sociedade e contribuir para o desenvolvimento 

rural.

2.2 PRODUÇÃO ALIMENTOS ORGÂNICOS

A agricultura orgânica ou produto orgânico atua como 

um nicho de mercado contribuindo diretamente para 

o aumento de renda e o desenvolvimento sustentável 

dos agricultores familiares.

Segundo a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, 
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considera-se produto da agricultura orgânica ou 

produto orgânico, seja ele in natura ou processado, 

aquele obtido em sistema orgânico de produção 

agropecuário ou oriundo de processo extrativista 

sustentável e não prejudicial ao ecossistema (BRASIL, 

2003).

Neste sentido, Schneider (2009) defende a ruralidade 

diferenciada que compreende a reestruturação 

capitalista da agricultura, que objetiva alcançar um 

grupo diferente de consumidores. A diferenciação 

da ruralidade pode ser explicada através da análise 

de fatores sociais como a mudança de pensamento 

dos consumidores, de seus gostos e vontades, e 

pelo aumento de interesse em bens não tangíveis. O 

que percebe-se é a revalorização da agricultura. O 

mesmo autor grifa a importância em “compreender os 

aspectos econômicos que caracterizam a crescente 

dominação da agricultura pelo setor agroindustrial”, e 

também ressalta que o Estado deve estar presente na 

regulação e controle dessas relações.

Como um dos segmentos agroalimentares que mais 

se desenvoleu mundialmente, desde a década de 90 

até hoje, a agricultura orgânica teve um crescimento 

de 15 a 20 % ao ano, contra 4 a 5 % de todo o setor 

da indústria alimentar, considerando o mesmo período 

(SCIALABRA, 2005; DE SCHUTTER, 2010). 

A alimentação escolar vivenciou um grande salto na 

qualidade, em virtude da Secretaria do Estado da 

Educação do Paraná priorizar e incentivar a compra de 

produtos orgânicos, pagando 30% a mais pelo mesmo 

item em relação ao produto convencional. Tudo isso 

está levando os produtores a investirem na mudança da 

cultura convencional para a orgânica, o que representa 

a oportunidade de um desenvolvimento sustentável, a 

partir da construção de uma nova racionalidade na 

exploração dos recursos naturais locais (ANA, 2014).

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo afirmam Reis e Ribeiro (2012), as políticas 

públicas exercem um papel estratégico quanto a 

inserção dos agricultores familiares no mercado formal 

e na produção de alimentos para abastecer o mercado 

interno.

Nazzari (2007) explica que o desenvolvimento da 

propriedade rural familiar de forma sustentável, está 

relacionado aos incentivos com visão orientada 

para a organização da produção, transformação e 

comercialização dos produtos.

Por tal motivo, é fundamental o apoio do governo 

através de políticas públicas que visem o 

fortalecimento e o desenvolvimento sustentável da 

agricultura. Damasceno, Khan e Lima (2011), explicam 

que o governo tem posto em prática mecanismos 

que promovam a produção, atuem no combate a 

fome e gerem emprego e renda, visando reduzir as 

desigualdades sociais através do acesso democrático 

aos recursos produtivos, e melhorar o bem estar das 

famílias inseridas no setor rural.

O primeiro programa específico de apoio aos 

agricultores familiares foi o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

instituído pelo Decreto Presidencial nº. 1.946, de 

28 de julho de 1996. Sua criação foi motivada com 

a finalidade de promover o desenvolvimento rural 

através do fomento (custeio e investimentos) e apoio 

financeiro as instituições de extensão rural e pesquisa 

(BRASIL, 1996).

Em seguida foi criado o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), pelo artigo 19 da Lei nº. 10696, de 2 

de julho de 2003, com a finalidade de garantir a compra 

dos alimentos, pelas prefeituras junto aos agricultores 

familiares a um preço justo, garantindo a geração de 

renda (BRASIL, 2003).

Segundo Couto e Ribeiro (2011, p. 2), “o conceito de 

Compras Públicas Sustentáveis surgiu como proposta 

efetiva de promover políticas de contratação pública 

que favoreçam o desenvolvimento e a difusão de 

mercadorias e serviços favoráveis ao meio ambiente”.

No sentido de fortalecer essa Política Pública planejada 

para apoiar a agricultura familiar, em 2009, através do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foi 

instituída a Lei nº. 11.947/2009, determinando que no 

mínimo 30% dos gêneros alimentícios fornecidos nas 
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escolas públicas advenham da agricultura Familiar, 

priorizando-se os alimentos orgânicos.

Para tanto as compras são realizadas com recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), sem intermediários e dispensando o processo 

licitatório.

É neste cenário que a Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (SEED) oportuniza a 

comercialização de forma segura e rentável de 84 tipos 

de alimentos produzidos por agricultores familiares, os 

quais farão parte da merenda nas escolas estaduais 

de 399 municípios do Estado (CONSEA, 2012), o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é 

responsável pela implementação destas ações.

Ressalta-se, porém, que para participar do referido 

programa, exige-se que os fornecedores, no caso, 

os agricultores familiares, sejam obrigatoriamente 

organizados e constituídos em grupos formais 

– cooperativas ou associações, detentores de 

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Jurídica, 

conforme a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho 

de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

2.4 COOPERATIVISMO AGRÍCOLA

Os problemas da baixa produtividade, a socialização 

do conhecimento, a proximidade dos locais de trabalho 

(sistemas agroecológicos) e, por fim, a necessidade 

de unir forças a fim de superar os obstáculos, 

cujos princípios devem estar aliados ao espírito de 

solidariedade e democracia, promoveu a busca 

do fortalecimento da agricultura familiar através do 

cooperativismo agrícola (SANTOS; CÂNDIDO, 2013).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO), lançou em 31/10/2011 o Ano 

Internacional das Cooperativas, a fim de conscientizar 

a população sobre a importância das cooperativas 

para o desenvolvimento socioeconômico, e 

consequentemente para a garantia da segurança 

alimentar, redução da pobreza e integração social. 

O pequeno agricultor é beneficiado pelo cooperativismo, 

pois ao se organizar em um grupo maior se fortalece, 

adquirindo maior poder de negociação das condições 

de contratos e preços para insumos, e aumentando 

a capacidade de compartilhar recursos. Além disso, 

através das cooperativas, o agricultor garante um 

melhor posicionamento no mercado e o direito a terra 

(SOBER, 2013).

Para Zanetti (2014), as cooperativas contribuem para 

o desenvolvimento local sustentável, pois exercem 

grande influência regional, principalmente no meio 

rural, pois promovem a aplicação de recursos 

privados e assumem riscos em favor da comunidade 

em que está situada, sendo um local de referência 

para os produtores rurais. Disponibilizando o produto 

no mercado consumidor, contribui para a melhora 

da renda do produtor rural. Colabora para a inclusão 

social e melhoria da qualidade de vida. E também, 

melhora a qualidade ambiental, através de ações 

voltadas a gestão de serviços ecossistêmicos.

2.5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Desenvolvimento Sustentável, segundo expõe Romeiro 

(2012, p. 65) é “ser economicamente sustentado (ou 

eficiente), socialmente desejável (ou includente) e 

ecologicamente prudente (ou equilibrado)”.

Na implementação de políticas públicas voltadas à 

alimentação escolar, a sustentabilidade deve estar 

voltada para a produção de alimentos saudáveis. 

Devendo ainda ser levados em consideração os 

aspectos ambientais, sociais, econômicos, culturais, 

políticos e éticos, que podem ser traduzidos como o 

cultivo de alimentos sem a utilização de agrotóxicos e 

preservando a biodiversidade e os recursos naturais, 

garantindo renda suficiente para reprodução social 

justa, contribuindo para a permanência da família no 

campo com qualidade de vida, que propaguem os 

saberes locais e mantenham sua própria identidade, 

promovam os processos participativos e democráticos 

e garantam a gerações atual e futuras o respeito 

consigo e com a natureza (SCHNEIDER, 2003 Apud 

OLALDE, 2012).
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Ser sustentável é minimizar a degradação; 

é promover a melhoria de qualidade 

de vida da população; é conviver em 

equilíbrio com a natureza ofertando-lhe 

condições de se regenerar e florescer; 

é usar racionalmente os limitados 

recursos naturais; é saber usar com 

justiça os escassos recursos financeiros 

da sociedade; é distribuir melhor o 

bolo da riqueza; é gerar empregos; 

produzir alimentos; é eliminar a miséria; 

é matar a fome; é ter elevados níveis 

de produtividade; enfim é “sustentar” o 

homem na face da terra, para sempre. 

Com respeito à natureza, da qual o 

homem é um dos seus principais elos 

(MIRTVI, 2006, p. 23-24).

O Desenvolvimento Sustentável pode ser promovido 

também através das políticas de compra do Estado, 

uma vez que os produtores tenham que adequar as 

formas de produção ou as características de produção, 

para se enquadrar nos critérios das compras verdes, 

ou compras de fomento. Isto tende a fazer com que 

seja alterado um tipo de produto ou serviço, ou ainda, 

um tipo de produtor ou prestador de serviço que não 

esteja adequado aos conceitos de sustentabilidade, 

bem como, se estendam os avanços para o conjunto 

dos seus fornecedores, contribuindo para a influência 

do restante do mercado através de uma vantagem 

comparativa (JESUS; SALA, 2013).

Ainda, segundo (ABRAMOVAY, 2010) o Estado, o 

setor privado e a sociedade civil devem cooperar 

entre si, para obter um Desenvolvimento Sustentável, 

através de estratégias que promovam paralelamente 

a redução da pobreza e das desigualdades sociais, 

e ações que visem reduzir a absorção de recursos 

naturais, a geração e resíduos e utilizem energias 

menos nociva ao meio ambiente.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a composição deste estudo foi realizada uma 

pesquisa do tipo exploratório, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. “Pesquisa significa, de forma 

bem simples, procurar respostas para indagações 

propostas” (SILVA, 2005, p. 19).

Foram utilizadas fontes de dados, a partir da pesquisa 

bibliográfica em publicações, documentos oficiais 

e legislações relacionadas ao assunto, que buscar 

conceituar agricultura familiar, desenvolvimento 

sustentável e políticas públicas.

O estudo propõe-se a demonstrar como o PNAE, 

pode contribuir para a promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar do Paraná. 

Para caracterizar a situação atual da participação da 

agricultura familiar no fornecimento de alimentos para 

a merenda escolar, através do PNAE, foram utilizados 

dados fornecidos por fontes secundárias como 

cooperativas e notícias acerca do programa, artigos e 

dados oficiais do governo.

Desta forma, realizou-se uma reflexão crítica 

por meio da análise dos dados obtidos, a fim de 

dimensionar a contribuição das políticas públicas 

para o fortalecimento da agricultura familiar e do 

desenvolvimento sustentável. Para tanto utilizou-se 

artigos atuais sobre o assunto bem como pesquisas 

de outras instituições.

Por fim, apresentou-se uma análise sobre o incentivo 

das políticas públicas para o desenvolvimento de 

técnicas voltadas a agricultura familiar de produtos 

orgânicos, e sua importância para o desenvolvimento 

sustentável.

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO), divulgou em relatório de 

15/09/2014, que o PNAE atua diretamente para a 

política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. 

A Constituição Federal de 1988, assegurou o direito a 

todos os alunos do ensino fundamental à alimentação 

escolar, através de programa suplementar e de 

alimentação escolar a ser oferecido pelos governos 

federal, estaduais e municipais (FNDE, 2012).



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

86

Neste sentido o PNAE, criado em 1955, atualmente 

é responsável pelo fornecimento de refeições diárias 

a 43 milhões de estudantes da educação básica, 

esse número corresponde, comparativamente, a toda 

população da Argentina. 

A execução deste programa também sofreu mutações, 

pois até 1993, sua organização era centralizada, 

havendo um órgão agenciado que planejava os 

cardápios, adquiria os gêneros alimentícios mediante 

processo licitatório, averiguava o controle de qualidade 

e distribuia os alimentos em todo o território nacional 

(FNDE, 2012).

Foi através da Medida provisória nº 1784 de 14/12/1998 

que houve a descentralização do programa, sendo 

realizado o repasse direto a todos os Municípios e 

Secretaria de Educação, promovendo a agilidade para 

a execução do programa.A extensão do Programa 

para toda a rede pública de educação básica, 

inclusive alunos do programa mais educação, e de 

jovens e adultos, caracterizou grande avanço para o 

PNAE (FNDE, 2012).

Mas foi a garantia de que no mínimo 30% dos repasses 

do FNDE fossem utilizados para aquisição de produtos 

da agricultura familiar, que proporcionou ao PNAE atuar 

diretamente para o fortalecimento do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar em todo o território 

nacional (FNDE, 2012).

A Secretaria da Educação do Paraná faz chamadas 

públicas pela internet desde 2010, através de um 

sistema desenvolvido em conjunto com a Companhia 

de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Celepar). Esse sistema seleciona as cooperativas e 

associações de produtores que fornecem alimentos 

da agricultura familiar para a merenda, classificando-

os conforme sua proximidade com os colégios, bem 

como a partir da sazonalidade dos produtos e da 

produção de comunidade tradicionais, o que contribuiu 

para a logística de abastecimento reduzindo o tempo 

de entrega para as 2.368 escolas da rede estadual.

O Estado do Paraná tem aumentado os investimentos 

para a compra de alimentos da agricultura familiar 

para a merenda, destinando mais que o mínimo de 

30% exigido, dos recursos totais repassados pelo 

Governo Federal ao estado dentro do PNAE.

Em 2014, a compra dos produtos da agricultura 

familiar utilizados na merenda escolar do Paraná deve 

atingir R$ 58 milhões, que corresponde a 75% do 

total de recursos repassados. No ano de 2013 foram 

investidos R$ 32 milhões, na compra destes alimentos, 

através de chamada pública com 132 instituições de 

agricultores familiares.

Na tabela 1, está demonstrada a evolução na 

destinação de alimentos da Agricultura Familiar para a 

Alimentação Escolar do Paraná:

Tabela 1 – Evolução na destinação dos alimentos para merenda escolar

  Ano Valor (R$) Tonelada    Itens      Associações     Escolas

  2010         3.000.000        2.472 -  5 618

  2011         3.000.000        1.885 39 46 906

  2012       23.670.000        6.366 71  95    1.774

  2013       32.000.000       11.779 83 136    2.368

Fonte: Secretaria Da Educação Do Paraná (2013)
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Na sequencia a Tabela 2, indica a evolução de 

alimentos orgânicos da Agricultura Familiar, na 

Alimentação Escolar do Paraná:

Tabela 2 – Evolução na destinação dos alimentos orgânicos 
para merenda escolar

Ano Tonelada

2011 9

2012 660

2013 2.357

Fonte: Secretaria Da Educação Do Paraná (2013)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar teve 

seu início no Núcleo Regional de Educação de Toledo 

em 2011, tendo adquirido, no referido ano, alimentos 

de apenas uma cooperativa de Marechal Cândido 

Rondon, com um contrato de aproximadamente R$ 

225 mil que atendeu escolas de oito municípios.

No ano seguinte, escolas de 11 municípios foram 

beneficiadas com alimentos fornecidos por quatro 

cooperativas, em contratos que somaram R$ 506 mil 

reais.

Em 2013, os contratos superaram a marca de um milhão 

de reais, tendo as cooperativas da região fornecido 

alimentos para escolas de 14 municípios integrantes 

do Núcleo Regional de Educação de Toledo.

Para 2014, todos os 100 estabelecimentos de ensino, 

nos 16 municípios da área de abrangência do NRE, 

receberão os alimentos da agricultura familiar, que são 

entregues diretamente nas escolas pelas associações 

de agricultores familiares, tendo os contratos firmados 

ultrapassarem a marca de R$ 2 milhões.

Tabela 3 - Relação de cooperativas que participaram da chamada pública (2013)

Fonte: Núcleo Regional de Educação de Toledo

A aquisição de alimentos pelo Governo do Estado, 

através de compra direta ao produtor por meio de 

chamada pública tem beneficiado mais de 20 mil 

pequenos produtores, que fornecem alimentos 

orgânicos e convencionais para a merenda escolar, 

contribuindo diretamente para a geração de renda 

deste segmento e associativismo. No Brasil o número 

de alunos atendidos ultrapassa os 37 milhões, 
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contabilizando um investimento superior a 1,025 bilhão 

de reais ao ano.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

segundo dados da Secretaria do Estado da Educação 

do Paraná, é reconhecido como a maior e mais 

abrangente experiência em programas de alimentação 

e nutrição na América do Sul. 

Segundo Márcia Stolarski, diretora de Infraestrutura 

e Logística da Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná “O PNAE garante o resgate e valorização 

de hábitos alimentares regionais, diversificação dos 

cardápios, maior distribuição de renda e fortalecimento 

da economia de todas as regiões do Estado”.

O resultado desta política de incentivo à agricultura 

familiar pode ser verificado não somente sob a 

perspectiva da sustentabilidade mas também 

em relação as dimensões sociais, ambientais e 

econômicas resultantes desta atividade econômica. 

Neste contexto cita-se que: 

•	O PNAE injeta dinheiro na economia local 

impulsionando a economia dos municípios, 

melhorando a qualidade de vida das famílias dos 

agricultores rurais;

•	Incentiva a produção agrícola de transição 

agroecológica, uma vez que prioriza e incentiva a 

produção de orgânicos, que recebem 30% a mais 

pelo mesmo item pago ao produto convencional;

•	A produção de alimentos orgânicos extingue 

os riscos a saúde advindos do uso abusivo 

de agrotóxicos e elimina a possibilidade de 

contaminação ambiental pelo uso inadequado dos 

agrotóxicos;

•	O estímulo ao consumo de frutas e hortaliças pelos 

alunos, bem como, de alimentos orgânicos, pode 

tornar-se um aspecto relevante e de grande utilidade 

no controle da saúde dos escolares e do impacto 

da alimentação sobre seu desenvolvimento;

•	Estabelece a concepção de um mercado 

específico, no qual são estabelecidas prerrogativas 

como a garantia de venda da produção a preços 

sem as oscilações normalmente vivenciadas no 

mercado tradicional;

•	O alimento produzido mais perto do consumidor 

final colabora com o meio ambiente, pois requer 

menos combustível para ser transportado;

•	O incentivo ao consumo de alimentos orgânicos 

na escola, pode servir de estimulo a mudança da 

percepção ambiental dos educandos, ao tempo 

em que promove nestes um maior entendimento 

e preocupação em relação ao desenvolvimento 

sustentável.

O pensamento atual em relação às práticas agrícolas 

tem se voltado para as formas de sobrevivência 

sustentável. Nesse contexto, a agricultura familiar, 

que ocupa áreas de pequeno e médio porte, com a 

utilização de mão de obra exclusivamente familiar, 

precisa estar atenta ao mercado e buscar agregar 

valor ao seu produto. 

Uma das formas de agregação de valor, utilizadas 

também em nossa região é a criação e gestão de 

formas associativas entre os agricultores familiares, 

as quais podem ter formas e objetos diferentes, 

mas em muitos casos objetiva aumentar o poder de 

negociação frente a fornecedores ou clientes, ou ainda 

visa atingir canais distribuição que o agricultor isolado 

não possa fazer parte (BATALHA; BUAINAIM; SOUZA 

FILHO, 2004).

Recorda-se que para participar da chamada pública 

de aquisição de alimentos para o PNAE, o agricultor 

familiar deve, obrigatoriamente, fazer parte de uma 

organização cooperativista ou associativa. Desta 

forma, pode-se observar que o PNAE, atual como 

importante ferramenta para o desenvolvimento social 

destes agricultores familiares.

Outro modo de agregação de valor é a produção de 

alimentos orgânicos. O PNAE, inclusive prioriza a 

compra de produtos agroecológicos, pagando 30% 

a mais que o valor do mesmo produto convencional. 

Neste pensamento, sendo a agroecologia uma forma 

de produção sustentável que utiliza recursos naturais, 

que atua em harmonia com as outras dimensões 

do desenvolvimento, a produção de alimentos 

orgânicos se insere nesta prática contribuindo para o 
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desenvolvimento sustentável (ANDRIOLI, 2007).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PNAE se estabelece como uma política que permite 

aos gestores disseminarem  uma cultura voltada ao 

crescimento econômico sustentável local, considerado 

o compromisso com o meio ambiente, com a saúde 

pública, e com a equidade social. 

“Quando empregadas adequadamente, as compras 

públicas – o poder de compra – podem produzir 

um serviço de alimentação escolar sustentável 

que proporciona dividendos sociais, econômicos 

e ambientais, ao mesmo tempo em que promove a 

cultura da sustentabilidade” (MORGAN; SONNINO, 

2010, p.72).

Neste sentido, o PNAE semeia hábitos alimentares 

saudáveis na comunidade escolar, inspirando os 

educandos, educadores e familiares a adotarem 

saberes e práticas pautadas na sustentabilidade. 

O desenvolvimento local é promovido pelo Programa, 

quando na aquisição dos alimentos escolares, é 

considerada a localização e a regionalização da 

produção. Desta forma os agricultores vislumbram 

a oportunidade de elevarem sua renda, por meio 

da garantia de compra da sua produção, conforme 

quantidade estabelecida em contrato, orientados pela 

legislação vigente.

Um dos reflexos da melhora da qualidade de vida 

do agricultor familiar, impulsionado pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, pode ser observado 

na permanência deste no meio rural em que vive. 

O resultado se apresenta no aspecto social que sai 

fortalecido, consolidando a economia local, e aumento 

da renda destes agricultores.  

Esta diminuição do êxodo rural contribui para a 

redução de problemas causados pelo crescimento 

desenfreado dos municípios, que se manifesta na 

falta de infraestrutura para atender a demanda por 

serviços de saneamento, saúde, educação, moradia e 

transportes, nos centros urbanos.

O desenvolvimento sustentável estimulado pela lei, 

que incentiva a aquisição da merenda escolar junto 

aos agricultores familiares locais, faz com que toda a 

cadeia produtiva se concentre no próprio município 

ou em localidades bem próximas, o que ocasiona na 

redução das atividades logísticas e consequentemente 

na preservação do meio ambiente, através da redução 

da emissão de CO2. 

A produção de alimentos orgânicos, estimulada 

pela mesma Lei do PNAE, promove a soberania e 

segurança alimentar e nutricional e preserva o direito 

dos educandos a uma alimentação escolar adequada 

e saudável. 

A partir do uso sustentável dos recursos naturais; 

apoiado na redução dos resíduos poluentes e da 

não utilização de adubos químicos ou agrotóxicos 

torna-se possível também à redução dos custos com 

impactos ambientais e com a saúde pública, aspectos 

considerados de difícil mesuração na análise da 

transição da produção convencional para a produção 

orgânica.

Portanto, entende-se imprescendível a continuidade 

e ampliação do PNAE para o fortalecimento de uma 

política de segurança alimentar e desenvolvimento da 

agricultura familiar local, gerando emprego e renda e 

exercendo importante papel enquanto instrumento de 

sustentabilidade nas suas diferentes dimensões.
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Capítulo 9
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

E TRANSPORTE DA ARGILA EM INDÚSTRIAS DE CERÂMICA 

VERMELHA

Marli Kuasoski 

Sérgio Luís Dias Doliveira 

Adriana Queiroz Silva 

Resumo: O presente artigo teve por objetivo descrever os impactos socioambientais 
inerentes ao processo de extração e transporte da argila, causados pelas indústrias de 
cerâmica vermelha, e apresentar possíveis medidas mitigadoras. Para atingir o objetivo 
proposto, o percurso metodológico foi o descritivo, com procedimentos  bibliográficos  e 
análise  qualitativa  do problema.  Os  resultados  alcançados  com a revisão sistemática  da  
literatura  sobre o  panorama  setorial  da  cerâmica  vermelha  no  Brasil  e a caracterização 
das etapas produtivas de produtos de cerâmica vermelha permitiu situar a importância 
dessas empresas para a economia brasileira, bem como entender a forma de produção 
das peças de cerâmica estrutural, desde a extração até a venda. Concluiu-se que os 
impactos ambientais, embora sejam inerentes à atividade ceramista, é possível de serem 
minimizados utilizando-se de técnicas adequadas de exploração. Quanto ao aspecto social, 
essas empresas podem melhorar a qualidade de vida no trabalho ao prezar pela saúde e 
segurança dos empregados, cuidando, também, com impactos à população que reside nas 
proximidades das jazidas. Além disso, pode haver maior participação dessas empresas  
nos  projetos  sociais  da  comunidade  que  estas  encontram-se  inseridas  e,  dessa  forma, 
contribuir para o desenvolvimento local.

Palavras Chave: Cerâmica vermelha, Extração de argila, Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da Revolução  Industrial iniciada no  século  

XVIII, as práticas de utilização  dos recursos  ambientais  

têm  socializado  o  ritmo  natural,  por  haver  mais  

consumo  do  que restituição  para a natureza.  O 

crescimento  populacional  não  só  aumenta a 

demanda por matéria e energia, mas altera o ritmo da 

natureza no tocante à renovação dos seus recursos. 

Por  conseguinte,  na  segunda  metade  do  século  

XX,  o  agravamento  da  relação  entre  a economia e 

o meio ambiente tornou-se mais preocupante, pois os 

recursos naturais eram explorados sem a consciência 

de sua exaustão (TEODORO, 2013).

Costa (2008) explica que na segunda metade do 

século XX, além da dualidade entre economia e meio 

ambiente, o fator social começa a se agravar devido à 

disparidade entre a distribuição dos recursos naturais, 

o que emergiu em um quadro de desigualdade social, 

resultando em pobreza e injustiça entre os povos.   O 

cenário de crise ambiental e social, iniciado nesse 

período, se alastrou globalmente e se tornou um 

fenômeno preocupante para a sociedade.

A partir dos reflexos dessa crise, a sociedade passou 

a se conscientizar acerca dos problemas ambientais 

oriundos do desequilíbrio da relação entre sociedade, 

natureza e economia. Por exemplo, as transformações 

climáticas e a poluição, aliadas com a preocupação 

da escassez de recursos naturais resultou em aumento 

da pressão social para a adoção de estratégias 

governamentais e empresariais que possam minimizar 

esses problemas (LINGEGARD; SAKAO; LINDAHL, 

2012).

A sustentabilidade passou a ser um tema em debate 

nas organizações e nas agendas governamentais, 

sendo discutida sobre os pilares ambiental, social e 

econômico (ELKINGTON, 2001). De acordo com o 

referido autor, o tradicional enfoque econômico, que 

outrora era a única preocupação, passou a seguir, 

paralelamente, aos enfoques ambiental e social, 

marcando a transição para o capitalismo sustentável, 

que propõe um equilíbrio entre os três pilares. Isso 

significa alcançar a lucratividade das organizações, 

explorar os recursos naturais de forma sustentável e 

promover a justiça social.

Conforme relata Araújo (2001), as organizações 

passaram a incorporar o discurso do desenvolvimento 

sustentável em suas atividades como forma de 

responder às discussões sobre os impactos causados 

no local onde estão inseridas. As iniciativas tomadas 

pelas empresas repercutem na adoção de práticas 

sustentáveis que minimizem os danos causados ao 

meio ambiente, em virtude da sua instalação.

Essa perspectiva de relacionamento entre a economia 

e o meio ambiente, no âmbito empresarial, fez 

reconhecer que o lucro obtido, por si só, não garante 

que a empresa tenha continuidade futura, devido à 

decadência dos recursos naturais. Em função disso, 

as ações desenvolvidas em prol da sustentabilidade, 

podem estender as atividades empresariais por um 

período maior, além de agregar valor à empresa 

(ARAÚJO, 2001).

Nesse contexto, o presente artigo tem como foco 

a sustentabilidade empresarial no segmento de 

cerâmica vermelha, relativamente ao processo de 

extração e transporte da argila e tem a premissa 

de responder ao seguinte problema: quais são os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha, e suas possíveis 

medidas mitigadoras? Tendo em vista o problema 

proposto, o objetivo geral consiste em descrever os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha, e suas possíveis 

medidas mitigadoras.

As indústrias de cerâmica vermelha utilizam para 

sua operacionalização a extração da argila. Nesse  

processo,  as  máquinas  retiram  a  vegetação  e  a  

camada  superficial  do  solo  e, consequentemente, 

através da chuva, ocorre a erosão do material 

superficial, alterando as condições físicas, químicas e 

biológicas do solo, sendo nessa fase, imprescindível 

a ação do homem para a recuperação ambiental 

e diminuição da pegada ambiental, ou seja, das 

consequências ambientais causadas pela ação 

humana (REGENSBURGER, 2004).

A relevância  deste  estudo  está  concentrada  na  
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expressividade  do  segmento  de  cerâmica vermelha 

para a economia brasileira e a necessidade do 

segmento se modernizar quanto às técnicas de 

extração e transporte da argila, visto que os impactos 

ambientais são inerentes à atividade. No entanto, 

é possível minimizar os danos causados ao meio 

ambiente observando técnicas adequadas para 

explorar o mineral.

Como explica Buarque (2008), as empresas 

podem contribuir para o desenvolvimento local 

pela participação nos projetos locais vinculados à 

comunidade onde se inserem. Dessa forma, além 

dos impactos ambientais, a atividade oleira também 

reflete no desenvolvimento social da localidade onde 

se insere, não somente pela geração de emprego 

e renda, mas também por meio  do  envolvimento  

entre  empresa  e  comunidade  nos  projetos  sociais  

voltados  para melhoria da qualidade de vida da 

população local.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão da literatura é fundamental para entender 

o contexto onde o problema da pesquisa se situa. A 

construção teórica do presente artigo versa sobre o 

panorama setorial da cerâmica vermelha  no  Brasil  e  

a  caracterização  das  etapas  produtivas  de  produtos  

de  cerâmica vermelha.

2.1 A CERÂMICA VERMELHA NO BRASIL

O segmento de cerâmica vermelha juntamente com 

os segmentos de cimento, cerâmica de revestimento, 

colorifícios, louças sanitárias, cal, gesso, vidros, 

concretos, fibrocimentos entre outros,  fazem  parte  

do  setor  dos  minerais  não  metálicos  da  indústria  

de  transformação mineral, que é parte integrante da 

cadeia produtiva da construção civil (MME; SGM; 

DTTM,

2014).

O setor brasileiro de minerais não metálicos possui 

significativa importância econômica. “Em 2013, o  PIB 

da indústria de transformação  de  não  metálicos 

totalizou  US$19,3  bilhões, apresentando um aumento 

de 5,5% em relação ao ano anterior. O setor participou 

com 0,9% do PIB Nacional e 3,2% do PIB Industrial” 

(MME; SGM; DTTM, 2014, p. 11). O segmento de 

cerâmica vermelha é destacado pela sua importância 

relativa, dentro deste setor, tanto em termos 

econômicos como de consumo energético (BERNI; 

BAJAY; GORLA, 2010).

De acordo com o MME, SGM e DTTM (2014), 

o faturamento estimado do setor de minerais 

não  metálicos  foi  de  R$  48  bilhões  em  2013,  

considerando  os  segmentos  de  cimento, cerâmica 

vermelha, revestimento e cal. A Tabela 1 demonstra a 

segregação desse faturamento por segmento.

Tabela 1 – Segregação do Faturamento do Setor de 
Minerais Não Metálicos (2013)

Segmento Faturamento em 
bilhões (R$)

Percentual
(%)

Cimento 19 39%

Cerâmica Vermelha 21 43%

Cerâmica de Revestimento 5,7 12%

Cal 2,6 5%

Total 48,3 100%

Fonte: Adaptado de MME, SGM e DTTM (2014).

É notável que o segmento de cerâmica vermelha é o 

mais expressivo, com participação no faturamento de, 

aproximadamente, R$ 21 bilhões, representando 43% 

do faturamento do setor de minerais não metálicos, 

seguido pelo segmento de cimento, com 19 bilhões, ou 

seja, 39%. Os segmentos de cerâmica de revestimento 

e cal somam juntos 17% do faturamento total do setor. 

A expressividade do segmento de cerâmica vermelha 

para o setor de minerais não metálicos se justifica por 

se inserir na cadeia produtiva da construção civil, pois 

representa, aproximadamente, 4,8% do faturamento 

dessa indústria (ANICER, 2014).

Somente no segmento de cerâmica vermelha, o 

Brasil conta com aproximadamente 7.400 olarias e 

cerâmicas, responsáveis por um faturamento anual 

aproximado de R$ 21 bilhões (MME; SGM; DTTM, 

2014). Ressalta-se que esses dados foram estimados 

pelo MME, SGM e DTTM com base nas informações 

disponibilizadas pela ANICER, referentes a 2008.



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

95

A geração de empregos diretos e indiretos também é 

significante, pois o setor de cerâmica vermelha gera, 

aproximadamente, 293 mil empregos diretos e cerca de 

900 mil empregos indiretos. Isso demonstra o relevante 

papel social que essas empresas desempenham no 

Brasil (ANICER, 2014).

Portanto,   é   notável   que   o   segmento   de   cerâmica   

vermelha   é   o   mais   expressivo economicamente 

mas, também, é o que causa maior impacto ambiental 

juntamente com o segmento de revestimentos 

cerâmicos, devido à degradação pela extração da 

argila e pela emissão de poluentes durante as etapas 

produtivas (BERNI; BAJAY; GORLA, 2010).

Além do impacto ambiental que as indústrias de 

cerâmica vermelha causam, a atividade, por sua 

natureza, oferece vários riscos à saúde e segurança 

do trabalhador, que estão detalhados na seção 2.2 do 

presente artigo.

É notável a importância do setor de cerâmica 

vermelha na geração de empregos e renda, no 

entanto, é fundamental que essas empresas utilizem 

práticas sustentáveis para que tenham a garantia 

de operacionalização futura, visto que elas extraem 

recursos naturais para o processo produtivo e 

são consideradas potencialmente poluidoras (Lei 

10.165/2000). No aspecto social, as indústrias de 

cerâmica vermelha geralmente ocupam a mão de 

obra local e é imprescindível que haja participação da 

empresa no desenvolvimento dos empregados e nos 

projetos sociais locais.

No tocante à matéria-prima utilizada pelas indústrias 

de cerâmica vermelha, a argila é o principal material e 

a massa média utilizada é de 2 quilos por peça (MME; 

SGM; DTTM,2014). A argila é um material retirado do 

solo que possui composição terrosa e textura fina e, 

quando misturada com a água, torna-se plástica, o 

que permite sua modelagem. Ao iniciar o processo 

de secagem o material adquire rigidez e, quando 

queimado, passa a ter resistência, características  

não  encontradas por  nenhuma outra matéria-prima 

(LOYOLA; PIEKARZ;SANTIAGO, 2000).

Os produtos de cerâmica vermelha podem ser  do tipo  

massa porosa que compreende os tijolos, as telhas, 

os vasos, entre outros produtos, ou do tipo massa 

semivitrificada, que são os ladrilhos de piso, lajotas, 

etc. (LOYOLA; PIEKARZ; SANTIAGO, 2000).

Normalmente, além das indústrias de cerâmica 

vermelha possuírem instalações para a produção, 

também possuem jazidas de argila que, muitas vezes, 

são parte do negócio. Os custos incorrem, geralmente, 

com máquinas, matéria-prima, lubrificantes e pneus, 

além de ser um segmento que consome muita energia, 

relativa à queima da lenha, gás natural, energia elétrica 

e combustível, como óleo diesel, GLP e resíduos de 

biomassa (BERNI; BAJAY ; GORLA, 2010).

A estrutura empresarial do segmento de cerâmica 

vermelha é bastante diversificada, sendo a maior parte 

dos empreendimentos de caráter familiar, geralmente, 

não abrangidos pelas estatísticas oficiais. O segmento, 

também, conta com empresas de pequeno, médio e 

grande porte. As empresas de médio e grande porte 

tem maior facilidade de aderir às tecnologias mais 

modernas, enquanto as demais utilizam técnicas mais 

antigas de produção e, ainda, possuem dificuldades 

na gestão do empreendimento (MME; SGM; DTTM, 

2014; PRADO; BRESSIANI, 2013).

Em razão da dispersão e do grande número de 

indústrias de cerâmica vermelha em diversos estados, 

existe grande dificuldade em organizar estudos no 

segmento e isso interfere diretamente nos dados 

e informações, bem como nas estatísticas e nos 

indicadores de desempenho geral, o que torna difícil 

acompanhar o desenvolvimento e a competitividade 

dessas empresas. Dessa forma, o MME, o SGM e o 

DTTM (2014) apresentam informações estimadas de 

2009 a 2014 com base nas informações emitidas pela 

ANICER em 2008. Para calcular a produção e a receita 

bruta, esses órgãos utilizaram os indicadores de 

crescimento da construção civil. Esses dados foram 

consolidados na Tabela 2

Tabela 2 – Comparativo entre Informações do Segmento de 
Cerâmica Vermelha de 2009 a 201
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Tipo de Informação 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Produção tijolos (109 peças) 44,6 49,7 51,5 52,3 53,1 251,2

Produção telhas (109 peças) 14,8 16,6 17,2 17,4 17,7 83,7

Produção total (109 peças) 59,4 66,3 68,7 69,7 70,8 334,9

Consumo per capita (peça/hab.) 315 348 357 359 354 1733

Faturamento (em R$ bilhões) 18 20 21 21 21 101

Número de empresas 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 -

Fonte: Adaptado de MME, SGM, DTTM (2014).

Por meio das estimativas apresentadas na Tabela 2, é notável um crescimento gradativo na produção de tijolos e 

telhas durante o período de 2009 a 2013. O consumo 

médio per capita de peças também vem aumentando 

ao longo dos anos, mas houve uma queda de 1,4% 

no ano de  2013  em relação  ao  ano  anterior.  O  

faturamento  apresentou  crescimento  no  período 

compreendido entre 2009 a 2011 e permaneceu 

estável nos anos seguintes. O número de empresas 

permaneceu estável durante todo o período, com 

7.400 unidades. De acordo com o MME, o SGM e o 

DTTM (2009) o número de empresas em 2008 era de, 

aproximadamente,5.500 unidades.

Como se pode observar, o número de indústrias de 

cerâmica vermelha é expressivo  e o faturamento  

total demonstra  a  importância  do  segmento  para  

a  economia  brasileira.  No entanto,  o  segmento  de  

cerâmica  vermelha  ainda  possui  dificuldades  em  

modernizar  o processo produtivo com tecnologias 

que aumentem a eficiência e diminuam os custos de 

produção. Como destaca a Mineropar (2013), o Brasil 

necessita evoluir tecnologicamente neste setor, pois 

está defasado se comparado com países da Europa, 

da América do Norte e até da América do Sul.

Prado e Bressiani (2013) defendem que apesar 

de muitos fatores afetarem o desenvolvimento do 

segmento de cerâmica vermelha, este é essencial 

para a construção civil, pois fornece produtos de base 

estrutural como tijolos maciços e furados, blocos de 

vedação e estruturais, telhas, manilhas e pisos rústicos.

De forma análoga, Berni, Bajay e Gorla (2010), destacam 

que o Brasil ainda possui baixa produtividade, cerca de 

12.000 peças/homem/mês, enquanto que a produção 

europeia é de 200.000  peças/homem/mês.  Assim,  é  

necessário  que as  empresas do  segmento  busquem 

elevar a produtividade devido ao alto consumo desses 

produtos no mercado, adotar inovações tecnológicas 

para os processos produtivos e fontes energéticas 

alternativas.

No entanto, o mercado consumidor não é exigente com 

os produtos cerâmicos e suas devidas especificações, 

o que gera certo comodismo dos gestores em atender 

patamares mais altos de produção e de inserir 

programas de qualidade para seus produtos (ANICER, 

2014).

2.2 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO 

DE CERÂMICA VERMELHA

O processo de produção das olarias inicia-se com a 

extração da argila, que ocorre a céu aberto de forma 

manual ou mecanizada. A matéria-prima coletada é 

levada até os galpões e armazenadas para descansar, 

para que haja a decomposição da matéria orgânica 

e de sais solúveis (FIEMG; FEAM, 2013). A argila 

corresponde de 25% a 70% do produto, além do 

óxido de ferro de 3,5% a 8%, que proporciona a cor 

avermelhada aos produtos após a queima (BERNI; 

BAJAY; GORLA, 2010).

A etapa produtiva de mineração da argila causa a 

degradação do solo e, como consequência, prejudica 

a flora e a fauna local se não for realizada de maneira 

correta. Geralmente, as plantas de mineração de 

argila médias e pequenas não se preocupam em 

extrair o mineral de forma adequada e, por ser feita 

em pequena escala, a área pode ser recomposta com 
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maior facilidade. As plantas de mineração de grande 

porte devastam com maior amplitude as áreas em lavra 

(BERNI, BAJAY, GORLA, 2010). A lavra é “o conjunto de 

operações coordenadas objetivando o aproveitamento 

industrial da jazida, desde a extração das substâncias 

minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 

mesmas” (DECRETO-LEI Nº 227/1967).

A argila é um mineral não renovável e, portanto, 

finito (HOLANDA; SILVA, 2011). Estudos realizados 

no segmento de cerâmica vermelha demonstram 

que a massa cerâmica pode incorporar vários tipos 

de resíduos de outras indústrias, o que faz diminuir 

a quantidade de argila nas peças, ou ainda utilizar 

resíduos como fontes energéticas alternativamente ao 

combustível principal. Essa estratégia é implantada 

na busca de redução de custos, embora exista uma 

iniciativa ambiental implícita. Exemplos de resíduos são 

os provenientes da fabricação de móveis e de serrarias 

e da própria fabricação de cerâmica vermelha, quando 

os resíduos sólidos retornam novamente ao processo 

(BERNI, BAJAY, GORLA, 2010).

Cabral  Júnior  et  al.  (2005)  explicam  que  a  

incorporação  de  resíduos  sólidos  na  massa 

cerâmica traz ganhos ambientais por utilizar materiais 

que apresentam problemas de destinação, além de 

ganhos econômicos tanto para os fornecedores dos 

resíduos quanto pelas indústrias que os utilizam.

Além dos impactos ambientais na etapa de extração 

da argila, deve-se atentar à exposição ao sol dos 

trabalhadores que desenvolvem  suas  atividades a  céu  

aberto,  que podem causar alterações na pele e lesões 

nos olhos. Os ruídos decorrentes dos maquinários 

empregados na extração da argila também podem 

ocasionar ao trabalhador danos de equilíbrio, do 

sono, psicológico,  social,  nos  sistemas  circulatório,  

digestivo,  reprodutor  e  a  Perda  Auditiva Induzida 

por Ruído (PAIR), que é o mais evidente (SESI, 2009).

Quando da utilização da argila para o preparo da 

massa, Medeiros (2006) relata que, primeiramente, 

a matéria-prima passa pelo destorroador, que tem 

função de fragmentar os torrões maiores de argila de 

modo a facilitar as operações posteriores.

Em seguida, a massa cerâmica passa para o 

misturador, equipamento que realiza movimentos 

circulares, permitindo homogeneização da massa e a 

adição de água e outros resíduos, quando aplicáveis 

à argila, até que se adquira umidade e plasticidade 

adequadas para o  produto (FIEMG; FEAM, 2013; 

MEDEIROS, 2006).

A  próxima  fase  é  a  laminação,  processo  pelo  

qual  a  mistura  passa  pelo  laminador, equipamento 

responsável pelo direcionamento das partículas de 

argila. Esse processo é essencial para uniformizar o 

produto e permitir maior eficiência na queima, o que 

reduz o consumo de energia (FIEMG; FEAM, 2013).

Após a laminação, a etapa seguinte será de acordo 

com o produto que está sendo fabricado. Para os 

produtos que serão extrusados, essa fase consiste em 

prensar a massa na extrusora (MEDEIROS, 2006). Essa 

etapa do processo produtivo é responsável por 15% 

dos custos de produção, devido ao grande desgaste 

da máquina extrusora e seu alto consumo de energia 

(FIEMG; FEAM, 2013).

Berni, Bajay e Gorla (2010) explicam que a etapa da 

prensagem “consiste na conformação de massas 

granuladas com baixo teor de umidade por meio 

de uma prensa, sendo usada, primordialmente, na 

produção de pisos e revestimentos, embora não se 

restrinja a esta aplicação”.

Após a extrusão ou prensagem, a próxima etapa é 

o corte, que consiste em dimensionar o produto de 

acordo com a produção desejada. Após o corte, os 

produtos passam pela secagem, que pode ser natural 

ou artificial (BERNI; BAJAY; GORLA, 2010).

Depois de secos, os produtos passam pelo processo 

de sinterização ou queima que confere características 

para que o  produto  fique pronto para o  uso  

(MEDEIROS, 2006; BERNI; BAJAY; GORLA, 2010). A 

atividade de cerâmica vermelha é considerada grande 

consumidora de energia e o uso da lenha é a principal 

fonte energética do segmento, causando significativos  

impactos  socioambientais  como  a  produção  de  

cinzas,  óxidos  de  enxofre, dióxido de carbono e 

óxidos de nitrogênio, causadores de chuva ácida e 
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de danos à camada de ozônio. (REINALDO FILHO; 

BEZERRA, 2010).

Além do alto consumo energético, as indústrias de 

cerâmica vermelha também geram resíduos sólidos 

durante o processo de fabricação, como o óleo 

lubrificante e as cinzas. Esses resíduos precisam 

ser armazenados em local reservado para não gerar 

contaminação do solo e, consequentemente, do meio 

ambiente e da população, devido ao alto teor de 

enxofre e ferro que apresentam (FIEMG; FEAM, 2013).

Farias et al. (2012) relatam que a escolha do forno 

utilizado para a queima é imprescindível, pois permite 

a  melhoria da  eficiência do  processo  produtivo  como  

um todo  e reduz os impactos ambientais decorrentes. 

Além disso, fornos mais modernos conferem redução 

do nível de calor aos operadores de forno, reduzindo 

riscos à sua saúde.

Durante as etapas de produção  descritas, os 

funcionários podem estar  expostos a outros fatores de 

risco  à  sua saúde e segurança,  como  deformidades 

nos dedos das  mãos pelo carregamento manual 

de tijolos; varizes devido ao tempo prolongado de 

permanência na posição  de  pé  e  pelo  excesso  de  

peso  carregado;  problemas  respiratórios  causados  

pela inalação e exposição direta à fumaça emitida no 

processo de queima e inalação de poeira de argila 

durante o transporte e do mesmo para o misturador, 

bem como no manuseio dos tijolos acabados; irritação 

nos olhos causados pela exposição direta à fumaça; 

problemas de coluna devido ao carregamento manual 

de tijolos e outros materiais; dermatoses por contato 

direto com os diversos materiais manuseados; lesão 

por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (GOMES, 2012).

No exterior, as indústrias de cerâmica conseguiram 

melhorias ambientais com a mudança para 

combustíveis gasosos, melhoras na secagem, 

aquisição de fornos mais eficientes e controle de 

processo. Além disso, o aproveitamento de calor e seu 

uso em secadores reduzem o consumo de energia 

e, em consequência, resultam em menor emissão de 

poluentes (BERNI, BAJAY, GORLA, 2010).

Portanto, é notável que os impactos socioambientais 

sejam inerentes à fabricação de produtos cerâmicos, 

mas que podem ser reduzidos com técnicas mais 

modernas de operacionalização e controle de riscos 

aos quais os empregados são expostos, por meio de 

programas de saúde e segurança no trabalho. Além 

da observância das normas para melhores condições 

de trabalho, é necessário que o segmento de 

cerâmica vermelha possa se modernizar no sentido de 

incorporar melhorias ambientais no processo produtivo 

e, dessa forma, atender ao equilíbrio dos pilares da 

sustentabilidade.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Quanto aos objetivos, essa pesquisa é classificada 

como descritiva, a qual Oliveira (1999, p. 114) define 

como aquele que “possibilita o desenvolvimento de 

um nível de análise em que se permite  identificar  as  

diferentes  formas  dos  fenômenos,  sua  ordenação  

e  classificação”. Assim, procurou-se descrever os 

impactos socioambientais causados pelas indústrias 

de cerâmica vermelha, quando da extração e do 

transporte da argila e suas possíveis medidas 

mitigadoras, ou seja, as possíveis maneiras de diminuir 

os danos causados para a natureza e à sociedade.

O procedimento adotado para conduzir a pesquisa 

foi a revisão sistemática da literatura, o que enquadra 

a pesquisa como sendo de abordagem bibliográfica 

(VERGARA, 2005). Foram utilizadas fontes já 

publicadas acerca da teoria utilizada para embasar 

o problema, como livros, artigos, dissertações, teses, 

websites, além de sites das associações e sindicatos 

do setor oleiro.

Quanto  à abordagem do  problema, esta pesquisa 

possui cunho  qualitativo. A abordagem qualitativa 

requer uma série de leituras sobre o  assunto  que se 

deseja estudar para que, posteriormente, seja descrito 

ou relatado minuciosamente o ponto de vista dos 

autores pesquisados e estabelecermos correlações e 

opinarmos de modo a concluir o que foi evidenciado 

no assunto (OLIVEIRA, 1999).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A seção de resultados e conclusões demonstra a 

revisão sistemática da literatura sobre os impactos 

ambientais e sociais causados pelas indústrias de 

cerâmica vermelha ao extrair e transportar a argila da 

jazida. A exploração adequada do mineral na lavra 

pode minimizar a pegada  ambiental e  proporcionar  

melhores  condições  de  trabalho  aos  empregados  

nesse processo. Nesse intuito, buscou-se também no 

presente artigo, apresentar as possíveis iniciativas 

para reduzir esses danos à sociedade e ao meio 

ambiente.

O Quadro 2 demonstra os principais impactos 

ambientais causados pela extração da argila e as 

possíveis medidas que podem mitigar esses danos ao 

meio físico, biótico e antrópico no local da exploração 

do minério.

Quadro 1 - Principais Impactos Ambientais e Medidas 

Mitigadoras da Extração de Argil

Meio Impacto ambiental Medida mitigadora

Fí
si

co

Poluição do ar devido à emissão 

de material particulado fino 

(poeira) proveniente das vias de 

acesso.

Utilizar caminhão-pipa, durante o horário 

de movimentação dos caminhões e 

equipamentos.

B
ió

tic
o

Erosão do solo devido à exposição 
do

mesmo a águas 

pluviais.

Realizar drenagem de água pluvial para o interior das

cavas, de modo a evitar processos erosivos no solo.

Assoreamento dos cursos d´água

Drenar as águas pluviais, pois evita-se que 
sejam

escoadas para as margens carreando material 

para os cursos d´água.

Emissão de ruídos provenientes 

das dragas, caminhões e 

maquinários.

Realizar a manutenção constante dos equipamentos, 
bem como acoplar silenciadores nos escapamentos 
dos mesmos. Para os trabalhadores, o uso de EPIs 

deverá ser obrigatório.

Supressão da vegetação.

Solicitar autorização por órgão ambiental 

responsável para tal atividade, visto ser um impacto 

inevitável. O empreendedor deve recuperar o solo 

exposto com vegetação ao final da extração.

A
nt

ró
pi

co

Impacto visual devido às alterações 

na topografia do terreno e a 

supressão da cobertura vegetal.

Manter o retaludamento das margens, nunca 

superior a seis metros, com inclinação de cerca 

de 30%.

Obtenção de mão de obra 

especializada.
Capacitar a população próxima ao empreendimento, 

para valorização destes profissionais.

Fonte: FIEMG e FEAM (2013, p. 31).
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Para os funcionários das indústrias cerâmicas os 

impactos negativos gerados por ocasião da extração 

da argila também estão atrelados ao excesso de 

poeira e ruídos gerados pelas máquinas usadas na 

retirada do mineral e pelo transporte do material até ao 

pátio da fábrica, fatores estes que afetam a qualidade 

no ambiente de trabalho da empresa (SILVA, 2007). 

A utilização de EPI pode evitar a inalação de poeira e 

diminuir o ruído para os funcionários.

A exposição solar dos funcionários que trabalham 

na extração e transporte da argila é inevitável,  mas 

algumas  medidas podem diminuir  seus riscos,  como  

incluir  intervalo  no período de maior insolação, 

instalação de cobertura no local da atividade, além 

do fornecimento de chapéu, uniforme de mangas 

compridas e protetor solar (SESI, 2009).

A degradação do solo pela exploração da argila ocorre 

quando não são adotadas técnicas adequadas de 

extração. Quando são feitas as cavas para a retirada 

do minério, o procedimento correto é o soterramento 

das mesmas (SILVA, 2007; GRIGOLETTI, 2003; 

REGENSBURGER, 2004).

Além disso, é necessário que se cubra a área 

explorada com uma camada de terra e que o local 

seja adubado para que o solo inicie o processo de 

recomposição das características físicas, químicas 

e biológicas. A reconstituição da vegetação também 

deve ser feita para que o local possa ser regenerado 

de forma que se apresente semelhante em relação 

às características anteriores à extração (SILVA, 2007; 

GRIGOLETTI, 2003; REGENSBURGER, 2004).

Além desse processo para recuperar a área degrada, 

é preciso observar onde estão sendo colocados os 

rejeitos, ou seja, a camada do solo não utilizada para 

a produção das peças cerâmicas. Deve-se tomar o 

cuidado para não alterar os cursos d’água dos rios 

pela disposição dos rejeitos em locais inadequados. 

Normalmente, quando a jazida se localiza próxima a 

um rio, são feitas barragens para não contaminar a 

água com a camada do solo que não será aproveitada 

na atividade (SILVA, 2007; GRIGOLETTI, 2003).

Silva (2007) enfatiza que os impactos negativos no 

procedimento de extração da argila se estendem 

também para a comunidade, devido ao já citado 

despejamento de lama nos rios, além do excesso 

de poeira e ruídos causados pelos maquinários 

empregados na extração e no transporte da argila e 

a deterioração das estradas que ligam o acesso às 

jazidas, o que muitas vezes impossibilita o tráfego.

Berni, Bajay e Gorla (2010) relatam que com os 

problemas atuais de ordem ambiental e a necessidade 

de se pensar e traçar metas para o desenvolvimento 

sustentável, o Brasil será chamado  para  contribuir  de  

forma  efetiva  para  a  sustentabilidade  do  planeta.  

O  setor cerâmico, com certeza será chamado para 

contribuir na diminuição das emissões e geração de 

resíduos no setor industrial brasileiro.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo teve por objetivo descrever os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha e suas possíveis 

medidas mitigadoras.

Por meio das obras consultadas, constatou-se que as 

indústrias de cerâmica vermelha são importantes para 

a economia brasileira pela capacidade de geração de 

emprego e renda, pois estima-se que são faturados 

cerca de 21 bilhões por ano, além de empregar cerca 

de 293 mil empregos diretos e 900 mil empregos 

indiretos (ANICER, 2014; MME; SGM; DTTM, 2014).

Além de se pensar na importância econômica das 

indústrias de cerâmica vermelha, deve-se levar 

em conta a sustentabilidade dessas empresas nos 

aspectos social e ambiental. Como o foco deste 

estudo foi a extração e transporte da argila, conclui-se 

que é possível diminuir a pegada ambiental por meio 

da exploração adequada do minério, observando-se 

os procedimentos corretos de recuperação da área 

explorada, de forma a deixar o local com características 

semelhantes às anteriores da retirada da argila.

Quanto aos aspectos sociais, conclui-se que as 

indústrias de cerâmica vermelha precisam prezar  

pela  segurança  e  saúde  no  ambiente  de  trabalho  
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dos  funcionários  envolvidos  na extração  e no  

transporte da argila,  bem como  adotar  práticas  que  

mitiguem os danos à comunidade por esse processo. 

Além disso, essas empresas podem impulsionar o 

desenvolvimento local com iniciativas que apoiem ou 

desenvolvam projetos sociais na comunidade onde se 

inserem como recomenda Buarque (2008).

Portanto, há necessidade de equilibrar o tripé 

da sustentabilidade no segmento de cerâmica 

vermelha, pois, muitas vezes, é dada ênfase ao 

pilar econômico, deixando-se em segundo plano 

os pilares ambiental e social. Este segmento 

deve refletir sobre a  sua continuidade futura no 

mercado, visto que a argila é um recurso natural 

finito e o processo produtivo necessita de melhorias 

ambientais devido à emissão de poluentes e à 

degradação ambiental pela exploração da matéria-

prima. Muitas vezes, as áreas degradadas não 

recebem nenhum tratamento  para colocar  o  

ambiente em condições de se regenerar,  o  que 

prejudica  não somente a natureza, mas também a 

comunidade. Além do meio ambiente, o segmento 

de cerâmica vermelha precisa investir no local, de 

forma a garantir disponibilidade e qualidade da mão 

de obra, bem como uma participação mais ativa na 

comunidade.
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Capítulo 10
A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA ORGÂNICA FAMILIAR: 

O CASO DOS ASSOCIADOS À COOPERATIVA DE PRODUTORES 

ORGÂNICOS DE POEMA - PR
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William Fernando Bonfin dos Santos

Resumo: As constantes mudanças em todos os setores da economia têm impulsionando os 
gestores na busca por alternativas para manterem suas atividades ou melhorar os ganhos 
financeiros. Para viabilizar a permanência nas propriedades rurais, produtores de pequenas 
propriedades buscam diferentes estratégias de reprodução, se associando informalmente 
para adquirir insumos ou formando cooperativas para produzir em maior quantidade para 
atender a demanda local ou regional. Essa medida é utilizada por um grupo de produtores 
do Distrito de Nova Tebas-Paraná para produzir e comercializar maracujá orgânico, 
constituindo a Cooperatvama. Para tanto, o objetivo do presente estudo é identificar qual 
a propriedade obteve melhor resultado em termos financeiros, levando em consideração 
a área de cultivo, para apurar os custos e o resultado aplicando-se o método do custeio 
variável. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, a coleta foi por meio de questionários 
sendo selecionados 10 propriedades associadas a Cooperatvama. O estudo apontou que a 
propriedade que obteve o melhor resultado foi a propriedade “P7”, com área de 0,5 hectares 
e com 200 pés plantados no valor de R$3.416,98 e o pior resultado foi a propriedade “P9” 
com área 2 hectares com 1200 pés, resultado R$ 1.480,89.

Palavras Chave: Agricultura Familiar, Cultivo Orgânico, Cooperativa de Produtores Rurais, 
Custos de Produção.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a prática do cooperativismo está relacionada 

à área agrícola. Pinho (1996) menciona que a prática 

cooperativismo brasileiro teve inicio na década de 1930 

com a criação da Lei fundamental do cooperativismo 

brasileiro pelo Decreto Nº. 22.239/32 que arrola os 

princípios que devem nortear a constituição das 

cooperativas. Neste decreto fica definido o crescimento 

cooperativo com o apoio legal e institucional por meio de 

estímulos fiscais, porém, houve avanços e retrocessos. 

Retrocessos por interferências, crise e reorganização, 

principalmente, em função do centralismo estatal e 

perda dos estímulos fiscais, avanços por inovações 

que possibilitaram a renovação das estruturas e dos 

instrumentos cooperativistas. 

Finalmente, com a constituição de 1988 houve a 

separação do Estado e a criação da autogestão, pois 

a constituição deu liberdade de constituição e de 

atividade. O principal marco legal a regular a prática 

cooperativista no Brasil é a Lei nº 5.764, sancionada 

em 16 de dezembro de 1971, também conhecida 12 

como Lei do Cooperativismo.

A Lei 5.764/1971 também determina, em seu Art. 10, 

que as cooperativas devem ser classificadas conforme 

seu objeto ou a natureza das atividades desenvolvidas 

por ela ou por seus associados. Seguindo este 

espírito, a Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB) identifica a existência de 13 segmentos no 

cooperativismo brasileiro: agropecuário; consumo; 

crédito; educacional; especial; habitacional; 

infraestrutura; mineral; produção; saúde; trabalho; 

transporte e turismo e lazer (OCB, 2015). A Lei do 

Cooperativismo confere a denominação de ato 

cooperativo a todas as transações realizadas entre as 

cooperativas e seus associados, entre estes e pelas 

cooperativas entre si quando associadas, para a 

consecução dos objetivos sociais. Segundo a lei, o ato 

cooperativo não implica operação de mercado, nem 

contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

O fato de a empresa cooperativa ser uma sociedade 

sem fins lucrativos, cujo objeto é a prestação de 

serviços aos associados, lhe confere um tratamento 

tributário diverso daquele recebido por uma sociedade 

comercial. No intuito de atender suas finalidades 

sociais, as cooperativas interagem tanto com seus 

associados como, também, com não-associados. 

Sempre que a atividade consistir, de alguma forma, 

uma prestação de serviço de representação dos 

associados, estará configurado um ato cooperativo. 

Conforme a Lei 5.764/1971, os conceitos de lucro 

e prejuízo se aplicam, no caso das empresas 

cooperativas, apenas aos atos não cooperativos. No 

caso dos atos cooperativos, utilizam-se os conceitos 

de sobras e faltas, que, como as próprias palavras 

sugerem, são o resultado da diferença entre as 

retenções e contribuições dos associados e os custos 

e despesas que a sociedade realiza visando cumprir 

sua finalidade social. 

As mudanças que ocorrem em todos os setores da 

economia impulsionam os gestores a buscar por 

alternativas para manterem suas atividades, ou melhor, 

os ganhos financeiros. Como ocorre com os produtores 

rurais do Distrito de Nova Tebas-Paraná, associando-

se para produzir o maracujá orgânico e constituindo a 

Cooperatvama. O objetivo do estudo é apurar o custo 

do quilo do maracujá orgânico, aplicando o método 

do custeio variável. Para tanto, foram selecionadas 

aleatoriamente 10 propriedades rurais, cujos 

produtores são associados à Cooperatvama. Para 

abordar o item delimitação do estudo, utilizou o critério 

adotado por Gil (2002, p.162) que diz, “por se tratar 

de pesquisa social eminentemente empírica, é preciso 

delimitar o locus da observação, ou seja, o local onde o 

fenômeno em estudo ocorre”. Certo é que o parâmetro 

espacial escolhido implicará no resultado dos dados 

obtidos e nas conclusões do estudo, a coleta de 

dados ocorreu com aplicação de questionários para 

dez produtores associados à Cooperatvama.  No 

critério temporal (GIL, 2002, p. 162) menciona ser 

o período em que o “fenômeno a ser estudado será 

circunscrito [...]. O estudo se pautou apurar, descrever 

e analisar os custos do maracujá orgânico no período 

compreendido de setembro/2014 a junho/2015.

O estudo está organizado em cinco seções, na 

primeira, consta à introdução o objetivo e delimitação. 

Na segunda a contextualização do trabalho que deu 

suporte a parte prática, na terceira a definição do 

tipo de pesquisa e o método de coleta dos dados, 

indicando o caminho percorrido pelo pesquisador 
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para encontrar resposta ao problema de pesquisa e 

assim atender o objetivo geral do estudo. Na quarta 

apresenta os dados e analise e na seção cinco é 

apresentada a considerações finais do estudo e 

sugestões para trabalhos futuros.

2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

A agricultura familiar no Brasil, segundo uma análise 

a partir do Censo Agropecuário 2006 (IPEA, 2013, 

p.9), foi marcada nas últimas décadas por um período 

de intensas transformações técnico-produtivas no 

meio rural brasileiro, no qual instrumentos de trabalho 

e insumos foram substituídos por inovações em 

curto espaço de tempo, modernizando a agricultura 

(MARTINE, 1991). À medida que foram sendo 

intensificados os recursos de capital e insumos que 

antes eram controlados pelas unidades familiares, 

tornou a agricultura, mais dependente de mercados 

antes da porteira e após a porteira (OLIVEIRA, 2010). 

O trabalho e os processos produtivos na propriedade 

passaram a ser organizados para atender a demanda 

externa, exigindo aumento da capacidade produtiva 

com a finalidade de maior retorno financeiro. Além 

disso, os mercados tornam-se as principais estruturas 

sociais a condicionar as relações dos agricultores 

com os objetos e os meios de trabalho. Recursos e 

tarefas que anteriormente eram desenvolvidos pela 

unidade produtiva, passaram para o domínio de atores 

externos.

A divulgação dos dados do Censo Agropecuário 

2006 (IPEA, 2013, p. 9) permitiu um amplo olhar sobre 

as características da agricultura, da pecuária e da 

população rural brasileira. É sabido da importância da 

agricultura para a economia do país, com o equilíbrio 

das contas nacionais, com a geração de divisas via 

exportação. Da mesma forma, aprofundou-se o padrão 

tecnológico gerado no período anterior e consolidou-

se o processo de expansão da agricultura para as 

regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Neste período, 

também, o Estado brasileiro retomou o seu papel de 

financiador na agricultura por meio de infraestruturas 

e políticas de crédito rural, seguro, comercialização, 

assistência técnica e pesquisa agropecuária; 

institucionalizou os agricultores familiares como sujeitos 

de direito; e implementou políticas diferenciadas de 

desenvolvimento rural. Exemplos da retomada do papel 

do Estado e, reconhecimento da agricultura familiar foi 

a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995.

Segundo o relatório do IPEA (2013, p. 9) por meio de 

análise das informações disponibilizadas no Censo 

Agropecuário 2006 foi possível compreender em maior 

profundidade o conjunto de transformações ocorridas, 

evidenciar as características da agricultura brasileira. 

Fundamental para, subsidiar as ações do Estado e dos 

demais atores sociais, portanto, o Censo Agropecuário 

2006 também traz uma inovação importante porque, 

pela primeira vez, foram disponibilizadas informações 

sobre a agricultura familiar, uma categoria social que 

ganhou reconhecimento no Brasil e no mundo, seja 

por sua importância na produção de alimentos, seja 

em função do que representa em termos de promoção 

de formas mais equitativas de produção e, portanto, 

desenvolvimento inclusivo, social e econômico. Em 

razão da importância da agricultura familiar para o 

mundo, a Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) declarou 2014 como o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar (International 

Year of Family Farming – IYFF). Desse modo os dados 

deste censo permitiram avançar na compreensão 

das condições econômicas, sociais e produtivas 

dos estabelecimentos familiares, das suas diferentes 

estratégias de reprodução social e das suas variações 

regionais.

2.2 CULTIVO ORGÂNICO

O cultivo orgânico o comportamento fisiológico 

das plantas é diferente do sistema convencional. A 

produção física, o tamanho e qualidade das frutas, 

bem como a ocorrência de pragas, doenças e a 

lucratividade da cultura são influenciadas pelo sistema 

de cultivo (NEVES e NEVES, 2007). As práticas na 

agricultura orgânica promovem aumentos na matéria 

orgânica, na atividade microbiológica do solo, na 

disponibilidade e quantidade de nutrientes que são 

liberados gradualmente, proporcionando à planta 

uma nutrição mais balanceada (ALTIERI, 1987; 
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ARAÚJO NETO et al., 2008) no entender dos autores 

a agricultura orgânica tende a ser economicamente 

eficiente em razão do baixo uso de insumos externos e 

manutenção de produtividades constantes. 

Para manter o agricultor na atividade outra alternativa 

é melhorar a eficiência do uso da terra utilizando 

consórcio, proporcionando maiores rendimentos 

físicos, energéticos e econômicos evitando os efeitos 

negativos da monocultura, como simplificação do 

agroecossistema, diminuição da biodiversidade, e até 

falência das pequenas propriedades. Muitas vezes 

pequenos produtores cultivam as culturas no sistema 

consorciado tendo em vista que as vantagens sobre 

o monocultivo é promover a garantia de uma maior 

estabilidade de produção; melhor utilização da terra; 

força de trabalho; maior eficiência no controle de ervas 

daninha; controle da erosão; disponibilidade de mais 

de uma fonte de renda; redução dos riscos inerentes 

à atividade agrícola (DEMATTÊ, 2001; GOMES, 2003; 

CUNHA, 2004; CAMPOS, 2011).

Entretanto, Campos (2011, p. 24) menciona que os 

“...principais problemas de degradação ambiental, 

verificado no meio rural, estão associados à 

deterioração do solo, erosão, perda de matéria 

orgânica, degradação do ambiente pela poluição 

de águas e do ar por agrotóxicos nocivos à saúde”, 

contaminando os produtos, a consequência é alimentos 

sem qualidade nutricional. Para o autor “nos últimos 

anos, a inovação na agricultura tem sido impulsionada 

principalmente pela ênfase em altos rendimentos e 

produtividades”. Em razão da pressão econômica 

sobre a agricultura, com custos de insumos elevados, 

provocando aumento no processo de produção e com 

preços definidos pelo mercado, muitos produtores 

estão preferindo migrar da agricultura convencional 

para a agricultura orgânica. Assim agricultores que 

trabalham neste conceito têm reduzido a utilização 

de agroquímicos, aproximando do ideal da agricultura 

orgânica. Yaduvanshi e Sharma (2008) apud Campos 

(2011) relataram que essa pratica é essencial para 

aumentar a produção de alimentos orgânicos, 

incorporando adubos orgânicos ao solo aumentando 

a fertilidade do sistema, impulsionando a produção, 

contribuindo com a economia de energia e reduzindo 

as perdas de solos férteis. 

A agricultura orgânica é definida como um sistema 

de produção que evita ou exclui o uso de fertilizantes 

minerais, compostos sintéticos, pesticidas, reguladores 

de crescimento e aditivos para a produção vegetal 

e animal (EHERS, 1996). A adubação orgânica é 

considerada de baixa concentração, entretanto 

contêm todos os nutrientes necessários às plantas, 

favorece a formação de agregados do solo, aumenta 

a retenção de água e diminui as perdas da mesma por 

evaporação, dentre outras melhorias, física, química e 

biológica ao solo (KIEHL, 1985; PRIMAVESI, 2002). 

Outro fator importante é seu efeito residual que é 

observado no sistema. De acordo com Schiedeck 

(2002, p.89), o mercado de alimentos produzidos 

sem utilização de agrotóxicos ou adubos minerais, 

tem aumentado em todo o mundo. Alguns dados 

indicam que esse segmento cresce anualmente cerca 

de 20% nos Estados Unidos, 40% na Europa e 50% 

no Brasil. Para comprovar tais índices, basta verificar 

a proliferação das feiras de produtores ecológicos 

nas cidades, com ampliação dos espaços para 

esses produtos nas gôndolas das grandes redes de 

supermercados. 

Assim sendo, a agricultura orgânica é uma alternativa 

segura para a produção de alimentos saudáveis, 

apresentando-se viável do ponto de vista agronômico, 

econômico e ambiental, fato comprovado pelas 

experiências acumuladas nos últimos anos (SOUZA 

e RESENDE, 2006). Desse modo, o manejo do solo 

e das plantas, orientado pela agricultura orgânica, 

pode se constituir numa promissora alternativa para 

produção de qualidade, sem comprometer a saúde 

dos agricultores e contribuindo para a preservação 

ambiental.

2.3 GESTÃO E CUSTOS DE PRODUÇÃO

Machado e Souza (2006, p. 45) comentam que na última 

década, em razão do acirramento da concorrência 

do mercado globalizado, “profundas mudanças têm 

ocorrido no modus operandi, nas estratégias e nas 

práticas gerenciais das organizações, com reflexos 

na gestão de custos”. Nesse contexto, segundo os 

autores o eficaz processo de gestão de custos passa, 

“necessariamente, pela eficiência e eficácia das 
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atividades de planejamento, execução e controle”. 

As empresas estão buscando a redução de custos e 

aumento da produtividade de diversas formas. Porter 

(1989) apud Machado e Souza (2006, p. 45) coloca 

a “liderança em custos” como uma das alternativas 

estratégicas, ou ainda, “a diferenciação de produto”.

Nesse sentido a informação contábil, dentro de uma 

propriedade rural exerce o papel de facilitador no 

desenvolvimento e na implementação das estratégias 

competitivas. Desse modo a gestão de custos utiliza-

se da contabilidade de custos para obter finalidades 

específicas, que podem estar relacionadas com o 

fornecimento de dados de custos para a medição 

dos mesmos, determina a rentabilidade e avalia o 

patrimônio. Identifica métodos e procedimentos para 

o controle das operações e atividades da empresa, 

além, da previsão de informações sobre custos para 

a tomada de decisões e planejamento por meio de 

processos analíticos. Para haver uma administração 

adequada as empresas, necessitam obter e coordenar 

informações sobre estimativas de vendas, capacidade 

financeira, estoques, prazos de entrega e custos de 

fabricação. 

Estas informações são fundamentais para a elaboração 

de um planejamento da produção que possa explorar 

as potencialidades disponíveis no mercado. Nesse 

entendimento, conhecer a estrutura de custos é 

fundamental para que as empresas atinjam os 

objetivos relacionados à determinação do lucro. Além 

desses objetivos a gestão de custos proporciona à 

decisão dos custos das diversas áreas que compõe 

a empresa, as políticas de desperdício de material e 

tempo ocioso, a elaboração de orçamento, e também, 

auxilia na formação do preço de venda, nesse caso 

específico, o produto agrícola (MEGLIORINI, 2007). 

Neste estudo, utilizou-se do método de custeio variável, 

tendo em vista que, conforme mencionam Martins e 

Rocha (2010), atribui aos custos dos produtos somente 

os custos variáveis, os custos fixos são considerados 

despesas do período que são incorridos. A não 

utilização dos custos fixos para compor o custo dos 

produtos se deve que os mesmos referem-se aos 

recursos econômicos, não têm, portanto, relação direta 

com os produtos produzidos (FREZATTI et al, 2009). 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é o procedimento que busca a solução de 

determinado problema, envolvendo várias fases até o 

alcance do resultado esperado. Gil (2002) comenta 

que a pesquisa é requerida quando não há informação 

suficiente para responder determinado problema 

enquanto Fachin (2003) relaciona pesquisa como um 

procedimento intelectual em que o pesquisador tem 

como objetivo adquirir conhecimentos verdadeiros a 

respeito de um determinado fato ou problema, com 

base em métodos e técnicas apropriadas. Desse 

modo a metodologia tem por objetivo dar norte para 

o desenvolvimento da pesquisa, mostrar os caminhos 

a serem percorridos para a busca dos resultados 

pretendidos. 

Para o delineamento da pesquisa adotou-se os critérios 

apresentados por Borinelli (2005), classificados 

quanto: aos objetivos; a natureza do problema; a 

abordagem do problema; procedimentos técnicos; ao 

método de abordagem e ambiente da pesquisa. 

Quanto aos objetivos da pesquisa o estudo enquadra-

se como explicativa. Para os autores (SEVERINO, 2008; 

GIL, 2004) comentam que a pesquisa explicativa além 

de registrar e analisar os fenômenos estudados busca 

identificar sua causa, seja por meio da aplicação do 

método matemático, ou por meio da interpretação, 

possibilitada pelos métodos qualitativos. É o tipo 

de pesquisa que tem como preocupação central 

identificar os fatores que determinam e contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos.

A natureza do problema a pesquisa se enquadra na 

aplicada que segundo Orquiza e Magalhães (2002) 

é o tipo de pesquisa que gera conhecimento para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos com utilização e consequências 

práticas do conhecimento, envolvendo verdades e 

interesses locais. Enquanto a classificação quanto à 

abordagem do problema é qualitativa, cujo objetivo é o 

conhecimento de características não observadas pela 

abordagem quantitativa, haja vista a superficialidade 

deste último (BEUREN, et al, 2010). 

No que se refere aos procedimentos técnicos, o 
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estudo se enquadra no estudo de caso, por buscar 

aprofundar o conhecimento identificando a forma 

como os produtores operacionalizam o processo 

produtivo e calculam o custo de produção. Enquanto a 

abordagem foi utilizada o método dedutivo, por aplicar 

conceitos já existentes - custeio variável, e aplicando 

em casos particulares. 

O ambiente da pesquisa, no entendimento de Silva 

(2010) consiste na coleta direta da informação no 

local em que ocorrem os fenômenos. O pesquisador 

observa os fatos como realmente se apresenta, coleta 

dados referentes aos mesmos e por fim faz uma 

análise e interpretação desses dados, com o intuito de 

entender e explicar o problema de pesquisa.

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DA 

COOPERATVAMA

A Cooperatvama foi fundada em 13 de maio de 2006 no 

Distrito de Poema, Município de Nova Tebas-Paraná, 

com 36 produtores rurais com área de até 5 hectares. 

As dificuldades desses produtores considerando a área 

de plantio o tipo de solo (morros e pedregulhos), custo 

de insumos e preço dos produtores no momento da 

venda, deslumbraram a possibilidade de desenvolver 

outro tipo de cultura, motivado por um líder comunitário, 

surgiu a idéia dos produtos orgânicos. A dificuldade 

foi encontrar um tipo de produção comum a todos e 

que a cultura fosse viável na região, considerando 

clima, solo, investimento financeiro, área de plantio 

e questões culturais dos produtores. Analisando 

aspectos geológicos e climáticos (temperaturas 

elevadas e solo com ondulações) a opção foi o plantio 

do maracujá azedo orgânico, com baixo custo e com 

crescente demanda no mercado consumidor por 

produtos orgânicos. Consolidada a ideia o lider buscou 

apoio técnico e financeiro do Programa Multidiciplinar 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e os 

Movimentos Sociais (UNITRABALHO) na Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), onde foram realizadas 

reuniões com técnicos da Unitrabalho; professores; 

estagiários do curso de Agronomia e produtores e 

liderança local. 

No início os desafios foram inúmeros, porém, os 

cooperados buscaram alternativas tanto para a 

produção como para a comercialização. O primeiro 

desafio foi participar do Programa de Aquisição de 

Alimentos, com o apoio da Unitrabalho/UEM, que 

auxiliou na elaboração do projeto. Com o projeto 

aprovado ocorreu à entrega da produção para compor 

a merenda escolar do município e outras regiões. 

O segundo desafio, agregar valor ao produto in natura. 

Para tanto a decisão foi busca recursos financeiros 

para construir uma fabrica para despolpar o maracujá 

orgânico e comercializar a polpa. Novamente o apoio 

técnico da UNITRABALHO/UEM, foi fundamental na 

elaboração de projeto junto ao Governo Federal para 

captar os recursos. A Prefeitura Municipal de Nova 

Tebas teve papel importante, tanto nas negociações 

quanto com concessão do terreno para a instalação 

da fabrica.

4.2 SISTEMA DE PLANTIO E COLHEITA DA 

CULTURA

As mudas dos maracujazeiros são adquiridas em 

viveiros ou produzidas pelos produtores, extraindo 

as sementes dos melhores frutos. Para o plantio o 

processo inicia-se com o preparo do solo, fazendo a 

aração e grandagem. A operação seguinte é abertura 

das covas, geralmente, com 40cm de largura por 

50cm de comprimento e 50cm de profundidade e 

espaçamento entre as mudas de 3x3 metros. Concluída 

essa etapa, o ideal é fazer a adubação orgânica com 

antecedência mínima de trinta dias antes do plantio, o 

mês considerado adequado é setembro para evitar o 

risco de geadas.

Para sustentação dos pés de maracujá é adotado o 

sistema denominado de espaldeira, que consiste 

em fixar no solo palanques de madeira ou bambu e 

esticar entre eles, dois fios de arame liso, sendo que 

o primeiro deve ter 1,4 a 1,6 metros e o segundo de 

1,8 a 2,0 metros de alturas, para suportar o peso da 

planta. Na fase de condução (direção) e formação 

da guia principal da planta, o produtor faz desbrotas 

periodicamente, para assegurar que apenas uma 

haste cresça até a altura do primeiro arame, deixando 
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dois brotos laterais e fazendo as desbrotas na guia 

principal até que a mesma atinja o segundo arame. 

Importante que a cultura seja mantida sempre limpa, 

por meio do uso de roçadeiras manuais ou enxadas.

A adubação orgânica é um processo continuo e 

necessário para a cultura, não somente para assegurar 

condições de elevadas produções de frutos, mas 

também para viabilizar o controle de principais doenças 

que afetam a cultura. Composta de esterco de gado, 

cama de frango e compostagem de material orgânico, 

como folhas de árvores, palhas de milho, arroz. A 

polinização das flores pode ocorrer manual, quando é 

realizada pelo produtor ou natural quando é polinizada 

pela mamangava (espécie de abelha).  

Para controle de doenças fúngicas e bacterianas deve 

utilizar para o plantio mudas sadias; cultivar plantas 

protetoras ao redor do pomar para afastar insetos 

e serve como quebra vento; realizar adubações 

equilibradas; instalar viveiros distantes de culturas 

comerciais; evitar armazenamento prolongado de 

frutos e evitar colher frutos úmidos. Outra medida para 

evitar doenças no maracujazeiro é eliminar plantas 

daninhas por ser hospedeiras de vírus do maracujá 

e manter limpas as ferramentas de cortes utilizadas 

antes de usar em outra planta. 

No maracujazeiro também é frequente a presença de 

pragas como percevejos, moscas das frutas dentre 

outros. As moscas das frutas são consideradas como 

as principais pragas estes insetos depositam seus ovos 

em frutos ainda verdes, o que provoca murchamento 

dos frutos antes de atingir a maturação, e ainda as 

larvas podem destruir a polpa dos frutos. O controle é 

realizado pela catação e descartes de frutos atacados.

Com relação à produtividade do maracujá orgânico é 

variável, a média é 12 a 30 toneladas por hectar no 

primeiro e no segundo ano. Os períodos de colheita 

dura geralmente, 6 a 9 meses, e ocorre nos meses de 

dezembro a agosto, com pico de produção nos meses 

de fevereiro e abril. A colheita se dá pela catação 

manual, quando o fruto atinge o desenvolvimento 

completo desprende da planta. Por ser um fruto 

frágil, murcha e deteriora rápido, assim, deve ser 

comercializado após colhido. 

Na cultura do maracujá orgânico os insumos são 

basicamente as mudas, adubo orgânico. Materiais 

para fazer a espaldeira (parreiras), madeira para as 

estacas; arame liso, barbante para amarrar das mudas; 

adubos orgânicos. As mudas quando adquiridas é 

comercializada por milheiro, custo unitário de R$0,015. 

Para cada muda de maracujá utiliza três metros de 

arames lisos para amarrar as estacas, custo por metro 

de R$0,25. 

Para preparar o solo cuja atividade consiste em: 

aração e grandagem; marcação da área; coveamento; 

plantio; espaldeiramento e aplicação de adubos o 

valor da diária é R$50,00, considerando a mão de obra 

familiar, computada no custo de produção e colheita. 

Valor de referência de 2014 com base na mão de obra 

da região para um dia de trabalho (homem e mulher 

com idade de 18 a 45 anos). Unidade utilizada para 

todas as propriedades, a diferença entre elas é com 

relação à área de plantio. 

Para a manutenção da cultura são necessários cuidados 

constantes, como podas de condução; coroamento; 

pulverizações e polinização. Para executar tais tarefas 

em quinhentos pés de maracujá são necessários 2 

dias para poda; 2 para o coroamento; 2 para pulverizar 

e 5 para polinizar. O tempo de formação da cultura 

depende do clima da região, geralmente é de 6 a 9 

meses.

4.3 APLICAÇÃO DO CUSTEIO VARIÁVEL  

O preço de venda por quilos do maracujá orgânico é 

padrão para todos os produtores rurais associados a 

Cooperatvama R$2,20 por quilo. Desse modo tem-se a 

seguinte receita bruta com vendas conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Receita Bruta com vendas
 

Produtor hectar Quilos Valor ($) 
Quilo

Receita Bruta 
($)

P1 5 1.900 2,20 4.180,00

P2 2,5 700 2,20 1.540,00

P3 5 800 2,20 1.760,00

P4 5 2.500 2,20 5.500,00

P5 3,5 3.236 2,20 7.119,20

P6 5 1.000 2,20 2.200,00

P7 5 2.500 2,20 5.500,00

P8 1,5 1.000 2,20 2.200,00

P9 5 3.400 2,20 7.480,00

P10 3 4.350 2,20 9.570,00

Após a mensuração da receita bruta, procedeu-se ao 

cálculo da Demonstração do Resultado por Produtor, 

conforme Tabela 2.

Tabela 2: Demonstração do Resultado por Produtor

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Receita Líquida 4.180,00 1540,00 1760,00 5500,00 7119,20 2200,00 5500,00 2200,00 7480,00 9570,00

(-) Custos Variáveis 1.011,95 461,00 466,75 1673,75 1882,84 593,00 1253,00 715,40 2414,00 2296,50

Materiais de consumo 175,95 153,00 114,75 573,75 459,00 153,00 153,00 275,40 918,00 382,50

Taxa da Cooperativa (20%) 836,00 308,00 352,00 1100,00 1423,84 440,00 1100,00 440,00 1496,00 1914,00

(-) Despesas Variáveis 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 5,00 20,00 0,00 25,00 20,00

Combustível  20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 5,00 20,00 0,00 25,00 20,00

(=) Margem de Contribuição 3.148,05 1064,00 1278,25 3806,25 5216,36 1602,00 4227,00 1484,60 5041,00 7253,50

(-) Custos Fixos 1.034,68 810,34 620,32 2650,53 1930,29 810,58 810,02 1288,03 3560,11 1900,54

Mão de Obra Diária 1.034,00 810,00 620,00 2650,00 1930,00 810,00 810,00 1288,00 3560,00 1900,00

Depreciação 0,68 0,34 0,32 0,53 0,29 0,58 0,02 0,03 0,11 0,54

(-) Despesas Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Lucro do Período 2.113,37 253,66 657,93 1155,72 3286,07 791,42 3416,98 196,57 1480,89 5352,96

Com as informações da Tabela 2, fez um ranking 

entre as propriedades relacionando área de plantio 

(hectares); quantidade plantada (pés) e resultado 

($). Dentro desses parâmetros pode-se inferir que: 

primeiro lugar foi P7, com área de 0,5 hectares e com 

200 pés plantados obteve resultado de R$3.416,98; 

segundo P1, com área de 1,05 hectares e 230 pés 

resultado R$2.113,37; terceiro P3, resultado de R$ 

657,93 com área de 0,5 hectares e 150 pés; quarto 

P10, resultado de R$ 5.352,96, área de 1 hectare e 

500 pés; quinto P6 com 200 pés resultado área 1 

hectare resultado R$ 791,42; sexto P5 resultado R$ 

3286,07, área 0,5 hectares e 600 pés; sétimo P2, área 

0,5 hectare, resultado R$ 253,66, e 200 pés; oitavo P4, 

resultado R$ 1.155,72, área 1 hectare e 750 pés; nono 

P8, resultado R$ 196,57, área 0,5 hectare e 360 pés; e 

décimo P9, área 2 hectares plantio de 1200, resultado 

R$ 1.480,89.
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela sustentabilidade na agricultura de 

pequeno porte é complexa e desafiadora, e envolve 

diversas dimensões e articulação de agentes públicos 

e privados. Neste artigo foi apresentado um panorama 

de necessidades quando se analisam os aspectos 

econômico, social e ambiental da agricultura de 

pequeno porte. No aspecto econômico, revelam-se a 

possibilidade de combinar a escolha de sistemas de 

produção para tender determinado mercado, como os 

produtos orgânicos. A agricultura de pequeno porte 

apresenta enorme potencial para avançar utilizando 

esta estratégia, porém, depende de políticas públicas 

de apoio e de órgãos públicos ou sociais. 

O aspecto social da agricultura de pequeno porte 

revela-se pouco desenvolvido. Neste caso destaca-se 

o papel fundamental das associações de produtores 

(cooperativas), que carecem de apoio financeiro é 

técnico por parte de agentes públicos; instituições de 

ensino (projetos de extensão). No campo ambiental os 

produtores de pequenas propriedades encontram-se 

em situação similar à de populações urbanas de baixa 

renda. Como demonstra o estudo, a permanência 

para produtores com pequenas áreas praticamente é 

de subsistência, o que aponta os dados de P8; P2; 

P3 e P6, cujos rendimentos são menores que o salário 

mínimo definido no país. 

Esses produtores podem adotar práticas 

ambientalmente condenáveis ou viver em situações de 

risco ambiental. Entretanto, a agricultura de pequeno 

porte pode aprimorar a sua sustentabilidade ambiental 

a partir de políticas públicas coordenadas entre 

municípios e governo, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos, para tanto carecem das políticas públicas 

que dêem o suporte financeiro e técnico para manter-

se com dignidade em suas unidades produtivas.  

O estudo revela o potencial de aplicação do conceito de 

sustentabilidade à agricultura de pequeno porte, com 

a criação da cooperativa (Cooperatvma) coordenada 

por meio de arranjos entre os produtores, iniciativa 

que provocou mudanças no local com a instalação 

da fábrica, mas a mudança mais relevante observada 

pelo estudo foi à motivação de continuarem produzindo 

sem a necessidade de buscarem alternativas nos 

centros urbanos. 

Diante dos dados apresentados é percebido que 

a cultura do maracujá orgânico não proporcionou 

melhorias significativas em termos financeiros, porém, 

não se pode deixar de olhar para a importância 

dos aspectos sociais, a permanência na localidade 

que escolheram para viver juntamente com seus 

familiares. Outro ponto em destaque no estudo é que 

não necessidade de grandes áreas para produzir, 

pois mesmo em áreas menores pode sim ser eficiente, 

exemplo, a propriedade P7, com área de 0,5 hectares 

e com 200 pés plantados obteve resultado de 

R$3.416,98 superior a P9 com 2 hectares e 1200 pés 

de maracujazeiro plantado com resultado R$1.480,89.

Para estudos futuros recomenda-se pesquisa 

analisando a produção para o autoconsumo como um 

elemento que contribui para a promoção da segurança 

alimentar e nutricional, a redução da pobreza e a 

inclusão socioprodutiva no meio rural. O Plano Brasil 

Sem Miséria, executado em âmbito nacional, e seu 

congênere no Rio Grande do Sul, o Programa RS 

Mais Igual, são exemplos neste sentido. Em ambos 

há ações que buscam estimular a produção para 

o autoconsumo aliada a um conjunto de políticas 

que visam enfrentar a pobreza extrema por meio 

de melhorias nas condições socioeconômicas das 

famílias rurais no Brasil. Fazendo essa análise poderia 

encontrar resultado superior ao apontado no estudo, 

pois aqui não levou em consideração a produção de 

alimentos produzidos nas propriedades que de certa 

forma contribui e muito para manter essas famílias nas 

propriedades rurais. 
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Capítulo 11
TERCEIRO SETOR E SUSTENTABILIDADE: PROJETO JOVENS 

RURAIS EM MOVIMENTO THIRD SECTOR AND SUSTAINABILITY: 

YOUTH PROJECT RURAL MOVING

Vanessa Alberton

Sergio Luis Dias Doliveira

Carlos Cesar Garcia Freitas

Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados de um estudo sobre o “Projeto Jovens 
Rurais em Movimento” (PJRM), executado pelo Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural 
(CEDEJOR). O PJRM teve o objetivo de fortalecer o tecido sócio organizativo do Território 
Centro Sul do Paraná, estimulando os jovens rurais a participar de discussões e decisões 
nas instâncias territoriais. Além disso, consiste em uma ação voltada à aplicação da 
sustentabilidade no meio rural e premiada pela UNESCO. Para tanto, foi realizado uma 
pesquisa de abordagem quantitativa, de caráter descritiva, com emprego da estratégia 
de estudo de caso, por meio de entrevista e análise documental. Como resultado principal 
tem-se que houve a participação, de forma direta e indiretamente, de aproximadamente 800 
jovens rurais, engajados em uma causa de formação, de representatividade de seus grupos 
sociais perante os órgãos do setor agrícola e de capacitação para desenvolver e pensar 
atitudes sustentáveis. Além disso, destaca-se a evolução da sustentabilidade social, por 
meio da inserção desses jovens nas discussões e tomada de decisões do Conselho Gestor.

Palavras Chave: Representatividade Juvenil, Desenvolvimento Rural, Inserção.
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1. INTRODUÇÃO

Impulsionada pela fundação do Clube de Roma, 

em 1968, as discussões e reflexões a cerca da 

problemática ambiental, originadas em iniciativas 

pontuais (obras Economics of Welfare de Arthur 

Cecil Pigou (1920) e Silent Spring de Rachel Carlson 

(1962)), intensificaram-se e obtiveram reconhecimento 

universal, assim como, foram ampliadas. A partir de 

então, muitos outros eventos ocorreram envolvendo a 

busca de soluções para os problemas ambientais e 

seus reflexos na sociedade. Apesar do grande avanço 

teórico obtido na dimensão prática, percebe-se que 

muito ainda tem que ser feito.

A discussão inicial sobre meio ambiente acabou sendo 

ampliada, decorrente da compreensão do fenômeno 

sustentabilidade, que envolve também aspectos 

sociais e econômicos. Isso implica em um aglomerado 

de informações e ações em todo o planeta. Apesar 

de soluções divergentes a respeito do problema, há 

um consenso: o ser humano é o responsável pelo 

problema e pela solução, atuando nos dois lados da 

moeda: suas decisões podem continuar o processo de 

deterioração do seu ambiente ou podem revertê-lo.

Porém, as dificuldades para implementar a 

sustentabilidade são enormes, devido: a complexidade 

do fenômeno e a condição sine qua non de mudança de 

valores da sociedade. A educação é um “fator crucial 

na tentativa da sensibilização dos indivíduos para a 

mudança de postura, de modo que cada um se sinta 

responsável e mobilize esforços para a realização de um 

trabalho lento e gradual de transformação” (JUSTINO, 

2010, p. 24). Ainda, acredita-se que as ações para 

criar um contexto sustentável devam ocorrer mediante 

esforços coletivos dada a complexidade do fenômeno 

que se manifesta de modo sistêmico e global.

Portanto, a responsabilidade coletiva que envolve a 

sustentabilidade engloba diversos atores e, segundo 

Barbieri e Silva (2011, p. 54), “é indispensável um 

trabalho de educação em questões ambientais, 

dirigido para jovens e adultos”, formando agentes 

aptos a proporcionarem transformações na sociedade 

em que vivem.

Neste sentido, ações desenvolvidas pelo terceiro 

setor tem se destacado como alternativa formadora 

de cidadãos dispostos a agir e disseminar a 

sustentabilidade em seus meios de convivência, 

mostrando de forma gradual a importância de 

preservar, de pensar o coletivo e cuidar do que é de 

todos, como é o caso do PJRM, aqui apresentado. 

Em face do exposto, este artigo tem como objetivo 

apresentar os resultados de um estudo sobre o Projeto 

Jovens Rurais em Movimento, que foi proposto e 

executado pelo CEDEJOR, tendo parceria com o 

Conselho Gestor do Território Centro Sul do Paraná e 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Os resultados apresentados têm a finalidade de 

promover a democratização do conhecimento, assim 

como, contribuir em futuros e atuais projetos que 

envolvem a sustentabilidade e o desenvolvimento 

rural. A pesquisa foi desenvolvida a partir da seguinte 

problemática: Como se deu o desenvolvimento do 

Projeto Jovens Rurais em Movimento?

Para exposição do conteúdo, foram estruturados os 

seguintes tópicos: referencial teórico, abordando 

os conceitos principais da problemática estudada; 

procedimentos metodológicos, explicitando os 

passos utilizados no estudo; descrição e análise dos 

resultados, descrevendo os principais elementos do 

objeto de estudo; considerações finais e referências, 

destacando as obras utilizadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SUSTENTABILIDADE

Muito se fala sobre o conceito de sustentabilidade 

e existem pesquisas que comprovam que, mesmo 

assim, a grande maioria das pessoas não compreende 

o seu significado. O conceito mais difundido em 

todo o mundo é aquele elaborado pela Comissão 

Brundtland, grupo nomeado pela Organização das 

Nações Unidas para propor estratégias para melhorar 

o bem-estar, sem ameaçar o meio ambiente, em 1987, 

dizendo que a “humanidade tem a capacidade de 

promover o desenvolvimento sustentável para garantir 

que ele atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (WCED, 

1987, p. 24) (tradução nossa). Essa definição deixa 
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claro um dos princípios básicos da sustentabilidade, a 

visão de longo prazo, uma vez que os interesses das 

futuras gerações devem ser analisados (CARRILLO-

HERMOSILLA; GONZALEZ; KONNOLA, 2009).

Esse conceito está relacionado com três dimensões: a 

econômica, a ambiental e a social, formando o chamado 

tripple bottom line. Almeida (2002) explica brevemente 

cada componente do conceito de sustentabilidade, 

sendo que a dimensão econômica inclui a economia 

formal e a informal, a qual provê serviços tanto para 

indivíduos quanto para grupos, aumentando a renda e 

o padrão de vida dos mesmos.

A dimensão ambiental ou ecológica age em função 

de estimular a consciência de que o impacto de 

certas atividades sobre o meio ambiente causa 

danos irreversíveis, dependendo da forma como são 

utilizados os recursos naturais. Por fim, a dimensão 

social se relaciona com as qualidades dos seres 

humanos, suas habilidades, dedicação e experiências, 

enfim, consiste no aspecto social, abrangendo tanto 

ambientes empresariais quanto da sociedade em 

geral (ALMEIDA, 2002).

Independente de qual dimensão for, é importante que 

a população esteja consciente de que as “decisões e 

ações da humanidade em relação à sustentabilidade 

determinarão seu futuro e o das próximas gerações” 

(MAIA e PIRES, 2011, p. 181), e para que isso ocorra, 

não basta esperar que as soluções venham da área 

política ou de mercado. Ações próprias ou de entidades 

específicas que lutam por causas sociais, ambientais 

e voltadas para o desenvolvimento humano são boas 

opções de melhorias, por mais que os resultados 

sejam pequenos e envolvam regiões restritas, em 

alguns casos.

A UNESCO (1997), afirma que o conceito de 

sustentabilidade é algo complexo e que abrange não 

apenas o meio ambiente, mas também engloba outros 

aspectos como a pobreza, saúde, paz, população, 

segurança alimentar, democracia e direitos humanos 

e que há a necessidade de ser tratada de forma 

interdisciplinar, considerando os contextos locais, 

regionais e nacionais.

O conceito de sustentabilidade é compreendido por 

muitas ONGs como um “princípio estruturador de um 

processo de desenvolvimento centrado nas pessoas e 

que poderia se tornar o fator mobilizador e motivador 

nos esforços da sociedade para transformar as 

instituições sociais, os padrões de comportamento e 

os valores dominantes” (RATTNER, 1999, p. 233).

Esse posicionamento vai ao encontro à definição oficial 

adotada pelos governos e agências internacionais, 

instigando a força da sociedade e seu poder de 

influenciar nas decisões e ações a serem tomadas, 

principalmente sobre as questões da sustentabilidade.

2.2 TERCEIRO SETOR

Da lacuna entre a ineficiência do primeiro setor – 

Governo – e da indiferença aos problemas sociais 

do segundo setor - Iniciativa Privada - surgiu o 

chamado terceiro setor, como iniciativa da sociedade 

civil organizada na busca de soluções para os seus 

próprios problemas. 

O GESET (2001, p. 4) conceitua o primeiro setor como 

aquele que diz respeito ao Estado, onde a origem e a 

destinação dos recursos são públicos, cabendo a ele 

(Estado) realizar as ações que determinam a utilização 

desses bens capitais. Já o segundo setor corresponde 

ao capital privado, cuja aplicação de recursos é 

revertida em benefício próprio. Por fim, o mais recente, 

“constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, 

formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, 

sem fins lucrativos, no sentido do bem comum”. 

No terceiro setor, incluem-se diversos tipos de 

instituições, como: organizações não governamentais, 

fundações e institutos empresariais, associações 

comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, 

assim como várias outras instituições sem fins 

lucrativos. O Código Civil, através da Lei nº 10.406/02, 

rege as entidades desse setor.

De acordo com o presidente da OAB de São Paulo, em 

mensagem inicial na Cartilha sobre Aspectos Gerais 

do Terceiro Setor (2011, p. 2)

O Terceiro Setor já ganhou 
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reconhecimento pelas soluções positivas 

que vem encontrando para toda a 

sociedade brasileira. São associações, 

fundações, instituições e organizações, 

com peculiaridades jurídicas próprias 

na área tributária, de isenções e 

imunidades; na área trabalhista, com 

a Lei do Voluntariado e no Direito 

Civil, quando da constituição de uma 

ONG. No processo de transformação 

da sociedade, o Terceiro Setor vem 

encontrando respostas criativas para 

ajudar a mudar o futuro do Brasil.

Como bem dito por Lourenço e Dos Santos (2011), são 

tomadas muitas iniciativas para apoiar os necessitados, 

porém muitas delas se resumem a entregar alimentos 

e roupas. O que é preciso na realidade, são medidas 

eficazes para suprir as necessidades básicas de 

moradia, alimentação, saúde, educação, etc., além 

de auxiliar na inserção social dessas populações, 

tanto profissional quanto cultural e de conhecimento, 

visando a construção plena da cidadania.

O grande crescimento e abrangência do terceiro setor 

é explicado por Salamon (1998), como oriundas de 

duas origens distintas, sendo: de baixo, através dos 

movimentos populares de fora, por meio de inúmeras 

instituições públicas e privadas e; de cima, com o 

apoio de políticas públicas governamentais. O mesmo 

autor complementa dizendo que “a força mais básica 

é aquela de pessoas comuns que decidem organizar-

se e tomar em suas próprias mãos a melhoria de suas 

condições ou a busca de direitos básicos” (Ibidem, p. 

7).

Essa emergência do terceiro setor, em tese, representa 

uma “mudança de orientação profunda e inédita no 

Brasil no que diz respeito ao papel do Estado e do 

Mercado e, em particular, à forma de participação do 

cidadão na esfera pública” (FALCONER, 1999, p. 1), 

em busca de sua vez e voz, reivindicando melhorias 

para seus grupos sociais.

A gestão de organizações do terceiro setor é 

fundamentada na preocupação com a ação social 

transformadora orientada por valores de solidariedade 

e de confiança mútua. Dessa forma, apresenta um 

estilo próprio de gestão e enfrenta, ao longo dos anos, 

desafios diversos no que tange à própria manutenção 

e ao repasse de sua imagem perante a sociedade 

(TENÓRIO, 2005).

O fato de haver expansão das áreas de atuação das 

organizações que fazem parte desse setor levou-

as a buscar recursos financeiros e os gerir de forma 

correta e organizada, realizar capacitação de pessoal, 

se articular com outros setores sociais, além do 

fortalecimento causado por diversos desafios, fez com 

que as entidades do terceiro setor se organizassem 

melhor e de forma mais estruturada (TENÓRIO, 2005).

Muraro e Lima (2003) trazem o terceiro setor como 

um elemento importante no combate aos problemas 

sociais do Brasil. Destaca a necessidade de parcerias 

com o governo e com o segundo setor, na busca por 

profissionalização para provar a capacidade de uma 

organização em colocar em prática seus objetivos e 

justificar, por meio de bons resultados, sua existência.

Neste sentido, a exposição pública de casos de 

sucesso do terceiro setor tem sido uma forma de 

evidenciar boas práticas de gestão e processuais que 

possam servir de modelo para outras iniciativas. Deste 

modo, justifica-se o estudo realizado junto à instituição 

CEDEJOR, em relação a sua prática: Projeto Jovens 

Rurais em Movimento.

3. MÉTODO

O estudo realizado trata-se de uma pesquisa com 

abordagem quantitativa, de caráter descritiva, com 

estratégia de estudo de caso. A pesquisa quantitativa 

é aquela que considera tudo quantificável, podendo 

traduzir opiniões e informações em números, para 

posteriormente classificá-las e analisá-las (LAKATOS 

e MARCONI, 1986).

De caráter descritiva, como norteada por Gil (2008) 

como sendo aquela que descreve as características 

de um determinado fenômeno ou população, esta 

pesquisa explicita diversas informações sobre o 

projeto desenvolvido pelo CEDEJOR, buscando trazer 

alguns de seus detalhes mais importantes, como:  
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público alvo, metodologia empregada e resultados.

Adotou-se como estratégia o estudo de caso, que por 

sua vez “permite uma investigação para se preservar 

as características holísticas e significativas dos eventos 

da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, 

mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores” (YIN, 

2001, p. 21). 

Como instrumento de coleta de dados foram 

empregados: o questionário semiestruturado e 

análise documental. O questionário permitiu captar a 

percepção dos entrevistados em relação ao PJRM: 

quais as expectativas que tinham e se elas foram 

atingidas. Buscou-se também descobrir o porquê da 

participação e realização do Projeto, além de observar 

o que ficou de aprendizado, o que está sendo aplicado 

no cotidiano dos participantes. A análise documental 

permitiu a visão geral do processo por meio do resgate 

de registros históricos, tanto da entidade quanto do 

projeto executado, buscando entender o contexto em 

que foi pensando e desenvolvido o projeto.

A intenção era investigar o PJRM, que ao todo 

envolveu cerca de 800 jovens em suas atividades, 

porém os questionários foram aplicados apenas com 

alguns jovens envolvidos, escolhidos de acordo com 

indicação de uma das organizadoras. Esses jovens 

foram referência no projeto, acreditou-se que teriam 

disponibilidade para responder e teriam acesso 

fácil à internet, considerando que o questionário foi 

encaminhado por meio de correio eletrônico. Cinco 

pessoas responderam a pesquisa, servindo de 

valiosas fontes de informações.

4, RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO JOVEM 

RURAL (CEDEJOR)

Fundado na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande 

do Sul em 2001, o CEDEJOR é uma organização 

social, sem fins lucrativos, de interesse público e que 

tem trabalhado em territórios rurais dos três estados da 

Região Sul Brasileira, sendo eles: Núcleo do Território 

das Encostas da Serra Geral, no município de Lauro 

Muller, Santa Catarina; Núcleo do Território do Vale 

do Rio Pardo, no município de Rio Pardo, Rio Grande 

do Sul; e no Paraná, atua em dois locais: Núcleo do 

Território de Caminhos do Tibagi, no município de 

Tibagi; e Núcleo do Território do Centro Sul do Paraná, 

no município de Guamiranga (CEDEJOR, s. d.).

É uma organização não governamental que acredita 

e investe no potencial do jovem rural como um 

empreendedor e liderança, além de crer no poder da 

cooperação desses jovens para o fortalecimento e 

sustentabilidade da economia e da governança local, 

pois possuem ideias novas e diferenciadas que podem 

trazer grandes conquistas para a comunidade em que 

estão inseridos (CEDEJOR, 2013a).

Trata-se de um espaço utilizado na capacitação 

de jovens rurais, filhos de agricultores do Território 

Centro Sul do Paraná ou jovens moradores dos doze 

pequenos municípios que o compõe. No município de 

Guamiranga atua desde julho de 2004, sendo formado 

pelos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, 

Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, 

Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares e 

São João do Triunfo (CEDEJOR, 2008).

Considerando que os municípios apresentam a maior 

parte de suas extensões territoriais de ocupação 

agrícola (com um total de sete dos doze municípios 

apresentando quantidade maior de moradores na 

área rural), faz-se necessário o desenvolvimento 

e implantação de técnicas e práticas que visam a 

sustentabilidade, a fim de melhorar as condições de 

uso da terra e preservação dos recursos naturais.

O CEDEJOR utiliza como metodologia de ensino a 

Pedagogia da Alternância. Nela, os jovens passam 

22 semanas com atividades no Centro de Formação, 

alternando com períodos de duas ou três semanas 

em que permanecem na propriedade rural (com 

assistência de monitor do CEDEJOR), a fim de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos durante a 

capacitação presencial (CEDEJOR, 2008).

A formação dos jovens é baseada em três pontos 

básicos, chamados de eixos, sendo eles: humano 

(visa estimular a atuação juvenil na resolução de 
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problemas coletivos); técnico (que pretende viabilizar 

empreendimentos agrícolas e não-agrícolas na 

valorização do território rural) e; gerencial (garantindo 

noções de gestão estratégicas aplicáveis à agricultura 

familiar e pequenos empreendimentos no espaço 

rural) (CEDEJOR, 2008).

De acordo com o Planejamento Estratégico 2013 

– 2016 (CEDEJOR, 2013b), atualmente os jovens 

somam cerca de 40% da população rural no país e, 

por serem a nova geração, com maior escolaridade e 

novas ideias, são vistos como agentes potenciais de 

empreendedorismo e liderança, possuem acesso a 

novas tecnologias e são capazes de operar a sucessão 

familiar, aprimorando e mantendo a agricultura familiar.

4.2 PROJETO JOVENS RURAIS EM MOVIMENTO 

(PJRM)

Dentre os programas e projetos desenvolvidos pelo 

CEDEJOR, o Projeto Jovens Rurais em Movimento 

se destaca, tendo sido eleito pela Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/

ONU) como uma boa prática para o desenvolvimento 

sustentável.

Foi executado entre agosto de 2009 a fevereiro de 

2012 com recursos do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário através do PRONAT (Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais) e 

teve como objetivo: buscar o “fortalecimento do tecido 

sócio-organizativo do Território através do estímulo à 

participação jovem em fóruns próprios e instâncias 

territoriais de discussão e decisão” (TABARRO, 2015, 

s. p.).

Outros objetivos estabelecidos diziam respeito: 

ao estímulo de grupos de jovens para debater 

temas pertinentes a eles, sobre geração de renda 

e o desenvolvimento do Território; a aumentar o 

conhecimento técnico nessas duas ultimas áreas; 

estimular a participação dos jovens rurais nas 

instâncias de representação, discussão e tomada de 

decisão do Território.

O projeto foi executado pelo CEDEJOR, com a atuação 

de 4 profissionais formados em áreas diversas, 12 

jovens facilitadores e 12 mediadores, 2 automóveis e o 

espaço físico do Centro de Formação, onde ocorreram 

as atividades. Teve apoio de diversos parceiros, 

como: MDA; Caixa Econômica Federal; Conselho 

Gestor do Território Centro Sul do Paraná; Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER); Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Campus Irati (UNICENTRO); Secretarias de Agricultura 

dos Municípios do TCS do Paraná; Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná 

(SEAB) e; Associação dos Municípios Centro Sul do 

Paraná (AMCESPAR) (TABARRO, 2015).

Abrangeu os municípios que compõe o Território e 

um que não faz parte: Paulo Frontin. Para a execução, 

utilizou recursos de terceiros (aproximadamente 

100 mil reais) e teve como área temática principal a 

inclusão sócio-produtiva. Envolveu a microrregião, 

cujo público alvo era: entidades de educação formal 

voltadas para o campo e; organizações do terceiro 

setor ligadas a projetos de educação do campo. Dessa 

forma, quem se beneficiou diretamente com o projeto 

foram os jovens rurais em formação e/ou egressos das 

instituições supracitadas (TABARRO, 2015).

Como justificativa para sua implantação, o Projeto 

baseou-se na evidente necessidade existente no 

Território de fortalecer o contexto sócio-organizativo. 

Considerou as demandas sociais da juventude rural 

e a carência de participação dos agricultores nos 

espaços de representação e tomada de decisão da 

categoria, sendo constatadas certas limitações em 

relação à participação dos agricultores nos rumos 

do desenvolvimento do Território, o que afetava 

diretamente o funcionamento dos CMDRs (Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural) e o próprio 

Conselho Gestor (TABARRO, 2015).

“A juventude rural mostrava condições de dinamizar 

o processo de desenvolvimento desencadeado pelo 

Conselho Gestor do Território e orientado por seu Plano 

de Desenvolvimento Territorial”, aliada com os fatores 

sociais e organizativos, os jovens foram vistos como 

uma forma de interferir positivamente nas atividades do 

Território. Isso aconteceria por meio da “participação 

jovem nas diversas instâncias de discussão e tomada 

de decisão”, incrementando as ações territoriais e 
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concretizando um espaço para expor e defender as 

demandas desses jovens (TABARRO, 2015, s. p.).

4.3 METODOLOGIA UTILIZADA NO PJRM

A dinâmica de funcionamento do projeto iniciou com 

a realização de Oficinas Juvenis, com a mediação 

de Jovens Agentes de Desenvolvimento Rural (com 

idade entre 16 a 29 anos e que receberam treinamento 

específico), tornando-se um espaço de discussão das 

questões da juventude rural para o desenvolvimento 

territorial. As oficinas serviram de estímulo para formar 

Coletivos Juvenis, com participação em fóruns, onde 

representavam os jovens rurais.

Os Jovens Agentes tiveram outras funções, como: 

participar das reuniões das associações comunitárias 

onde moram, dos CMDR’s, do Conselho Gestor do 

Território e das Câmaras Técnicas ou Temáticas. 

“Também acompanhavam viagens técnicas e 

intercâmbios, onde os mediadores e facilitadores, com 

a equipe do CEDEJOR, planejavam visitas técnicas 

em propriedades de referência de acordo com temas 

de interesse” (TABARRO, 2015, s. p.).

Nas Oficinas Juvenis aconteciam as reuniões dos 

jovens locais para a discussão das questões juvenis 

e para a ampliação dos conhecimentos através 

de palestras. As Oficinas foram realizadas por 

mediadores e facilitadores (duplas de jovens que 

desenvolviam diversas atividades devidamente 

orientadas pelo Coordenador do Projeto) e recebiam 

uma bolsa auxílio mensal. As oficinas tinham dois 

eixos distintos: discussão de questões da juventude 

e; técnicas, gerenciamento e opções de geração de 

renda (TABARRO, 2015).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Baseados nos depoimentos dos jovens entrevistados 

serão inseridos pequenos comentários referentes às 

dificuldades, experiências, conquistas e outros pontos 

importantes do PJRM. A Jovem 3 relata que o projeto 

passou por muitas dificuldades para ser implantado, 

pois “está cada vez mais difícil do jovem rural assumir 

essa identidade, mesmo nascendo na roça o sonho de 

quase todos os jovens é sair da propriedade tanto para 

estudar, ou apenas para ganhar um salário mensal”. 

Essas barreiras são frequentes na realidade rural. São 

dificuldades financeiras, de produção, de assistência 

técnica, a vontade de buscar com condições de vida 

melhores do que aquelas que os pais tiveram e que 

levam os jovens ao êxodo rural.

Os resultados obtidos se dividem de forma quantitativa 

e qualitativa. Em relação aos quantitativos, destacam-

se os aproximadamente 800 jovens atingidos de forma 

direta e indiretamente, por meio das oficinas, visitas 

técnicas, articulação territorial e demais ações.

Além disso, foram realizadas: 4 oficinas de capacitação 

para os mediadores e facilitadores e 4 oficinas de 

preparação e avaliação dos Jovens Agentes de 

Desenvolvimento Rural; 1 Seminário de Juventude e 

Desenvolvimento Territorial articulados diretamente 

com jovens e parceiros; 299 oficinas juvenis; 

participação e articulação de 1.024 representantes 

da juventude rural no território; 25 visitas técnicas em 

propriedades rurais; 3 viagens de intercâmbio coletivo 

(Acampamento de Juventude em SC, viagem para a 

Cooperafloresta em Barra do Turvo/SP e para a Ilha de 

Superagui/PR) (TABARRO, 2015).

Em relação às oficinas, foram consideradas pela 

Jovem 3 como uma conquista, pois despertaram o 

“interesse do jovem pelo meio onde vive, através do 

reconhecimento como agricultor familiar responsável 

pela sucessão familiar da propriedade e da 

produção de alimento”, através do aproveitamento 

de oportunidades para melhorias e implantação das 

atividades.

As atividades não eram realizadas apenas entre 

os participantes. O Jovem 1 cita que a realização 

de um projeto de horta orgânica com um grupo de 

adolescentes de uma escola foi uma das atividades 

que se destacou.

Ainda, os jovens tiveram a oportunidade de realizar 

um estágio de uma semana, de acordo com o tema 

escolhido em seus projetos de geração de renda, que 

era uma atividade obrigatória do período de formação. 

No total, foram 45 intercâmbios individuais.
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Já sobre os resultados qualitativos, vale ressaltar a 

expressiva inserção de jovens rurais e Agentes de 

Desenvolvimento Rural nas instâncias de representação, 

diálogo e tomada de decisões do Território de forma 

incisiva, principalmente no Conselho Gestor e suas 

câmaras temáticas, tendo os jovens como um capital 

social valioso no incremento de discussões sobre 

desenvolvimento territorial, coletivos juvenis, projetos 

de geração de renda e políticas públicas voltadas à 

juventude do Território (TABARRO, 2015).

A maior participação dos jovens junto às “instâncias 

de discussão e deliberação do Território, como 

o Conselho Gestor do Território, suas Câmaras 

Temáticas e os CMDRS [...] não foi duradoura, pois 

muitos jovens participaram apenas durante o projeto, 

não conseguindo depois viabilizar as idas frequentes a 

cidade”. Porém, muitos desses jovens “mudaram sua 

percepção quanto à participação popular e isso fez 

diferença nas opções profissionais e de atuação social 

deles” (JOVEM 2). 

A formação de lideranças locais foi uma temática que 

resultou bons frutos, incentivando a presença mais 

constante dos jovens na comunidade e deixando a 

convicção de que a juventude não é o futuro, mas sim 

o presente (JOVEM 3). 

Destaca-se também a promoção de grupos e coletivos 

juvenis e forte articulação através destes; incremento 

das articulações no território promovidas pelo apoio dos 

Jovens Agentes de Desenvolvimento Rural às ações 

realizadas pelo articulador do Território Centro Sul do 

Paraná; jovens rurais capacitados para a discussão 

sobre desenvolvimento territorial sustentável, com 

ampliação do conhecimento técnico, gerencial, social 

e humano; desenvolvimento de projetos de geração 

de renda implantados no território e jovens rurais 

sensibilizados a se inserir nos mesmos e; jovens rurais 

envolvidos na discussão de seus direitos e deveres, 

acompanhando a implantação das políticas públicas 

voltadas à juventude rural no Território Centro Sul 

(TABARRO, 2015).

A inserção social não foi trabalhada apenas no sentido 

de participação política e representativa. O Jovem 1 

relata a preocupação da era digital e a inserção das 

famílias no mundo tecnológico, como uma forma de 

incentivo ao êxodo rural. As facilidades dos centros 

urbanos são atrativas, porém muitas comunidades 

rurais hoje possuem acesso à internet e celular, dando 

comodidade ao campo e incentivando a permanência 

na propriedade rural.

A inserção de gênero foi uma das questões que o 

PJRM enfatizou nas discussões com os jovens durante 

o período de execução. Ainda há muito autoritarismo 

no campo e as questões hereditárias são uma marca 

forte nas famílias, fazendo com que as mulheres, “na 

maioria das vezes não tem voz nem vez dentro da casa, 

os pais não incentivam nem um pouco a permanência 

delas no espaço ou na Unidade Familiar de Produção, 

em algumas vezes nem os jovens têm essa abertura” 

(JOVEM 1). Aliado a isso, tem-se o fato de essas jovens 

serem incentivadas a estudarem fora, na cidade ou em 

outro município.

Os rapazes, sem apoio dos pais e do próprio município 

para que permaneçam na lavoura, acabam indo para 

a cidade também, pois o campo não oferece as 

condições de permanência. Há pouca geração de 

renda, falta de opções de lazer (JOVEM 1).

O relato da Jovem 2, mostra as expectativas que foram 

criadas em relação ao projeto:

Esperávamos que o PJRM ampliasse 

a atuação do CEDEJOR no Território 

Centro-Sul do Paraná, alcançando mais 

jovens e mais comunidades rurais. 

Esperávamos também novos espaços de 

atuação para os jovens que já estavam no 

CEDEJOR e que possuíam o anseio de 

compartilhar seus conhecimentos. Estes 

objetivos foram plenamente atingidos.

Para a Jovem 5, o projeto foi além das expectativas 

“desde as atividades realizadas propiciadas pelo 

repasse de recursos, assim como o envolvimento 

dos jovens em todas as ações”, incluindo atividades 

realizadas nas comunidades, “participações em 

processos de decisão, assim como no fortalecimento 

da nossa organização”.
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Tal projeto foi realizado com êxito, atingiu um número 

expressivo de jovens rurais, capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável em suas propriedades, 

comunidades e regiões, retribuindo o investimento 

de instituições como o CEDEJOR, fortalecendo suas 

propriedades familiares rurais.

Ao término do PJRM, a Jovem 2 afirma que a “autonomia 

e o compromisso de parte dos jovens que participaram 

do projeto com as questões sociais do campo” foram 

pontos positivos que fizeram o projeto valer a pena. 

Além disso, é imensurável o aprendizado adquirido 

por meio das vivências de educação popular e gestão 

de projetos, aliado ao reconhecimento por parte dos 

“parceiros do Território, que acompanharam de perto 

o trabalho (escritórios locais e regionais da EMATER 

PR, Delegacia Estadual do MDA, sindicatos rurais, 

Secretarias Municipais de Agricultura)”, além da FAO/

ONU, que embora tenha “participado” após o fim do 

projeto, desempenhou um papel importante através 

do reconhecimento, mostrando que um pequeno 

município e atitudes organizadas são capazes de 

gerar consequências e ações social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis.

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões de sustentabilidade, muito em voga 

na atualidade, são relativamente difíceis de serem 

compreendidas e ainda mais de serem implantadas. 

O terceiro setor é um elemento fundamental no 

desenvolvimento de ações que visam melhorias 

ambientais, econômicas e sociais.

O PJRM contemplou os três pilares da sustentabilidade. 

Primeiramente, abrangeu as questões ambientais, 

pois proporcionou ao jovem, que por sua vez já 

estava em formação, conhecimentos e técnicas ainda 

mais aperfeiçoadas para implantar na propriedade 

familiar e na região em que vive, sempre objetivando a 

sustentabilidade.

No âmbito econômico, influenciou diretamente quando 

se fala de baixo custo nas soluções, como construção 

de cisternas, de sistemas ecologicamente corretos e 

baratos para famílias de baixa renda.

E na questão social, o impacto é ainda maior. Além de 

proporcionar ao jovem a inclusão social, fez com que 

ele interagisse junto aos órgãos responsáveis pelas 

políticas públicas, representando os interesses de 

seus grupos e colaborando com ideias de melhorias 

das problemáticas sociais. A Jovem 4 conclui que 

muitos jovens foram atingidos pela proposta do PJRM e 

continuam fazendo a diferença em suas comunidades.

 

Analisando o Projeto executado pelo CEDEJOR e 

respondendo a problemática levantada, podemos 

dizer que uma entidade do terceiro setor pode 

contribuir com a sustentabilidade de um território rural 

de forma imensa e promissora. Apesar da dependência 

que o CEDEJOR tem de existirem projetos ativos 

para conseguir permanecer em funcionamento, a 

capacidade que a equipe tem de buscar alternativas 

e condições de desenvolvimento para o Território é 

significativa e visível.

É através de entidades do terceiro setor como o 

CEDEJOR, com pessoas comprometidas com a 

causa e que sentem “a necessidade de fazer algo 

pela sociedade” e em prol de jovens com “espírito de 

protagonismo”, com “desejo de atuar na comunidade, 

mas não tinham a oportunidade de demonstrar 

seus anseios” (JOVEM 4) que é possível construir 

uma realidade melhor para as pequenas famílias de 

agricultores, ensinando-os que é possível percorrer 

caminhos até então complicados demais para eles.

A carência que as comunidades rurais apresentam 

em termos de apoio, de capacitação, de incentivos 

diversos é amenizada com atitudes e ações em 

parceria com entidades do terceiro setor. Sem essas 

atividades práticas no meio rural, a evasão de jovens 

seria ainda maior e constante e o CEDEJOR é uma fonte 

de recursos que tem grande influencia na comunidade 

agrícola, capacitando e orientando os jovens para que 

permaneçam em suas propriedades, fortalecendo-as 

e adaptando-as para a gestão das novas gerações, os 

filhos de agricultores.
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Capítulo 12
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o Programa de Educação 
Socioambiental “Ambientação” no que se refere aos impactos de seus resultados alcançados 
no complexo do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Os resultados revelaram a 
importância da prática da Educação Ambiental em ambientes de potencial multiplicador, 
levando a impactos relevantes, tanto no lado social quanto no econômico. O quadro 
comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos mostraram que a prática 
de inserção de valores socioambientais no âmbito da administração pública estadual vem 
possibilitando uma série de mudanças de comportamento dos servidores, permitindo que 
o estado se torne referência em boas práticas ambientais a partir do consumo consciente e 
da gestão de resíduos nos prédios públicos. Os benefícios podem ser vistos na diminuição 
dos desperdícios e de custos, aumento da vida útil dos aterros sanitários e na geração de 
trabalho e renda para associação de catadores de materiais recicláveis. Pode-se concluir, 
ainda, que as ideias e ações desenvolvidas pelo programa impactam, de forma direta, 
sobre os gastos do poder público.

Palavras Chave:  Programa de Educação Socioambiental, Organizações Públicas, 
Indicadores de Sustentabilidade, Governo de Minas Gerais
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1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes 

para a sensibilização e capacitação da população em 

geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-

se desenvolver Programas que facilitem o processo 

de tomada de consciência sobre a gravidade dos 

problemas ambientais e a necessidade urgente de 

promover ações de sensibilização ambiental.

No caminho da sustentabilidade, o principal desafio 

é sensibilizar as pessoas para que internalizem a 

necessidade de mudanças e sejam capazes de 

construir novos referenciais e paradigmas que, 

na prática, traduzir-se-ão na implementação de 

procedimentos ambientalmente corretos em nosso 

dia-a-dia.

Nessa trajetória, os próprios órgãos públicos, escolas 

e outras instituições, caminham, muitas vezes, na 

contramão da sustentabilidade. Não raro, em seu 

local de trabalho, muitos servidores vêm reproduzindo 

práticas de consumismo e do desperdício – o que 

implica em impactos ambientais negativos associados 

ao aumento de custos.

Em contraposição a esses comportamentos 

ambientalmente incorretos, torna-se fundamental 

o desenvolvimento de um Programa de Educação 

Ambiental voltado para ambientes como os órgãos/

edificações públicas, com o objetivo de estimular a 

reflexão e a mudança de atitude de seus servidores 

e funcionários em geral, haja vista que estas ações 

geram um efeito multiplicador na sociedade e nas 

contas publicas, mesmo porque os participantes 

deste programa levam a prática de suas ações 

para ambientes familiares, de convívio coletivo extra 

ambiente de trabalho.

O Ambientação é um Programa que busca definir os 

contornos de uma nova cultura institucional de políticas 

publicas sedimentada no uso racional de recursos 

naturais, visando uma maior sustentabilidade desses 

recursos. A relevância do projeto é demonstrada 

considerando-se a escassez dos nossos recursos 

naturais e ao impacto da economia desses recursos 

para as políticas públicas em especial à sociedade.

Por meio deste programa tenta-se promover uma 

progressiva mudança de atitudes que levem à 

consolidação de uma cultura de sustentabilidade, 

pela influência comprovada dos Programas de 

Educação Ambiental em ambientes com grande poder 

multiplicador, como é o caso de órgãos/ edificações 

públicas.

 A implantação desse Programa em órgãos/edificações 

públicas pode fomentar iniciativas que transcendam o 

ambiente de trabalho, atingindo tanto as famílias dos 

envolvidos no mesmo como também se mostrar um 

programa espelho para aqueles órgãos/instituições 

que ainda não aplicam o programa de redução de 

consumo e gastos, ou seja, se mostrando um programa 

com um potencial multiplicador de informações e 

atividades relacionadas à Educação Ambiental.

Na trajetória do desenvolvimento sustentável, 

a população deve estar disposta a trabalhar, 

conjuntamente com as Instituições Públicas ou 

Privadas no processo de uso sustentável, no controle 

e preservação dos recursos naturais.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

Programa de Educação Ambiental “Ambientação”, 

no que se refere aos impactos dos seus resultados 

alcançados no prédio do SISEMA no período de junho 

de 2008 a 05 de Março de 2009. 

Vale ressaltar que apesar dos dados não serem tão 

recentes, o intuito é de apresentar a ideia do Programa 

e sua metodologia para ser replicada em qualquer que 

seja o tipo de Instituição, levando em consideração 

aos resultados alcançados com sucesso. O portal do 

Programa Ambientação disponibiliza uma biblioteca 

de materiais para serem utilizados.

2. METODOLOGIA

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

AMBIENTAÇÃO

O Ambientação é um programa de comunicação e 

educação socioambiental, coordenado pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – FEAM, com o objetivo 

de promover a sensibilização para a mudança 

de comportamento e a internalização de atitudes 

ecologicamente corretas nas práticas cotidianas dos 
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funcionários públicos de Minas Gerais. 

Desenvolvido inicialmente no ano de 2003 como piloto, 

no prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e da FEAM, 

o Programa passou por ajustes e melhorias com o 

objetivo de aperfeiçoar a sua estrutura metodológica 

e facilitar a sua adesão pelas demais instituições 

públicas mineiras.

Seguindo uma política de governo, em 2008 a 

FEAM estabeleceu Termo de Parceria com a OSCIP 

Ambiente Brasil para ampliar o poder de atuação e 

potencializar a iniciativa para toda a esfera pública 

estadual e também municipal. Uma das vantagens 

desse modelo, estimulado pelo governo por meio da 

Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAG é a 

agilidade e abrangência às ações e políticas públicas.

O termo de parceria n° 020/2008, celebrado entre 

a OSCIP Ambiente Brasil Centro e a FEAM deixou a 

cargo da OSCIP a tarefa de acompanhar e monitorar 

o Programa Ambientação no órgão/instituição que 

o desenvolvem dentro do Estado de Minas Gerais 

de forma que a OSCIP teve o seu trabalho avaliado 

durante todo o período em que foi parceira do Estado.

E é dentro desta questão que o presente Programa 

também mostra a sua relevância, ao passo que na 

análise das metas é possível fazer uma verificação e 

avaliação de como tem se dado o desempenho das 

Instituições parceiras do Estado quanto aos resultados 

previstos no termo de parceria celebrado e os que 

realmente foram alcançados.

O Programa incentiva a apropriação do conceito dos 5 

Rs – repensar, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar 

– por meio das linhas de ação “Consumo Consciente” 

e “Gestão de Resíduos”. 

O enfoque da linha “Consumo Consciente” é estimular 

a reflexão sobre os aspectos ambientais relacionados 

às atividades em prédios públicos, possibilitando 

mudanças de comportamento, internalização do 

consumo consciente e combate ao desperdício.

A linha de ação “Gestão de Resíduos” objetiva 

estimular a destinação adequada dos materiais 

potencialmente recicláveis, proporcionando geração 

de trabalho e renda para pessoas que vivem da coleta 

e comercialização de recicláveis, além de aumento da 

vida útil dos aterros sanitários.

Os resultados são aferidos mensalmente em todas 

as instituições participantes por meio do Sistema de 

Gestão Ambientação. Este método de gerenciamento 

permite às Comissões Setoriais acompanhar todos 

os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

do Programa, como memória das ações, não-

conformidades e planos de ações corretivas, além do 

desempenho dos resultados, por meio de indicadores 

e relatórios.

Apenas para efeito de resultados, no ano de 2012, 

o Programa Ambientação foi desenvolvido por 74 

instituições em 49 prédios, contemplando cerca de 

30 mil servidores públicos. Em 2012, dos resíduos 

gerados pelas instituições, 539.468,98 quilos, ou 68%, 

foram encaminhados para a reciclagem por meio de 

doação a organizações de catadores. No viés da não 

geração de resíduos, na Cidade Administrativa houve 

redução de 50% no consumo de copos descartáveis 

ou cerca de 1.300.000 unidades. (AMBIENTAÇÃO, 

2014) 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estudo deste trabalho se deu na análise do 

desempenho do programa Ambientação na área 

do prédio do SISEMA. O Sistema Estadual do Meio 

Ambiente (SISEMA) é formado pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), pelos conselhos estaduais de 

Política Ambiental (COPAM) e de Recursos Hídricos 

(CERH) e pelos órgãos vinculados: Fundação Estadual 

do Meio Ambiente (FEAM), responsável pela qualidade 

ambiental no Estado, no que corresponde à Agenda 

Marrom, Instituto Estadual de Florestas (IEF), o qual 

é responsável pela Agenda Verde e Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas (IGAM) o qual responde pela 

Agenda Azul. 

2.3. MODELO ANALÍTICO

A metodologia utilizada permite fazer uma análise 

quantitativa do nível de eficiência dos resultados 
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obtidos. Na construção da metodologia de indicadores 

do projeto é levado em conta a necessidade de se 

fazer mensalmente o monitoramento do processo 

de desempenho, registrando as ações realizadas, o 

acompanhamento dos indicadores de desempenho e 

dos planos de ação, bem como o relato das dificuldades 

no comprimento de algumas metas previstas e também 

os fatores facilitadores do desenvolvimento do projeto.

Como dito anteriormente, para o cálculo dos 

indicadores utilizou da metodologia disponibilizada 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM 

no Termo de Parceria N0 020/2008, celebrada entre 

esta e a OSCIP para o desenvolvimento do Programa 

Ambientação. De acordo com os aspectos ambientais 

considerados, o Programa monitora por meio de 

indicadores os seguintes itens abaixo:

a. Consumo mensal de água per capita em litros;

b. Consumo mensal de energia elétrica per capita 

em KWH ;

c. Consumo mensal de copos descartáveis per 

capita em unidade;

d. Porcentagem de resíduos sólidos gerados e 

enviados para reciclagem, medidos em balança.

2.3.1. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE 

INDICADORES 

 -  Indicador de Água e Energia Elétrica:

A construção do cálculo do indicador de água e energia 

elétrica é feita com base na leitura mensal do consumo 

nas contas das prestadoras desses serviços, dividido 

pelo número de funcionários do órgão/instituição 

participante. Para o indicador de água, considera-se 

1m³ igual a 1000 litros.

FÓRMULA (redução no consumo de energia elétrica /

água):

% de redução do Consumo de energia elétrica per 

capita = Valor registrado / valor de referência x100.

Onde:

Valor registrado = valor de referência – (somatória do 

consumo de energia elétrica per capita de cada mês 

do período avaliado / número de meses)

Sendo:

Consumo de energia elétrica per capita = Consumo 

bruto / número de funcionários

E:

Consumo bruto = consumo total registrado em KW/h 

na conta da prestadora do serviço.

UNIDADE: %.

Valor de referência (vo): 101,16 kw/h per capita 

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

Fórmula: resultado / meta *100

 - Indicador de Consumo de Copos Descartáveis:

Para construir o indicador de consumo de copos 

descartáveis faz-se uma verificação mensal da saída 

desse material do estoque ou do órgão/instituição 

participante, dividido pelo número de funcionários do 

local.

FÓRMULA (redução do consumo de copos 

descartáveis):

% de redução do Consumo de copos descartáveis per 

capita = Valor registrado / valor de referência x100.

Onde:

Valor registrado = valor de referência – (somatória do 

consumo de copos descartáveis per capita de cada 

mês do período avaliado / número de meses)

Sendo:

Consumo de copos descartáveis per capita = Consumo 

bruto / número de funcionários

E:

Consumo bruto = consumo total registrado.

UNIDADE: %.Valor de referência (vo): 17,63 copos 

descartáveis per capita. 

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

Fórmula: resultado / meta *100

 - Indicador de Resíduos Sólidos Enviados para 

Reciclagem

Para construir o indicador da % de resíduos sólidos 

enviados para reciclagem fez-se uso da formula: 

% de resíduos destinados à reciclagem = Somatória do 

% de RDR de cada mês do período avaliado / número 

de meses do período avaliado. 

Onde:

 % de RDR = RDR/RPR x 100

Sendo:

RDR = total em kgs de resíduos efetivamente 
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destinados à reciclagem

RPR = total, em kgs, de todos os resíduos 

potencialmente recicláveis (total de resíduos gerados 

na instituição à exceção do lixo de banheiro). 

UNIDADE: %.

Valor de referência (v0): 49,58% (média de jan - out 

2007).

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

 Fórmula: [(∆ do resultado) / ∆ da meta] *100,

Onde:

∆ resultado = Resultado – Valor anterior (VALOR DE 

REFERÊNCIA);

∆ meta = Meta – Valor anterior (VALOR DE 

REFERÊNCIA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados pela comparação realizado 

frente às metas só faz confirmar a relevância do 

Programa, relevância esta que também pode ser vista 

pela pratica de inserção de valores socioambientais 

na administração pública estadual, possibilitando 

assim mudanças de comportamento dos servidores 

permitindo que o estado se torne referência em boas 

práticas ambientais a partir do consumo consciente 

e da gestão de resíduos nos prédios públicos. Pode-

se observar ainda como benefícios, a diminuição dos 

desperdícios e de custos, o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários, a geração de trabalho e renda para 

a associação de catadores de materiais recicláveis 

com a doação de materiais, tendo em vista ainda que o 

Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento 

do Programa Ambientação por meio do monitoramento 

e aperfeiçoamento nas instituições que o desenvolvem 

e a implementação deste programam em órgãos, 

entidades e edificações da administração pública de 

Minas Gerais. 

A apresentação dos resultados deste projeto se dará 

por meio da demonstração de um relatório comparativo 

entre as metas pactuadas e os resultados obtidos 

na condução das atividades propostas na área do 

prédio do complexo do SISEMA, sendo fornecidas 

informações complementares acerca dessas 

atividades, considerando os quadros de indicadores e 

metas (Tabelas 1 a 4).

De acordo com as designações (metodologia) do 

Programa Ambientação cada indicador apresenta um 

valor de referência e um peso determinado, e ainda as 

metas (tendem a ser crescentes de um trimestre para 

outro) e o realizado para cada trimestre são medidos 

em termos de valores percentuais.

3.1. INDICADOR REFERENTE À RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Este indicador demonstra a % de resíduos sólidos 

enviados para reciclagem em relação ao total de 

resíduos sólidos gerados no local. Para este indicador 

é relevante destacar que a crescente demanda por 

consumo tem levado a uma pressão sobre o meio 

ambiente e por conta disto há um constante aumento 

da geração de resíduos, muitos desses ainda sem 

destinação correta.

Diante disso, o Ambientação trabalha com o 

pressuposto de que no órgão/edificação onde 

o programa é colocado em prática haja alguma 

mudança de comportamento visando a uma adequada 

destinação dos resíduos sólidos gerados, onde de 

acordo com os termos de adesão assinados pelo 

órgão/edificação que participa do programa, deverão 

ser encaminhados para reciclagem os resíduos sólidos 

recicláveis, conforme a lei estadual 16689/2007. Desta 

forma, os resíduos sólidos considerados recicláveis 

(excluídos, portanto os resíduos de banheiro), gerados 

por cada órgão/edificação participante são pesados 

em uma balança, de acordo com a composição dos 

mesmos, diariamente pelo órgão/edificação que se 

incluem no projeto e são mensalmente registrados no 

Sistema de Gestão do Ambientação.

 De acordo com o Ambiente Brasil (2009), a OSCIP 

responsável pelo monitoramento do programa em 

determinada área, deve estar sempre buscando 

dados nos órgãos/edificações, obtendo o máximo de 

informações válidas sobre os indicadores, e se caso 

houver dificuldades em obter estes dados a comissão 

gestora do programa (FEAM), deve ser avisada sobre 

tais dificuldades para que se necessário quando da 

avaliação do indicador  frente aos dados não obtidos 

seja feita a expurgação destes do calculo da média 

trimestrais de resíduos destinados à reciclagem.

Para este indicador o valor de referência (Vo) é 
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calculado pela média dos meses de janeiro a outubro 

de 2007, a qual nos mostrou um valor de referência de 

49,58%. 

A seguir é demonstrado na tabela 1 o detalhamento 

do resultado alcançado correspondente aos resíduos 

sólidos enviados para reciclagem no acompanhamento 

de três trimestres.

Tabela 1. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de resíduos sólidos enviados para reciclagem 
em relação ao total de resíduos sólidos gerados

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º  
Trimestre

1º  
Trimestre

2º  
Trimestre

3º  
Trimestre

53% 58% 63% 71,70% 58,27% 73,51%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

De acordo com análise feita para os dados obtidos, 

constata-se então que, no primeiro trimestre o 

realizado foi de 71,70% para uma meta de 53%, no 

segundo trimestre o realizado verificado foi de 58,27% 

para uma meta de 58% e ainda no terceiro trimestre o 

resultado foi de 73,51%, resultado este que superou 

os dos trimestres anteriores, respectivamente 58,27% 

e 71,70%, além da meta estabelecida para o período, 

de 63%. Mesmo o resultado nos três trimestres tendo 

sido positivos em relação à meta, o desempenho do 2° 

trimestre foi consideravelmente inferior ao constatado 

no 1° trimestre e no 3° trimestre.

Segundo o Ambiente Brasil (2009) foram constatadas 

não conformidades no monitoramento dos resíduos 

recicláveis, pesagem e registro de dados, estas 

não conformidades se mostraram como um fator 

dificultador do alcance das metas estabelecidas, o 

que justifica o desempenho consideravelmente inferior 

do 2° trimestre frente ao 1° e 3° trimestre. Sendo 

assim propôs-se ações corretivas como a realização 

de um processo de capacitação da mão-de-obra 

responsável pela limpeza e conservação do órgão/

edificação analisado.  A política de capacitação foi 

aplicada nos agentes de limpeza e conservação pelo 

fato de eles serem os responsáveis pelo recolhimento 

dos resíduos nas instituições, o que resultou em uma 

melhoria direta e continua no processo. A partir disto 

pode-se solucionar as não conformidades no processo 

de monitoramento dos resíduos recicláveis, o que 

pode ser comprovado pelo ótimo desempenho do 3° 

trimestre. 

Ainda segundo o Ambiente Brasil (2009), alguns fatores 

foram facilitadores para o cumprimento das metas, 

como a infraestrutura de coleta seletiva existente no 

órgão/ edificação do SISEMA.

3.2. INDICADOR REFERENTE AO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

O indicador 1.2 refere-se à porcentagem de redução do 

consumo de energia elétrica per capita. Tendo em vista 

que hoje em dia os órgãos públicos possuem grande 

potencial consumidor de energia elétrica, um dos 

objetivos do Termo de Adesão assinado pelos órgãos/

edificações participantes é o uso racional dos recursos 

naturais na edificação escolhida para implantação do 

programa. Dessa maneira, mensalmente, o consumo 

de energia elétrica em KW/h é registrado e monitorado 

pela Comissão Setorial de cada órgão/edificação, 

por meio dos dados obtidos na conta fornecida pela 

prestadora do serviço em questão.

O indicador se mostra o mais eficaz possível o quanto 

mais preciso for os dados fornecidos pela Comissão 

Setorial de cada instituição, quanto a verificação 

mensal do número de funcionários (servidores, 

terceirizados, estagiários etc) presentes no órgão.
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Tendo em vista que a meta é cumulativa e gradativa, 

sendo considerada sempre em relação ao valor de 

referência e ainda quanto maior o valor do indicador, 

melhor se mostra o resultado, para este indicador o 

valor de referência (Vo) é de 101,16 KW/h per capita, 

o qual é calculado pela média dos meses de janeiro a 

outubro de 2007.

A seguir é demonstrado na tabela 2 o detalhamento do 

resultado alcançado correspondente à porcentagem 

de redução do consumo de energia elétrica per capta.

Tabela 2. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de energia 
elétrica per capta

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

0,5% 1% 1,5% 3,45% 13,40% 17,12%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

Fazendo a análise dos dados obtidos, para o primeiro 

trimestre este indicador mostrou um valor abaixo da 

meta prevista, esta que era de 0,5% e o valor do 

resultado foi um aumento de 3,45% no consumo per 

capita. No entanto a partir de agosto, quando a OSCIP 

iniciou os seus trabalhos, foram observados erros 

na metodologia de calculo do indicador feita pela 

Comissão Setorial do SISEMA, pois nos cálculos não 

eram incluídos todos os funcionários que efetivamente 

utilizavam do serviço de energia elétrica dentro da 

instituição. Portanto os cálculos estavam em quase 

na sua totalidade errados. Com os trabalhos de 

atualização que foram feitos pela OSCIP os meses de 

junho e julho que eram os meses dentro do trimestre 

que computavam resultados errados, foi possível 

passar o resultado ora negativo para um saldo positivo 

de 6.88%.

Dentro disso fica bem claro a importância que tem o 

trabalho desempenhado pela OSCIP, principalmente 

no que diz respeito a identificação de falhas e na 

elaboração de ações corretivas nos procedimentos da 

Comissão Setorial.

No segundo trimestre o indicador mostrou uma 

variação positiva registrada de 13, 40%, frente a 

uma meta de 1% para o referido trimestre, e pode-se 

observar ainda uma variação positiva em relação ao 

trimestre anterior. O resultado deste trimestre pode 

se mostrar satisfatório devido ao fato do sucesso no 

trabalho de parceria entre a Comissão Setorial do 

SISEMA e a OSCIP monitora, o que possibilitou uma 

ampla sensibilização no campo da infra-estrutura, 

como na identificação dos quadros de acionamento 

de energia, sinalização educativa quanto ao consumo 

consciente de energia elétrica, levantamento do 

quantitativo de equipamentos domésticos existentes 

nos setores para otimização da rede elétrica e ainda 

foi feita uma aplicação de norma técnica referente à 

utilização dos aquecedores de marmita no refeitório.

No terceiro trimestre este indicador apresentou uma 

variação positiva em relação á meta de 1,5%, e em 

relação aos trimestres anteriores (6,88% e 13,40%), 

registrando uma redução de 17,12%.  Tal resultado é 

fruto da continuidade no trabalho de parceria entre a 

OSCIP e a Comissão Setorial do SISEMA.

De acordo com o Ambiente Brasil (2009), como fator 

dificultador desta ação, estão os grandes investimentos 

realizados, como a migração de fornecimento de energia 

de baixa para média tensão, na iminência da mudança 

da instituição para o centro Administrativo do Governo, 

previsto para dezembro de 2009. O pleno e direto 

apoio do secretario de Meio Ambiente ao Programa 

Ambientação e a parceria com a Superintendência 

de Recursos Logísticos e Manutenção do SISEMA no 

plano de ação “eficientização Ambiental do Prédio do 

SISEMA”, sem mostram como aspectos positivos para 

o desenvolvimento do projeto.
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3.3. INDICADOR REFERENTE À REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA

O indicador 1.3 indica a porcentagem de redução do 

consumo de água per capita. A análise deste indicador 

se mostra importante ao passo que os órgãos públicos 

possuem um grande potencial consumidor de água, 

e sendo assim um dos objetivos do Termo de Adesão 

assinado pelos participantes é o uso de forma racional 

deste recurso natural no órgão/edificação participante 

do programa. Para a análise deste indicador o consumo 

de água em m³ é medido, registrado e monitorado pela 

comissão Setorial de cada órgão/edificação, por meio 

de dados obtidos na conta fornecida pela prestadora 

de serviço em questão. Posteriormente os dados em 

m³ são transformados em litros pela comissão setorial 

(1 m³ = 1.000 litros).

Para que este indicador se mostrasse o mais eficaz 

possível a comissão foi necessário fazer a verificação 

mensal do número exato de funcionários (servidores, 

terceirizados, estagiários etc) presentes no órgão. 

Também para este indicador a meta é cumulativa e 

gradativa, sendo considerada sempre em relação ao 

valor de referencia e ainda, quanto maior o valor do 

indicador, melhor.

O indicador de porcentagem de redução do consumo 

de água per capita usa de um valor de referencia (Vo) 

de 519,55 litros/per capita, o qual foi obtido pela média 

dos meses de janeiro a outubro de 2007.

A seguir é demonstrado na Tabela 3 o detalhamento do 

resultado alcançado correspondente à porcentagem 

de redução do consumo de água per capta.

Tabela 3. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de água 
per capta

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

0,5% 1% 2% 4,81% 0,54% 3,09%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

Na análise dos resultados, constatou-se que o realizado 

para este indicador foi um aumento de 4,81% no 

consumo de água pelo órgão/edificação participante, 

frente a uma meta de 0,5% para o primeiro trimestre. 

Já no segundo trimestre o realizado foi de 0,54% 

frente a uma meta de 1%, ou seja, o que foi reduzido 

no consumo de água foi apenas 0,54% sendo que a 

meta era uma redução de pelo menos 1%. O resultado 

mostra que mesmo a OSCIP, juntamente com a 

comissão setorial, tendo realizado ações educativas 

e também ações estruturais, tais como instalações de 

adesivos educativos nos banheiros e ainda fazendo 

a inspeção mensal para verificar a ocorrência de 

vazamentos na rede hidráulica e ainda a retirada de 

duchas dos banheiros, ainda assim não foi possível o 

cumprimento da meta. 

Como fatores que se mostraram um obstáculo para 

o não cumprimento da meta, pode-se colocar a 

identificação de vazamentos na agencia do Banco 

Bradesco, cuja solução não depende do SISEMA nem 

da substituição dos copos descartáveis no prédio, 

tornando necessária a lavagem de canecas por cerca 

de 1300 usuários diariamente. 

Mesmo assim a OSCIP continuou o seu trabalho em 

parceria com a comissão setorial, continuando a instalar 

adesivos em todos os banheiros, e fazendo também 

a inspeção de vazamentos na rede hidráulica, além 

da retirada de duchas dos banheiros e atendimento 

imediato às não conformidades detectadas desde o 

inicio.

O resultado desde trabalho contínuo em parceria 

com a comissão setorial do SISEMA veio de forma 

positiva no terceiro trimestre. No terceiro trimestre 

este indicador apresentou resultado positivo de 

3,09%, superando a meta de 2% para este período 

e os resultados anteriores, demonstrando melhoria 

gradativa do indicador. Bem como dito anteriormente 
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no primeiro trimestre houve aumento do consumo de 

4,81%, no segundo trimestre houve uma redução de 

0,54%, porém insuficiente em relação à meta de 1%.

Pela análise da situação pode-se perceber como um 

indicador é capaz de comprometer outros indicadores 

como o caso do indicador de consumo de copo 

descartável, que acabou por comprometer o indicador 

de consumo de água, uma vez que com ações como 

a distribuição de canecas para todos os funcionários 

e o procedimento de limitar o uso interno de copos 

descartáveis, acabou por levar a um aumento do 

consumo de água uma vez que se lavariam mais 

copos. 

Na tentativa de corrigir o erro o que se propõem é 

que este indicador seja excluído para os próximos 

trimestres, e que se faça um novo registro de dados 

para definir a partir destes um novo Vo (valor de 

referencia), uma vez que a realidade interna da 

instituição foi alterada significativamente.

3.4. INDICADOR REFERENTE AO CONSUMO DE 

COPOS DESCARTÁVEIS

O indicador 1.4 mostra a porcentagem de redução 

do consumo de copos descartáveis per capita. Em 

se tratando do serviço público de maneira geral, 

deve-se destacar a questão do desperdício de copos 

descartáveis, de forma que o uso excessivo deste 

recurso só estimula o mercado a produzir cada vez 

mais, e desta forma, como resultado, mais petróleo é 

despendido.

Sendo assim vale ressaltar que de acordo com o 

termo de adesão assinado pelo órgão/edificação 

que participa do programa, um dos objetivos se 

figura no uso racional dos recursos naturais. Dentro 

disto as ações ligadas aos 5 Rs, reduzir, reutilizar, 

reciclar, repensar e recusar, são fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável no âmbito do serviço 

público. 

Ficou estabelecido, portanto que mensalmente 

o consumo de copos descartáveis de 200 ml em 

unidade deve ser registrado no Sistema de Gestão 

Ambientação e monitorado pela Comissão Setorial do 

órgão/edificação. Também para este indicador a meta 

é cumulativa e gradativa, sendo considerada sempre 

em relação ao valor de referência. De forma que 

quanto maior o valor do indicador melhor se mostra 

o resultado. Para este indicador o valor de referencia 

(Vo) é de 17,63 copos descartáveis per capita, valor 

que foi obtido pela média de janeiro a outubro de 2007.

Tabela 4. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA. 
 

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de 
copos descartáveis per capta

1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre

1% 3% 4% 24,90% 8,38% 74,21%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

A análise dos resultados revela que este indicador 

apresentou um realizado de 24,90% no primeiro 

trimestre, para uma meta de 1% de redução de 

consumo. Já no segundo trimestre o realizado foi de 

8,38% de redução, para uma meta de 3%. No terceiro 

trimestre este indicador apresentou um desempenho 

positivo de 74,21% de redução, valor este que 

superou a meta prevista para este período de 4% e 

os trimestres anteriores, onde se constatou 24,90% e 

8,33%. O que se pode comparar ainda é que mesmo o 

valor obtido no segundo trimestre tendo sido positivo, 

ele se mostrou bem abaixo do valor obtido no primeiro 

trimestre e do obtido no terceiro trimestre. 

A justificativa para um resultado melhor apresentado 

no primeiro trimestre frente ao resultado do segundo 

trimestre foi a de que a comissão setorial verificou que 

neste trimestre houve a racionalização do consumo 

de copos descartáveis no momento da requisição 

por parte do coordenador do almoxarifado, o que 
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acarretou a melhoria no consumo, no entanto com a 

saída do coordenador do almoxarifado acima citado, 

o fornecimento de copos descartáveis voltou a ser 

atendido em toda a sua totalidade.

As expectativas para este indicador eram as de que 

houvesse uma melhoria para os próximos meses, já 

que foram disponibilizadas canecas para todos os 

funcionários e a instituição de procedimento interno 

faz uma normatização da distribuição e uso de copos 

descartáveis.  E de fato os bons resultados, que 

nada mais são do que reflexos positivos do esforço 

para a minimização da cultura dos descartáveis 

pela instituição podem ser evidenciados no terceiro 

trimestre. O realizado de 74.21% mostra que o processo 

de distribuição de canecas para todos os funcionários 

da edificação e a implementação de procedimentos 

disciplinares para o uso de copos descartáveis, como 

deixando os copos descartáveis para uso apenas dos 

visitantes, é eficiente e pode levar a bons resultados e 

condutas de desempenho.

Como aspecto positivo para alcançar tal meta o 

Ambiente Brasil (2009) revelou que o apoio direto 

do Secretario de Meio Ambiente ao Programa 

Ambientação e a parceria com a Superintendência 

de Recursos Logísticos e Manutenção do SISEMA, 

foram fatores importantes e ainda se constituem como 

fatores importantes para alcançar bom desempenho 

dentro das metas do programa Ambientação.

4. CONCLUSÕES

Todos os resultados do Programa Ambientação 

demonstrados anteriormente nas tabelas, indicam 

que o referido programa caminha na direção certa 

da sustentabilidade. O programa de racionalização 

de gastos no complexo do SISEMA revela um ótimo 

desempenho quando se trata dos resíduos sólidos 

gerados neste órgão/instituição. O programa vem 

possibilitando uma destinação certa e correta aos 

resíduos sólidos passíveis de serem reciclados, 

contribuindo assim para a diminuição da pressão 

sobre o meio ambiente. 

Da análise feita sobre o consumo de energia elétrica, 

conclui-se que excluídos os erros de metodologia 

apresentados no inicio do período de monitoramento 

do programa, erros estes que foram corrigidos pela 

OSCIP monitora, pode-se perceber que o Programa 

Ambientação tem levado a uma utilização racional do 

uso deste recurso natural por parte dos funcionários 

do complexo do SISEMA, de forma ainda que com 

isso a pressão sobre o uso deste recurso vem sendo 

notoriamente diminuída.

Dos estudos feitos sobre o indicador de consumo 

de água, pode-se concluir que no decorrer dos três 

trimestres analisados, o resultado para este indicador 

se mostrou mais negativo do que positivo, no entanto 

isto se deveu a uma série de irregularidades no sistema 

de abastecimento de água nas instalações do prédio 

do complexo, no entanto mesmo que o resultado 

tenha se mostrado em sua maior parte negativo, os 

esforços para contornar este quadro representam um 

compromisso com o objetivo que a OSCIP matem. 

O desempenho positivo no final do terceiro trimestre 

permite concluir que o trabalho desempenhado pela 

OSCIP está possibilitando uma cultura mais racional 

na utilização deste recurso, cultura esta que é levada 

para um ambiente fora do ambiente de trabalho, como 

as residências dos próprios funcionários deste órgão/

instituição pública. Sendo assim o impacto de políticas 

de educação ambiental como as que vêm sendo 

desenvolvidas pelo Programa Ambientação são de 

suma importância para a construção de uma realidade 

cotidiana mais condizente com um futuro sustentável.

A cerca do consumo de copos descartáveis dentro do 

complexo do SISEMA, O Programa Ambientação tem 

contribuído de forma relevante para a diminuição do 

desperdício deste material, de forma que a partir disto 

a pressão sobre o dispêndio de petróleo também sofre 

uma diminuição. A distribuição de canecas foi uma 

medida que, apesar de no início ter levado ao aumento 

do consumo de água, contribuiu para a diminuição da 

cultura dos descartáveis pela instituição, resultando 

em um menor impacto negativo sobre o meio ambiente 

e aumentando a vida útil de aterros sanitários.  

Diante de todas estas contribuições apresentadas 

acima advindas de um Programa de racionalização 

de gastos como o que vem sendo desenvolvido sobre 
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as diretrizes do Programa Ambientação dentro de um 

órgão/instituição pública, pode-se perceber, portanto, 

que as práticas de educação ambiental se tornam um 

instrumento importante na hora de se realizar políticas 

públicas, uma vez que se aplicada em ambientes 

com potencial multiplicador relevante os resultados 

obtidos podem vir muito mais rápido que o esperado e 

podem chegar a um número maior de pessoas do que 

o planejado é o que revela os resultados do Programa 

Ambientação.

 Conclui-se ainda que as ideais e ações desenvolvidas 

por um Programa como este impactam de forma 

direta sobre os gastos do poder público. Uma vez 

que o Programa Ambientação tem seu foco em Órgão/

instituições de caráter público, como é o caso do 

complexo do SISEMA, a racionalização nos gastos 

de recursos como energia elétrica, água e copos 

descartáveis, os quais são demandados em grande 

escala dado o grande número de funcionários e o 

tamanho das instalações, levaria a uma redução dos 

gastos públicos com despesas deste tipo.

Uma dinâmica como a colocada acima da margem 

para investimentos maiores nos setores de 

educação, melhorias dos bens públicos, melhoria 

de pavimentações urbanas, de forma ainda que um 

maior volume de verbas podem vir a ser destinadas 

a conservação do patrimônio público, investimentos 

em setores chaves da economia bem como melhoria 

das contas públicas, além de uma extensão de 

externalidades positivas a outros setores em virtude 

de uma economia de gastos. 
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Resumo:  Com o aumento da população como um todo e do consumo, as quantidades de 
resíduos sólidos tendem a crescer cada vez mais e o impacto ambiental derivado disto, idem. 
Reduzir, reutilizar e reciclar são atividades fundamentais na busca de um desenvolvimento 
sustentável, que é aquele que agrega as dimensões ambiental, social e econômica. Dentro 
deste contexto, as cooperativas de catadores tem papel relevante, pois estão em um dos 
extremos da via de mão dupla que é consumo. Este estudo visa identificar a importância 
de uma cooperativa na gestão dos resíduos sólidos da cidade de Volta Redonda – RJ e, 
analisando seus erros e acertos, suas dificuldades e suas potencialidades, sugerir medidas 
afim de que o seu trabalho possa ser mais bem realizado. Foi realizada uma pesquisa 
exploratória e descritiva, sob a forma de um estudo de caso, com entrevista semiestruturada 
e observação da rotina. Pode-se perceber que, com determinados ajustes, a cooperativa 
pode ampliar e melhorar o desempenho de suas atividades que minimizam impactos 
ambientais e incluem seus cooperados social e economicamente.

Palavras Chave: Logística Reversa, Cooperativas, Reciclagem, Desenvolvimento Sustentável.
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1. INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, o sistema capitalista 

que está instalado e o modelo desenvolvimentista 

que é estimulado fazem com que o consumo seja 

praticamente a razão de viver das pessoas. Todos 

os anos novas necessidades são criadas e novos 

produtos são lançados, com ciclos de vida cada vez 

menores. Junto a isso, a população também cresce 

e o nível de renda também. Todos esses fatores 

levam a quantidades cada vez maiores de resíduos 

sólidos oriundos do pós-consumo: de 2003 a 2012, a 

população brasileira cresceu 9,65%, mas o volume de 

lixo aumentou em 21% (a quantidade por pessoa subiu 

de 955g por dia para 1,223 kg). Segundo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o 

lixo produzido no mundo saltará dos atuais 1.3 bilhão 

para 2.2 bilhões de toneladas até 2025. E os impactos 

negativos desse modo de vida no planeta podem 

ser irreversíveis. Entretanto, cresce entre empresas, 

governos e a população a noção de desenvolvimento 

sustentável e o desejo de colaborar para com ele, por 

diferentes motivos (CAMPOS, 2013).

O desenvolvimento sustentável é estudado desde os 

anos 80, visto que, em 1983, a ONU criou a Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para 

tratar deste tema e o mesmo foi definido, segundo o 

relatório Brundtland (1987), como o desenvolvimento 

“que procura satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades”. Neste contexto, a destinação correta 

dos resíduos sólidos gerados se torna essencial, pois 

o seu acúmulo em lixões causa impactos ambientais 

negativos e o seu remanejamento traz benefícios 

sociais e econômicos. E isso se dá através de práticas 

de logística reversa, que é “o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos que envolvem a reutilização 

de bens no processo de produção, a fim de gerar 

retorno econômico para a empresa e de reduzir os 

danos ao meio ambiente” (GUARNIEIRI et al., 2006). 

E então, dentro do escopo da mesma, a reciclagem é 

fundamental.

O processo de reciclagem seria muito mais difícil 

sem a atuação de uma espécie de profissional que, 

além de enfrentar condições insalubres de trabalho 

e baixa remuneração, enfrenta também o desprezo 

da sociedade, a exclusão social. Este profissional é o 

catador de lixo reciclável e seu trabalho é fundamental 

para a diminuição do acúmulo de resíduos sólidos.

Para conseguir melhor remuneração e melhores 

condições de trabalho, estes profissionais têm buscado 

o cooperativismo, que é “o instrumento pelo qual a 

sociedade se organiza, através de ajuda mútua, da 

colaboração, da solidariedade, para resolver diversos 

problemas relacionados ao seu dia-a-dia” (SEBRAE, 

2006). Eles têm recebido apoio do Estado e da 

sociedade civil nessa empreitada (segundo pesquisa 

do ministério de meio ambiente de 2012, 47% da 

população separam o lixo seco do molhado), visto que 

as empresas estimulavam a ação dos atravessadores, 

pois os mesmos conseguiam maiores quantidades de 

material. Mas os trabalhadores, quando organizados 

em uma cooperativa, tendem a conseguir melhores 

preços e condições de trabalho. Por exemplo, em 

Uberlândia, segundo a Associação de Catadores 

e Recicladores do Bairro Taiman (ASSOMAN), os 

atravessadores pagavam R$ 1,10/Kg de garrafa PET, 

que, se fosse vendido diretamente às empresas, 

custaria cerca de R$ 2,00.  

O intuito deste artigo é elencar os problemas 

enfrentados nas atividades de uma cooperativa, 

apresentar soluções para os mesmos baseados em 

conceitos estudados e reafirmar a importância do 

trabalho realizado pela mesma.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA DESTINAÇÃO

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), 

através da NBR 10.004/87, define resíduos sólidos 

como sendo resíduos nos estados sólido e semissólido, 

que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 

e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. (CAMPOS, 2013)
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Ou seja, resíduos sólidos são os materiais indesejáveis 

gerados após a fabricação, comercialização e 

utilização de algum produto ou serviço. Segundo 

a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2012 

foram gerados 64 milhões de toneladas de resíduos, 

dos quais 24 milhões seguiram para destinos 

inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 

estádios do tamanho do Maracanã. Em média cada 

brasileiro gerou 383 Kg de lixo.

Dispor o lixo sobre o solo, sem qualquer tratamento, 

constitui-se num problema de saúde pública, pois 

provoca a poluição do solo e da água, alterando suas 

características físicas, químicas e biológicas (SOUZA, 

2000; MARCHI, 2006). A destinação dos resíduos se 

dá em lixões, aterros controlados e aterros sanitários. 

Nos lixões, os resíduos são simplesmente despejados 

sobre o solo e a céu aberto sem medidas de proteção 

ao meio ambiente e à saúde pública. Os aterros 

controlados diferem dos lixões apenas por receberem 

uma cobertura diária de material inerte (areia ou terra), o 

que não resolve os problemas ambientais decorrentes 

dos gases e líquidos gerados. Já os aterros sanitários, 

segundo Souza (2000), correspondem ao método 

de disposição final de resíduos sólidos no solo sem 

causar danos ao meio ambiente ou à saúde pública, 

utilizando processos de engenharia no confinamento 

dos resíduos, que são dispostos em camadas e cujo 

escoamento de líquidos e emissão de gases são 

controlados. 

Concomitantemente ao aumento da população e do 

nível de renda, verifica-se, também, “a tendência de 

redução do ciclo de vida dos produtos, de uma forma 

geral, observada nas últimas décadas, motivada por 

avanços tecnológicos e introdução de novos materiais, 

por imperativos de diferenciação mercadológicos, 

por compulsão social de consumo, pela redução de 

custos logísticos, entre outros motivos” (LEITE, 2002). 

Portanto, “os resíduos sólidos estão sendo produzidos 

pelos seres humanos numa proporção muito maior do 

que deveriam produzir, desarmonizando o equilíbrio 

ecológico, indicando que consumimos mais do que 

necessitamos, acelerando assim o índice de poluição 

do planeta” (SILVA, 2007). E isso resulta nos crescentes 

problemas relacionados à gestão dos resíduos sólidos.

Devido a essa realidade, medidas devem ser tomadas 

pelos administradores públicos e um passo importante 

em direção a uma melhor gestão dos resíduos sólidos 

foi dado no dia 2 de Agosto de 2010, quando foi 

sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A PNRS, instituída pela lei 12.305, de acordo com o 

Congresso Nacional, apresenta vários objetivos, dentre 

eles destacam-se: a proteção da saúde pública e da 

qualidade do meio ambiente; a não geração, a redução, 

a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos 

sólidos, bem como a destinação final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; o desenvolvimento de 

processos que busquem a alteração dos padrões 

de produção, o consumo sustentável de produtos e 

serviços, e o incentivo à indústria da reciclagem, tendo 

em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados. Além 

disso, A PNRS determina que todos os municípios 

tenham um plano de gestão de resíduos sólidos para 

ter acesso a recursos financeiros do governo federal 

e investimento no setor. E estipula que, após 2014, 

o Brasil não poderá ter mais lixões, que deverão ser 

substituídos por aterros sanitários. O desafio é grande, 

visto que existem quase três mil lixões no Brasil para 

serem fechados no prazo fixado na PNRS, apenas 

27% das cidades brasileiras têm aterros sanitários e 

somente 14% dos municípios brasileiros fazem coleta 

seletiva do lixo (CAMPOS, 2013).

Neste contexto de busca a uma melhor gestão 

dos resíduos sólidos, práticas de logística reversa 

são fundamentais para a solução dos problemas 

supracitados, com respeito aos materiais recicláveis.

3. IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA

Entendemos a logística reversa como 

a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações logísticas correspondentes, 

do retorno dos bens de pós-venda e de 

pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 

ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuições reversos, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, 
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ecológico, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros (LEITE, 2005, 

p.16-17).

A implementação de práticas de logística reversa 

vem aumentando devido à necessidade contínua de 

redução de custos e de diferenciação de serviços 

oferecidos no mercado (GONÇALVES e MARINS, 

2006) e, com o aumento da geração de resíduos 

sólidos, a melhor solução, a solução óbvia, para os 

materiais recicláveis, são as práticas de logística 

reversa. Elas atendem às três principais dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Visto 

que apresenta ganhos em todas elas. Por exemplo, 

ao reutilizar uma embalagem de um determinado 

produto, a empresa reduz custos de produção e 

preserva o meio ambiente, pois não extrai matéria-

prima do mesmo e nem deixa as embalagens do seu 

produto se acumularem nos lixões. Ao mesmo tempo, 

a sociedade ganha, além de melhor qualidade de vida 

com uma menor geração de lixo, a inclusão social 

de catadores de material reciclável, que por ventura 

recolham unidades dessa embalagem, pois gera para 

eles emprego e renda. (SANTOS, 2012)

Leite (2009) identifica três modos para a reutilização 

de materiais por intermédio da logística reversa: reuso, 

remanufatura e reciclagem. No reuso, os produtos não 

recebem qualquer tipo de incremento, mas podem 

ser limpos e deixados em condições de reuso pelo 

consumidor. Na remanufatura, os produtos podem ser 

reaproveitados em suas partes essenciais, por meio da 

substituição de componentes complementares, sendo 

o produto reconstituído com a mesma finalidade e 

natureza do original. Já a reciclagem é o canal reverso 

em que o produto não retém sua funcionalidade 

original, conforme será explicado na próxima seção. 

3.1 A RECICLAGEM COMO FERRAMENTA DA 

LOGÍSTICA REVERSA

A reciclagem é o reaproveitamento dos 

materiais como matéria-prima para um 

novo produto. Muitos materiais podem 

ser reciclados e os exemplos mais 

comuns são o papel, o vidro, o metal e o 

plástico. A palavra reciclagem difundiu-

se na mídia a partir do final da década 

de 1980, quando foi constatado que as 

fontes de petróleo e de outras matérias-

primas não renováveis estavam se 

esgotando rapidamente e que havia falta 

de espaço para a disposição de lixo e 

de outros dejetos na natureza (SOUZA; 

FONSECA, 2010, p. 6).

A palavra vem do inglês recycle (re = repetir e cycle = 

ciclo), onde: Reciclar e reutilizar assumem diferentes 

significados: reutilizar seria transformar o produto 

industrializado em um produto igual, e reciclagem é 

o ato de reaproveitar materiais para um novo produto 

(LEITE, 2004; ABRE, 2004). 

Apesar de a reciclagem ser um conceito que já se 

encontra no imaginário popular, Estival et al. (2008) 

comentam que muitos consumidores desconhecem o 

termo “embalagens recicláveis”, uma vez que poucos 

observam os rótulos dos produtos que consomem. 

Provocando, desta forma, um desequilíbrio entre 

as quantidades descartadas e as reaproveitadas, 

gerando um enorme crescimento do lixo urbano.

A coleta seletiva e a reciclagem dos materiais se 

apresentam como a atitude mais adequada para lidar 

com esta situação, tendo em vista que, desta forma, 

reaproveita-se matéria-prima e energia, além de se 

gerar empregos e renda (SILVA et al., 2003).

Dentro deste contexto, um ator social de extrema 

importância é o catador de material reciclável. Mesmo 

não estando ligados a cooperativas, os catadores e 

catadoras colaboram com a redução do impacto 

ambiental gerado pelos resíduos sólidos nas cidades, 

pois dependem dele como fonte de renda para sua 

família (SANTOS e CÂNDIDO, 2010). 

4. A ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE 

CATADORES

O método de cooperação entre um 

grupo de pessoas baseia-se na ação 

conjunta, no trabalho coletivo de 
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indivíduos associados livremente para 

pôr em marcha a obtenção de melhores 

condições econômicas, sociais, morais e 

civis, por meio de suas forças, para prestar 

uma série de serviços. O movimento 

associativista está apoiado numa filosofia 

nova, ou seja, seu propósito é fazer vingar 

uma transformação pacífica, porém 

radical, das condições econômicas e 

sociais criadas pelo lucro desordenado 

dos capitalistas, no qual prevalece a 

exploração do homem (SOUZA, 2000).

A coleta de material do lixo representa uma estratégia 

de sobrevivência nos países em desenvolvimento, nos 

quais, na maioria das vezes, os catadores encontram-

se expostos a condições de trabalho insalubres, que 

acarretam para o grupo uma maior taxa de mortalidade 

que a média da população (CONFERÊNCIA MUNDIAL 

DE RECOLHEDORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 

2008). 

Apesar disso, o trabalho das cooperativas, além 

de atender às três principais dimensões da 

sustentabilidade, pode ser considerado, junto à 

implantação de aterros sanitários, a solução para 

o problema da gestão dos resíduos sólidos. Pois, 

Segundo Lima e Oliveira (2008), “a produção 

capitalista produz três substâncias residuais, sem valor 

agregado (excluídos sociais, lixo urbano e consciência 

ambiental) que por sua vez implicam diretamente nos 

valores produzidos pelas Associações de Catadores 

(ACs). Assim, as ACs conseguem gerar renda, valorizar 

materiais que já não tinham valor para o mercado e 

contribuem para preservação ambiental”. 

Mas, por que organizar-se em cooperativas e 

não fazer o trabalho por conta própria, como um 

microempreendedor individual? Já que para a 

sociedade, as empresas e o meio ambiente os 

resultados seriam os mesmos? 

Pode-se dizer que é mais vantajoso para os catadores 

estar organizado em cooperativas porque, deste modo, 

aumentam o montante de materiais, assim como seu 

poder de barganha junto às indústrias compradoras 

do material, aumentando seus ganhos e não sendo 

explorados por intermediários (WIEGO, 2009). A figura 

1 ilustra essa afirmação, ao mostrar os “caminhos” por 

onde os resíduos sólidos passam.

Figura 1 - Cadeia Reversa de Pós-Consumo dos Resíduos 
Sólidos Urbanos. Fonte: Estival et al. (2008)

Entretanto, há muitos desafios a serem superados 

pelas cooperativas para que seu trabalho ganhe 

em qualidade e rentabilidade. Se, ao organizarem-

se em cooperativas, os catadores veem diminuir o 

preconceito contra si, eles também necessitam que a 

sociedade colabore com a coleta seletiva da cidade, 

para que possam conseguir maior quantidade de 

material reciclável, pois entre todas as dificuldades 

para se obter ganhos de produtividade, o gargalo 

determinante é a triagem, prejudicada pela coleta 

ineficiente devido, entre outras coisas, às condições 

dos equipamentos, lixo misturado, falta de roteiros e 

frota. (LIMA e OLIVEIRA, 2008).

5. METODOLOGIA DO TRABALHO

A metodologia do trabalho consiste numa pesquisa 

bibliográfica que serviu de base para o trabalho e 

estruturou o conhecimento científico sobre o tema 

em questão. Posteriormente será feito um estudo 

de caso sobre a situação atual da cooperativa, o 

seu modo de trabalho, a sua relação com o serviço 

de coleta seletiva da cidade, as suas demandas, as 

suas particularidades, os seus erros e acertos. Um 

questionário semiaberto foi endereçado ao presidente 

da cooperativa, levantando informações sobre a rotina 

de trabalho, os problemas enfrentados, relacionamento 
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com o serviço de coleta da cidade e com a sociedade 

em geral. 

De posse dos dados sobre a Cooperativa em estudo, 

coletados em estudo caso realizado entre Abril e Maio 

de 2014, foram sugeridas soluções para os problemas 

logísticos e gerenciais enfrentados pela mesma e será 

explicitada a importância da atuação da cooperativa 

para a gestão dos resíduos sólidos da cidade de Volta 

Redonda.

6. ESTUDO DE CASO

6.1 DESCRIÇÃO DO CAMPO

O presente estudo foi realizado na matriz e na filial 

em implantação da Cooperativa de Catadores, ambas 

localizadas na cidade de Volta Redonda, sul do estado 

do Rio de Janeiro. A cidade tem área de 182,3 km², 

uma população de mais de duzentos e cinquenta e 

nove mil habitantes (IBGE, 2011) e possui outras duas 

cooperativas de catadores (Reciclar VR e Cidade do 

Aço). 

A matriz e a recém-iniciada filial da cooperativa 

estão instaladas em grandes galpões cobertos 

(como mostrado nas figuras 2) onde os resíduos, os 

equipamentos e o estoque de resíduos separados e 

prensados estão dispostos de maneira desorganizada.

Figura 2 - Matriz da cooperativa e Galpão da primeira filial da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Matriz Cooporativa Galpão da primeira filial da cooperativa

6.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O mapeamento de processos é uma 

ferramenta gerencial e de comunicação 

que tem a finalidade de ajudar a 

melhorar os processos existentes ou 

implantar uma nova estrutura voltada 

para processos. O mapeamento também 

auxilia a empresa a enxergar claramente 

seus pontos fortes, pontos fracos (pontos 

que precisam ser melhorados tais 

como:complexidade na operação, reduzir 

custos, gargalos, falhas de integração, 

atividades redundantes, tarefas de baixo 

valor agregado, retrabalhos, excesso de 

documentação e aprovações), além de 

ser uma excelente forma de melhorar 

o entendimento sobre os processos e 

aumentar a performance do negócio. 

(CAMPOS e LIMA, 2012, p. 6).

O mapeamento do processo foi feito através de 

conversa com o presidente da cooperativa, com uma 

caminhada ao longo dos diferentes estágios. A figura 

3 apresenta o mapeamento desenvolvido pelo estudo 

e o quadro 1 descreve suas etapas:
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Figura 3 – Mapeamento dos processos da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quadro 1 – Mapeamento dos processos da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

O QUE POR QUE ONDE COMO

Entrada
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305

Porta de entrada
Descarregamento do caminhão da 
coleta seletiva da cidade

Triagem
Separação dos materiais a serem prensados e 
vendidos. 

Esteiras
Trabalho manual de separação; 
Ensacamento dos materiais por tipo.

Descarte
Alguns materiais não são interessantes para a 
cooperativa e/ou não são recicláveis.

Área aberta dentro do 
galpão.

São separados ao lado das esteiras.

Prensagem
Compactados, os materiais ocupam menos 
espaço.

Prensa
Os materiais - separados por tipo - 
são prensados.

Estocagem Organização Depósito
Transporte e alocação no local 
determinado.

Saída Venda Porta de saída
Atravessadores, por intermédio de 
empresas terceirizadas, buscam com 
caminhões os materiais. 
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A figuras 4 ilustra, os estágios do mapeamento:

Figura 4 – Esquema visual do mapeamento de processos da cooperativa.Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Matriz Cooporativa

Esteira para triagem na Matriz da cooperativa.

Materiais descartados na Matriz da cooperativa

Galpão da primeira filial da cooperativa

Esteira para triagem na Filial da cooperativa

Prensa utilizada na Matriz da cooperativa
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Matriz Cooporativa

Esteira para triagem na Matriz da cooperativa.

Materiais descartados na Matriz da cooperativa

Galpão da primeira filial da cooperativa

Esteira para triagem na Filial da cooperativa
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A cooperativa está inserida na política de resíduos 

sólidos do governo municipal e recebe apoio da 

Secretaria de Ação Social. Em Volta Redonda, as 

cooperativas não são responsáveis pelo processo de 

catação, pois a prefeitura realiza este processo com 

os caminhões do programa “Coleta Seletiva Solidária” 

que vem sendo ampliado desde fim do ano passado e 

tem como meta atender, até junho de 2014, 100% da 

cidade com as rotas destes caminhões exclusivos para 

este tipo de coleta. Os resíduos são descarregados no 

galpão da cooperativa as terças, quintas e sábados.

Além disso, existe um trabalho de conscientização 

ambiental da população dos bairros atendidos e, 

no caso da cooperativa em questão, a prefeitura se 

compromete a pagar o aluguel dos galpões utilizados 

pela matriz e, agora, pela filial, além de bancar 

as contas de água e luz enquanto a cooperativa 

não puder arcar com esses gastos. O número de 

catadores cooperados cresceu ao longo de 2013 e 

em sua maioria são mulheres (87 %). Essas e outras 

informações estão na Tabela 1:

Tabela 1 – Dados gerais da Cooperativa de Catadores Folha Verde.

ITENS Cooperativa de Catadores Folha Verde

Nº catadores cooperados 30 (4 homens, 26 mulheres)

Diretoria Presidente e Vice-Presidente

Horário de Funcionamento 08:00 às 16:00, Segunda à Sexta

Recebimento de Resíduos Terça, Quinta e Sábado

Endereço
Matriz – AV. Bahia, nº 199, Belmonte, Volta Redonda
Filial – Rua Cap João Mauricio de Medeiros, nº 270, Aero, Volta Redonda.

Apoio
Prefeitura Municipal De Volta Redonda
Secretaria Municipal de Ação Social

Uso de Uniformes Sim

Uso de Equipamentos de Segurança Sim (equipamento limitado)

Equipamentos Prensas e Esteiras

Remuneração Média Mensal? R$ 400,00

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Entretanto, a prefeitura deixa de cumprir sua parte 

em algumas ocasiões, pois o programa de coleta 

ficou interrompido durante vários períodos devido a 

problemas com a(s) empresa(s) contratada(s). E há 

também atrasos no pagamento das contas de água 

e luz, por exemplo, no dia 15 de abril, quando o autor 

esteve na filial, a luz estava cortada.

Segundo o presidente da cooperativa, o preconceito 

da sociedade de fato diminui quando os catadores são 

cooperados, apesar de ainda existir. E ele se manifesta 

mais por desinformação do que má-fé. Já houve 

denúncias de que os catadores estavam roubando 

cobre, de que havia mau cheiro e risco de incêndio. 

Todas as acusações são infundadas: os cooperados 

recebem materiais recicláveis da prefeitura e não 

materiais orgânicos, e está preparada quanto ao risco 

de incêndio e, no caso do galpão da filial, até para 

ajudar as casas vizinhas em caso de incêndio. Ou 

seja, muitas pessoas não sabem como é o trabalho 

realizado pela cooperativa e outras tantas ainda não 

separam o lixo para a coleta seletiva que passa na sua 

rua. Juntando a isso o fato de que o programa de coleta 

ainda não atende 100% da cidade (essa é a meta para 

junho de 2014, se tudo der certo e o programa não 

parar novamente), pode-se perceber que há grandes 

perspectivas de crescimento em relação aos anos 

anteriores. Até 2013, com duas cooperativas atuando, 

o programa recolhia 40 toneladas por mês. Só em 

Janeiro de 2014 já foram recolhidas 200 toneladas 

(G1, 2014). Nos gráficos 1, pode-se ter uma noção 

de quanto e de como são os resíduos recebidos pela 

Folha Verde:
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ajudar as casas vizinhas em caso de incêndio. Ou 

seja, muitas pessoas não sabem como é o trabalho 

realizado pela cooperativa e outras tantas ainda não 

separam o lixo para a coleta seletiva que passa na sua 

rua. Juntando a isso o fato de que o programa de coleta 

ainda não atende 100% da cidade (essa é a meta para 

junho de 2014, se tudo der certo e o programa não 

parar novamente), pode-se perceber que há grandes 

perspectivas de crescimento em relação aos anos 

anteriores. Até 2013, com duas cooperativas atuando, 

o programa recolhia 40 toneladas por mês. Só em 

Janeiro de 2014 já foram recolhidas 200 toneladas 

(G1, 2014). Nos gráficos 1, pode-se ter uma noção 

de quanto e de como são os resíduos recebidos pela 

Folha Verde:

Gráfico 1 - Quantidade de resíduos recebidos por mês e por tipo. 

Confirmada a tendência de aumento de coleta a 

cooperativa deverá se empenhar no combate às suas 

fraquezas e na superação de suas ameaças para 

suprir a demanda de materiais a serem separados e 

vendidos. O quadro 2 enumera estes pontos fracos e, 

também, os pontos fortes que a Cooperativa possui:

Quadro 2 - Análise SWOT da Cooperativa de Catadores Folha Verde.

AMBIENTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Interno

- abertura da filial: maior capacidade 
de trabalho

- visão empresarial
- parceria com a prefeitura

- grande espaço físico

- organização e limpeza do espaço
- falta de investimento em equipamento

- equipamentos defeituosos
- dependência de atravessadores

- divulgação deficiente

Externo - Aumento do volume de coleta
- Conflitos pontuais com a prefeitura e a sociedade

- Falta de união com as outras cooperativas

Investimento em maquinário foi um dos pontos 

levantados nas respostas do questionário aplicado. Há 

necessidade de aquisição de novas prensas, de menor 

capacidade, para os materiais não aproveitados, para 

que sejam preparados para venda ou doação para 

geração de energia termoelétrica. O concerto ou a 

compra de uma nova esteira para a filial é fundamental, 

visto que a utilizada lá não se movimenta, servindo 

apenas como uma espécie de mesa para separação 

dos resíduos, o que gera lentidão ao trabalho.

A organização do espaço dos galpões da 

cooperativa pode ser revista. A Folha Verde utiliza 

– inconscientemente – um arranjo físico por produto 

ou linear, o que é correto, pois os produtos de seu 

trabalho são similares e produzidos em grande 

quantidade, mas as distâncias e o posicionamento 

dos postos de trabalho devem ser alterados para que 

se evitem atividades que não agreguem valor, como 

transporte de resíduos de um lado para outro, acúmulo 

de materiais em lugares mal localizados, sujeira e 

retrabalho. Aplicar a metodologia 5S nos galpões, 

organizando, limpando e eliminando dos espaços 

de trabalho tudo que for inútil também aumentaria a 

produtividade da cooperativa, além de dar um aspecto 

mais profissional ao local de trabalho.

A divulgação feita pela prefeitura deve ser 

complementada por iniciativas de esclarecimento 

sobre os materiais que podem ser doados à Folha 

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Verde. Isso pode ser feito através de marketing digital, 

com a utilização de email e de rede sociais, meios 

baratos e eficazes. 

8. CONCLUSÕES 

A cooperativa realiza um trabalho muito importante 

para a cidade de Volta Redonda, reduzindo os 

resíduos sólidos urbanos e gerando renda as 

famílias dos catadores (as) cooperados (as). Com 

a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Ação Social 

cumprindo a parte que as cabe e com um maior 

apoio da população, a cooperativa pode, em breve, 

conquistar a independência e se tornar uma empresa 

autossuficiente, com um mínimo de interferência 

externa, como desejam os catadores.

REFERÊNCIAS

[1] ABRE - Associação Brasileira de Embalagem (Online). 
Disponível em: <www.abre.org.br> Acesso em: 21 de 
Novembro de 2013

[2] ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 2012. Disponível 
em<ht tp : / /www.abre lpe .o rg .b r /no t ic ias_de ta lhe .
cfm?NoticiasID=1420>.  Acesso em 15 de Nov. 2013.

[3] CAMPOS, Ana Cristina. Fim dos lixões até 2014 é 
tema da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Agência 
Brasil. 2013. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.
br/noticia/2013-10-20/fim-dos-lixoes-ate-2014-e-tema-da-
conferencia-nacional-do-meio-ambiente>. Acesso 15 de 
Nov. 2013.

[4] ESTIVAL, K. G. S et al. Análise das Percepções e Ações 
dos Consumidores na Cadeia Reversa de Pós-Consumo 
dos Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Ilhéus/Ba. 
In: Anais do XXVIII Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção, ENEGEP, 13 a 16 de outubro, Rio de Janeiro, RJ. 
2008.

[5] GUARNIERI, P. et al. Obtendo competitividade através 
da logística reversa: estudo de caso de uma madeireira. 
Journal of Technology Management & Inovation, v.1, 2006.

[6] LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa- meio ambiente 
e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003, 2005, 
2009.  

[7] ________________. Logística Reversa – Panorama 2002. 
Revista Tecnologistica, Maio 2002.

[8] LIMA, F. P. A.; OLIVEIRA, F. G. Produtividade técnica 
e social das associações de catadores: por um modelo de 
reciclagem solidária. In Kemp V. H.; 2008

[9] MARCHI, C.M.D.F. Gestão de resíduos sólidos: um caso 
nos pequenos e médios municípios baianos. In: Anais do 
ENANPAD. Salvador: ANPAD, 2006.

[10] SANTOS, J. G. A logística reversa como ferramenta 
para a sustentabilidade: Um estudo sobre a importância das 
cooperativas de reciclagem na gestão de resíduos sólidos 
urbanos. UFPE, 2012.

[11] SANTOS, J. G.; CÂNDIDO, J. A. A Sustentabilidade da 
Agricultura Orgânica Familiar dos Produtores Vinculados 
a Associação de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Comunitário (ADESC) de Lagoa Seca - PB, 2010. In: Anais 
do V Encontro Nacional da Anppas, Florianópolis, 2010.

[12] SILVA, I. J. da. Análise do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos implantado no hospital Getúlio Vargas em 
Recife – PE. Monografia de Especialização em educação 
ambiental – Faculdade Frassinetti do Recife, Recife, 2007.

[13] SILVA, E. M. T.; F. Donel; A. R. Wollmann e J. Cuellar). O 
planejamento como instrumento deimplementação da coleta 
seletiva de resíduos sólidos urbanos. In: Anais XXIII Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção, ENEGEP, Ouro Preto, 
MG, 21 a 24 de outubro de 2003.

[14] SOUZA, M. T. S. Organização sustentável: indicadores 
setoriais dominantes para avaliação da sustentabilidade 
análise de um segmento do setor de alimentação. Tese de 
Doutorado em Administração. Fundação Getulio Vargas, São 
Paulo, 2000.

[15] SEBRAE. Gestão de Cooperativas de Crédito. EAD 
SEBRAE. 2006. Disponível em <http://www.ead.sebrae.com.
br/tenho-uma-microempresa/gcc-gestao-de-cooperativas-
de-credito/>. Acesso em 29 de Nov. 2013.

[16] SOUZA, S. F.; FONSECA, S. U. L. Logística reversa: 
oportunidades para redução de custos em decorrência da 
evolução do fator ecológico. In: Anais do XIII SemeAd. São 
Paulo, 2010.

[17] WIEGO - WOMEN IN INFORMAL EMPLOYMENT: 
GLOBALIZING AND ORGANIZING. Enfocándonos en las 
trabajadoras informales: recicladoras de basura. Cambridge. 
2009. Disponível em: <http://wiego.org/sites/wiego.org/
files/resources/files/FactSheet-Recicladoras-Spanish.pdf>. 
Acesso em: Novembro, 2013.



Capítulo 14
ABNT NBR 15401:2006 - MEIOS DE HOSPEDAGEM - SISTEMA 

DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DOS 

REQUISITOS E OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Mariana Rodrigues de Souza Eller

Cintya Mércia Monteiro Penido Amorim

Resumo: Durante muito tempo, o turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 
e não poluente, crescendo desordenadamente, sem estratégias de gestão e com pouco 
planejamento por parte do empresariado e dos órgãos governamentais. No entanto, com 
o surgimento da temática de desenvolvimento sustentável este fato tem feito com que 
gestores hoteleiros e governo recorram à criação e adoção de sistemas de gestão ambiental 
e de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente para a redução dos impactos 
socioambientais ao longo do tempo. Neste sentido, este estudo objetivou investigar de 
que forma a implantação e certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode contribuir 
para uma gestão sustentável em meios de hospedagem e quais as principais limitações 
enfrentadas para a adesão a este tipo de sistema de gestão. A pesquisa foi realizada por 
meio de levantamento bibliográfico e documental existente, o qual se definiu como incipiente 
durante a pesquisa, demonstrando a fragilidade do tema perante as poucas iniciativas de 
certificação e monitoramento de resultados obtidos com a implantação deste modelo de 
gestão.

Palavras Chave: Certificação, ABNT NBR 15401, Empreendimentos Hoteleiros, 
Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

No início do século XXI, os processos de certificação 

se consolidaram como estratégia para as organizações 

que desejam melhorar a qualidade de seus produtos e/

ou serviços e otimizar a gestão dos riscos relacionados 

aos negócios. Somado a este cenário, enquanto 

o mercado de “negócios para negócios” aceita a 

convivência com os riscos controlados, a sociedade 

e os consumidores estão caminhando em direção à 

tolerância zero de riscos, principalmente os correlatos 

às questões socioambientais.

Conforme relata Arenhart (2011), as certificações em 

sustentabilidade vêm sendo objeto de estudo não 

somente segmento hoteleiro, mas em diferentes áreas 

do conhecimento, tendo em vista sua significante 

contribuição para a melhoria na relação das empresas 

com a sociedade e para a própria sustentabilidade 

dos negócios.

Neste contexto, observa-se que durante muito tempo o 

turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 

e não poluente, crescendo desordenadamente, sem 

estratégias de gestão e com pouco planejamento por 

parte do empresariado e dos órgãos governamentais. 

No entanto, com o surgimento da temática de 

desenvolvimento sustentável e, anos depois, o conceito 

de turismo sustentável, as evidências dos impactos 

causados pela atividade turística desordenada 

começaram a ser questionadas. Dentre eles, os 

causados pelo setor hoteleiro, considerado um dos 

principais componentes do produto turístico, e que 

apresenta relação direta com os pilares socioambiental 

e cultural da localidade, com alto risco de impactos 

significativos no entorno.

Este fato tem feito com que gestores hoteleiros 

recorram à adoção de sistemas de gestão ambiental e 

de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente 

para a conservação, a revitalização e a recuperação 

dos recursos naturais; buscar resultados econômicos 

com ética, contribuindo para a justiça social e a 

valorização das culturas locais; buscar a legitimidade 

política em termos de participação e transparência nos 

processos de decisão e representação comunitária; 

e interagir com os integrantes da cadeia produtiva 

do turismo, de maneira a construir as condições 

operacionais para implementar sistemas de gestão da 

sustentabilidade do turismo com abrangências setorial 

e geográfica (ABNT, 2006). 

E, como exemplo destes sistemas, tem-se os requisitos 

propostos pela norma ABNT NBR 15401:2006, a qual 

foi o objeto principal de estudo desta pesquisa, com 

o intuito de investigar de que forma a implantação e 

certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode 

contribuir para uma gestão sustentável em meios 

de hospedagem e quais as principais limitações 

enfrentadas por este segmento para a adesão a este 

tipo de sistema de gestão, levantando-se a evolução 

da certificação na norma ABNT NBR 15401:2006.

É sabido que na atividade turística os processos 

dependem quase que exclusivamente da interação 

dos visitantes com o meio ambiente visitado, não sendo 

diferente em relação aos meios de hospedagem, onde, 

em muitas vezes, tem-se acesso ao consumo e troca 

de experiências com as características socioculturais 

e ambientais que permeiam a localidade.

Como efeito desta interação, os meios de hospedagem 

tornam-se um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes (Beato, 

2010), exercendo uma pressão sob os gestores para 

um olhar sobre as questões ambientais na gestão dos 

processos que asseguram o funcionamento dos meios 

de hospedagem.

Além disso, é notável o surgimento de um novo 

mercado para os meios de hospedagem, mais exigente 

e preocupado com as causas socioambientais. São os 

chamados “hóspedes verdes” que, segundo Arenhart 

(2011)

Faz com que estes necessitem identificar 

e analisar quais são as certificações 

ambientais e selos verdes aplicáveis 

aos  mesmos, de acordo com o 

porte, atividades exercidas, dentre 

outras características dos meios de 

hospedagem (ARENHART, 2011, p.10).

Foi neste contexto que o estudo em questão pretendeu 

elucidar a representatividade da certificação ambiental 

em meios de hospedagem como uma alternativa 

ao gerenciamento dos impactos causados pela 
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atividade turística. Para Álvares e Souza (2013), um 

processo de implantação e certificação sistematizado, 

considerando requisitos de gestão como os definidos 

na norma ABNT NBR 15401:2006, vai ao encontro do 

atual cenário da gestão ambientalmente responsável, 

cabendo aos gestores dos meios de hospedagem 

atentar para os benefícios que a certificação ambiental 

pode trazer aos seus empreendimentos em relação a 

todos os seus stakeholders. 

Além disso, a pouca existência de estudos e pesquisas 

da correlação entre gestão ambiental, sustentabilidade 

e certificação em meios de hospedagem, bem 

como dos desafios encontrados pelo empresariado 

para adotar este modelo de gestão, proporcionou 

a realização deste estudo como uma oportunidade 

de analisar a problemática supracitada e identificar 

novos pontos de partidas para demais estudos e 

oportunidades de atuação profissional futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CERTIFICAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO E O 

TURISMO

Hoje as empresas, independente de seu tamanho, se 

deparam com demandas crescentes por lucratividade, 

qualidade e tecnologias que contribuam para seu 

desenvolvimento sustentável. Para transformar estas 

pressões em vantagem competitiva, um dos caminhos 

é a implantação e certificação de um sistema de 

gestão eficiente e adaptado aos processos dos 

negócios, usando-o sistematicamente para manter e 

melhorar os processos da organização junto aos seus 

stakeholders.

Por outro lado, instituições reguladoras respondem a 

isto com regras mais compreensíveis e requisitos mais 

detalhados, forçando as empresas a adaptarem-se à 

nova realidade, onde estar em conformidade com leis 

e regras é requisito mínimo para um desenvolvimento 

sustentável do negócio. Neste sentido, para Lavor 

(2009), “a certificação é uma forma de assegurar 

ao consumidor de que um determinado produto ou 

serviço obedece a regras mínimas de qualidade e 

de que possui características que espera encontrar.” 

(LAVOR, 2009, p.53).

Para Almeida (2008), a certificação de produtos, 

sistemas ou serviços consiste em uma declaração, 

fornecida por organismos públicos ou privados 

acreditados para tal, de conformidade a um 

determinado referencial normativo, demonstrando 

um diferencial perante seus concorrentes. Portanto, a 

certificação proporciona ao consumidor uma garantia 

da qualidade do bem ou serviço adquirido. 

Neste sentido, o INMETRO (2014) define que a 

certificação de produtos, serviços, sistemas de gestão 

e de pessoas deve ser realizada pela terceira parte, 

isto é, por uma organização independente acreditada 

para executar essa modalidade de avaliação da 

conformidade.

Salvati apud Arenhart (2011) coloca que a certificação 

também orienta o consumidor para a escolha de 

produtos ou serviços com algum tipo de diferencial 

ambiental e social formalizado aos consumidores por 

meio de certificados emitidos para tais organizações. 

E portanto, como retorno

Essas empresas certificadas adquirem 

maior competitividade no mercado, 

obtêm economia nos custos de produção 

e gestão e alcançam ainda: maior 

qualidade nos produtos e serviços, maior 

aceitabilidade por parte do consumidor e 

a penetração em mercados internacionais 

(ARENHART, 2011, p.14).

No caso do turismo, que apresenta por característica o 

envolvimento de diversas opções de consumo durante 

o processo de escolha dos fornecedores pelos viajantes 

(hotéis, restaurantes, atrações turísticas, transportes, 

souvenirs, etc.), a certificação em sistemas de gestão 

no segmento torna-se um assunto de relevância ao 

consideramos que

Diferentemente das situações ordinárias 

de consumo, ao turismo acrescenta-se 

o fato de que o consumidor, geralmente, 

tem a necessidade de realizar escolhas 

à distância, uma vez que ele se desloca 

de seu ambiente para outro ao qual 

não pertence e, sendo assim, existe a 
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necessidade de garantias com relação 

ao produto ou serviço que está sendo 

adquirido. (LAVOR, 2009, p. 54).

Neste contexto, associando a necessidade da garantia 

da qualidade do produto ou serviço bem como da 

gestão sustentável do ambiente no qual está inserido, 

as certificações nos setores do turismo podem 

significar um viés de sensibilização e confiabilidade 

para as escolhas dos turistas ao efetivarem o consumo, 

uma vez que o atendimento a requisitos mínimos de 

qualidade, meio ambiente, saúde e segurança é 

assegurado quando se existe a certificação.  

2.2 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 

Os meios de hospedagem, também conhecidos por 

acomodações turísticas, são aqueles utilizados para 

pernoite dos turistas quando fora de seu ambiente 

usual de convivência. De acordo com o Ministério do 

Turismo, meios de hospedagem podem ser definidos 

como

Empreendimentos ou estabelecimentos, 

independentemente de sua forma 

de constituição, destinados a prestar 

serviços de alojamento temporário, 

ofertados em unidades de frequência 

individual e de uso exclusivo do 

hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, denominados 

de serviços de hospedagem, mediante 

adoção de instrumento contratual, tácito 

ou expresso, e cobrança de diária 

(BRASÍLIA, 2010, p. 25).

Lohmann e Netto (2012) dividem os meios de 

hospedagem em dois tipos: a) comerciais, sendo 

aqueles estabelecimentos que cobram para que os 

hóspedes possam usufruir uma acomodação; e b) não 

comerciais, onde os turistas ficam acomodados em 

casa de amigos, familiares ou residentes do destino 

turístico. 

Para fins deste trabalho, serão considerados apenas 

os meios de hospedagem comerciais, uma vez que a 

norma ABNT NBR 15401:2006, assim como o Ministério 

do Turismo, também adota a mesma diretriz conceitual 

sobre meio de hospedagem: “empreendimento, 

público ou privado, que fornece, entre as suas 

atividades, serviços de acomodação.” (ABNT, 2006, 

p.2). 

A hotelaria é um setor que presta serviços e deve estar 

sempre atualizado com as mudanças que ocorrem 

no mercado. O atual momento do segmento vem 

sendo marcado por inovações de todos os tipos e 

principalmente pela competitividade relacionada a 

custos, benefícios diferenciados e a preocupação 

socioambiental, mais evidenciado pela busca de 

certificações ou selos de classificação para avaliar 

e qualificar facilidades e a qualidade do serviço de 

hospedagem, bem como sua correlação com os 

demais stakeholders. Conforme aponta Arenhart 

(2011)

No quesito variável ambiental, o setor 

hoteleiro deve se adequar as legislações 

específicas, adotar um sistema de gestão 

ambiental e buscar por certificações 

ou selos verdes no mercado que mais 

se adequam ao ramo, trazendo assim 

benefícios ambientais (redução dos 

impactos ambientais e uso dos recursos 

naturais renováveis), econômicos (uso 

do marketing ambiental para divulgação 

e acesso a novos mercados) e social 

(boas condições de trabalho e respeito 

a comunidade local) (ARENHART, 2011, 

p.13).

No Brasil, existe uma gama de programas de 

certificações e classificações de meios de 

hospedagem, advindos da iniciativa pública e privada, 

sendo que muitos deles “ainda carecem de um 

reconhecimento que seja padronizado com critérios 

internacionais.”(Lohmann e Netto, 2012, p.406). 

2.3 SUSTENTABILIDADE E A ATIVIDADE TURÍSTICA

A atividade turística gera consequências impactantes 

em diversos processos. Estudiosos da área vêm 

destacando que dentre os principais impactos do 

turismo estão as vertentes econômica, ambiental, social 

e cultural, acrescentando ainda, em uma abordagem 

mais profunda, impactos políticos e psicológicos (tanto 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

152

nos turistas quanto na comunidade receptora).

Considerando a vertente ambiental, Lohmann e Netto 

(2012) ressaltam que os impactos ambientais positivos 

e negativos do turismo relacionam-se principalmente 

aos aspectos físicos, biológicos, econômicos ou 

culturais, sendo estes impactos cumulativos ao longo 

do crescimento e desenvolvimento da atividade 

turística local. Neste sentido, pensar a sustentabilidade 

diante de todos estes impactos é um dos principais 

desafios para este tipo de atividade, e que vem sendo 

muito retratada por estudiosos da área, turistas e 

empresariado.

O conceito de sustentabilidade, embora de difícil 

delimitação, refere-se ao

Desenvolvimento capaz de atender 

às necessidades da geração atual 

sem comprometer os recursos para a 

satisfação das gerações futuras. É o 

desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro (CMMAD apud 

BRASÍLIA, 2013, p. 10).

Com um enfoque na atividade turística, o turismo 

sustentável visa promover a harmonia dos seres 

humanos entre si e com a natureza, promovendo uma 

atividade ecologicamente suportável em longo prazo, 

economicamente viável, ética e socialmente equitativa 

para as comunidades locais, “exigindo integração ao 

meio ambiente natural, cultural e humano e respeito 

à fragilidade que caracteriza muitas destinações 

turísticas.” (OMT apud BRASIL, 2013).

Adicionalmente, o turismo sustentável pode ser definido 

como a atividade que satisfaça as necessidades dos 

turistas e as necessidades socioeconômicas das 

regiões receptoras, considerando a manutenção da 

integridade cultural, da integridade dos ambientes 

naturais e da diversidade biológica para as 

comunidades futuras (Brasil, 2010). E isto acaba 

por incluir os meios de hospedagem, os quais têm 

efetivamente um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes.

Cooper e outros (2011) consideram que os impactos da 

atividade turística, sob o aspecto da sustentabilidade, 

devem ser analisados considerando as dimensões 

ambiental, social e econômica, as quais não se excluem 

mutuamente, apresentando um grau significativo 

de sobreposição que em muito agrega à discussão 

sobre os efeitos do turismo, aplicando-se diretamente 

à abordagem sobre sistemas de gestão sustentável 

que será dada neste estudo. Para os autores, “os 

inter-relacionamentos entre as dimensões significam 

que elas também agem como categorias principais 

em torno das quais a noção de desenvolvimento é 

considerada” (COOPER et al., 2011, p.90).

2.4 A NORMA ABNT NBR 15401:2006 

A ABNT NBR 15401 - Meios de hospedagem - 

Sistema de gestão da sustentabilidade - Requisitos é 

uma norma que visa o aprimoramento da qualidade 

nos serviços e gestão dos meios de hospedagem; 

o atendimento a legislação aplicável ao segmento; 

à colocação do negócio no mercado internacional; 

à preservação ambiental e cultural, consciência 

social e desenvolvimento econômico-financeiro do 

empresariado e demais partes interessadas (ABNT, 

2012).

A ABNT NBR 15401 foi desenvolvida no âmbito do 

Comitê Brasileiro de Turismo – ABNT/CB 54, pela 

Comissão de Estudo de Turismo Sustentável (CE-

54:004.01) e foi publicada no final de outubro de 

2006 pela ABNT, com a proposta de uma base para o 

alcance e a manutenção do desempenho sustentável 

dos meios de hospedagem, sendo aplicável a todos 

os tipos e portes de organizações, mas com atenção 

particular à realidade das pequenas e médias 

empresas.

A norma se fundamenta nos “ sete princípios do turismo 

sustentável”, sendo que “os requisitos definidos estão 

todos relacionados a esses princípios, representando 

a plataforma a ser seguida na implementação do 

sistema de gestão da sustentabilidade” (ABNT, 2012, 

p.10). Neste sentido, o uso deste modelo de gestão 

pelos meios de hospedagem devem gerar benefícios 

ambientais, econômicos, sociais e culturais. 

De acordo com a ABNT (2012)
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Do ponto de vista ambiental, ela contribui 

para a conservação da biodiversidade 

e auxilia na manutenção da qualidade 

ambiental dos atrativos turísticos. Do 

ponto de vista econômico, ela viabiliza as 

áreas utilizadas pelo turismo, proporciona 

um diferencial de marketing, gerando 

vantagens competitivas para os meios 

de hospedagem e facilitando o acesso 

a novos mercados, principalmente 

o internacional. Nas esferas social e 

cultural, estimula boas condições de 

trabalho, enfatiza a preservação do 

patrimônio cultural e promove o respeito 

aos direitos dos trabalhadores, povos 

indígenas e comunidades locais. Do 

ponto de vista político, ela promove o 

respeito à lei e à cidadania (ABNT, 2012, 

p.7).

Os sete princípios do turismo sustentável são:

•	Respeitar a legislação vigente;

•	Garantir os direitos das populações locais;

•	Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade;

•	Considerar o patrimônio cultural e valores locais;

•	Estimular o desenvolvimento social e econômico 

dos destinos turísticos;

•	Garantir a qualidade dos produtos, processos e 

atitudes;

•	Estabelecer o planejamento e a gestão 

responsáveis.

Diferentemente dos demais “selos” ou “classificações” 

de empreendimentos hoteleiros existentes no Brasil 

(Selo Verde Guia Quatro Rodas; Certificação Eco-

Hotel; classificação do TripAdvisor; o próprio Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, 

entre outras), a ABNT NBR 15401 descreve os 

requisitos para a sustentabilidade de um meio de 

hospedagem, possibilitando a sua verificação e 

inclusive a certificação; ao contrário dos supracitados, 

que objetivam “prover orientação genérica a um meio 

de hospedagem que visa implementar ou aprimorar 

práticas de turismo sustentável” (ABNT, 2006, p. 8).

Além disso, o sistema de gestão da sustentabilidade 

proposto pela norma soma-se aos demais modelos 

de sistemas de gestão já consagrados, como a NBR 

ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e a NBR 

ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), graças à 

referência básica ao ciclo PDCA (de Plan – Do – Check 

– Act) e a compatibilização de assuntos relacionados 

aos requisitos destas normas.

4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste 

estudo foi a pesquisa do tipo exploratória, utilizando 

a técnica da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental, sendo que a primeira foi desenvolvida 

com base em material já elaborado, como livros, 

artigos científicos, referenciais normativos sobre o 

tema; e a segunda envolveu a revisão de documentos 

que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de desempenho, 

tabelas, dados estatísticos, etc.

Utilizou-se da coleta documental para consulta às 

fontes dos tipos secundárias e primárias. A análise 

dos dados teve abordagem qualitativa (GIL, 2002), 

tendo sido realizada a leitura de todo o material 

levantado para identificar, sistematizar e interpretar as 

informações relevantes para esta pesquisa.

5 VISÃO GERAL DOS REQUISITOS NORMATIVOS 

DA ABNT NBR 15401:2006

Assim como nas normas de sistemas de gestão 

de maior relevância mundial, a ABNT NBR 15401 

é elaborada com referência básica ao ciclo PDCA 

- Plan – Do – Check – Act, que consiste nas etapas 

de planejar, implementar, verificar e agir sobre os 

processos do negócio na busca da melhoria contínua 

da performance do sistema de gestão.

Aliado a isto, a norma determina os requisitos para 

que os meios de hospedagem possam vir a realizar 

as suas atividades de acordo com os sete princípios 

do turismo sustentável, estabelecendo a definição de 

uma política que leve em conta os requisitos legais e 

as informações referentes aos impactos ambientais, 

socioculturais e econômicos significativos, atrelados 
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à responsabilidade da Direção em assegurar o 

desenvolvimento e implantação deste sistema na 

organização.

O planejamento (Plan, do PDCA) do sistema de gestão 

proposto está baseado em quatro requisitos que se 

integram para estabelecer os objetivos e processos 

essenciais aos resultados esperados, composto pelas 

etapas de levantamento de requisitos legais e outros 

aplicáveis ao negócio; pelo mapeamento dos seus 

aspectos ligados à sustentabilidade; pela definição de 

objetivos e metas que considerem visões referentes à 

emissões, efluentes e resíduos sólidos; conservação e 

gestão do uso da água; eficiência energética; seleção 

e uso de insumos; saúde e segurança dos clientes e 

dos trabalhadores; qualidade e satisfação do cliente; 

trabalho e renda; comunidades locais; aspectos 

culturais; áreas naturais, flora e fauna; e viabilidade 

econômica.

Na fase de implantação (Do, do PDCA), a ABNT NBR 

15401 estabelece que a organização documente 

seus principais processos e a interação entre eles, 

fornecendo orientação sobre toda documentação 

relacionada ao sistema. Além disso, requisita um 

procedimento para o controle destes documentos e 

dos registros originados de sua implantação, para que 

sejam divulgados validados e mantidos em sua versão 

atual para os usuários. 

Outros dois requisitos ainda relacionados com 

a implantação são o controle operacional das 

atividades associadas aos aspectos relacionados 

com a sustentabilidade e onde medidas de 

controle necessitam ser planejadas e aplicadas; e a 

competência, conscientização e treinamento, para 

assegurar que o seu pessoal está consciente quanto 

à pertinência e importância de suas atividades e de 

como elas contribuem para atingir os objetivos da 

sustentabilidade definidos.

Para a verificação do sistema (Check, do PDCA), 

devem ser definidos critérios para monitoramento 

e medição das características principais de suas 

operações e das atividades que possam ter um impacto 

significativo sobre a sustentabilidade, além de avaliar 

periodicamente o atendimento à legislação aplicável, 

realizar auditorias internas e tratar não conformidades 

detectadas.

A análise crítica pela Direção da política, objetivos 

e outros elementos do sistema de gestão da 

sustentabilidade frente aos resultados alcançados 

devem refletir a melhoria contínua (Act, do PDCA), 

com o propósito de assegurar a conveniência, 

adequação e eficácia contínuas do sistema de gestão. 

Somado a isto, tem-se o requisito da transparência, 

comunicação e promoção do turismo sustentável, com 

vistas à divulgação externa do comprometimento da 

organização e o desempenho atingido em suas ações 

sustentáveis.

Quanto às dimensões do turismo sustentável 

declarados na ABNT NBR 15401, tem-se a dimensão 

ambiental, a sociocultural e a econômica.

Na dimensão ambiental, há requisitos para preparação 

e atendimento a emergências ambientais; áreas 

naturais, flora e fauna; arquitetura e impactos da 

construção no local; paisagismo adotado pelo 

empreendimento; emissões, efluentes e resíduos 

sólidos gerados pela atividade turística; eficiência 

energética; a conservação e gestão do uso de água; e 

a seleção e uso de insumos.

Na dimensão sociocultural, as operações e práticas 

dos empreendimentos devem contribuir para 

reconhecer, promover e respeitar o patrimônio cultural 

das regiões, contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico dos trabalhadores e comunidades 

envolvidas na cadeia produtiva.

Sobre a dimensão econômica, o empreendimento 

deve adotar práticas de gestão seguras, viáveis e 

satisfatórias às expectativas dos clientes, além de 

direcionar ao atendimento da legislação.

6 FATORES LIMITADORES E DE CONTRIBUIÇÃO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA ABNT NBR 15401 NOS 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Durante a realização das pesquisas sobre a temática 

da certificação de empreendimentos hoteleiros na 

ABNT NBR 15401, verificou-se a existências de 
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diversos fatores de contribuição ao negócio e ao 

meio ambiente, bem como de fatores que limitam o 

objetivo de atingir todas as expectativas criadas com 

a certificação na norma.

Atualmente, estima-se que cerca de 43 

empreendimentos estão certificados na ABNT NBR 

15401, o que pouco representa no setor, tendo em vista 

o grande número de meios de hospedagem do Brasil 

– nas capitais do país são 5.036 estabelecimentos de 

hospedagem (IBGE, 2012). A baixa adesão a este 

modelo de gestão pode estar relacionada a alguns 

fatores que permeiam o baixo conhecimento, altos 

custos, ausência de pesquisas e benchmarking sobre 

a certificação, entre outros discutidos a seguir.

6.1 FATORES LIMITANTES

Um dos principais fatores limitantes encontrados 

nos estudos pesquisados está relacionado ao baixo 

conhecimento conceitual e explícito dos gestores sobre 

as temáticas que permeiam a sustentabilidade e a 

atividade turística, além da dificuldade em compreender 

e aplicar os requisitos normativos da ABNT NBR 

15401, considerada complexa.  Conforme apontado 

por Álvares e Souza (2013), tal complexidade também 

evidencia a carência na elaboração de projetos para 

processos de implementação desta norma em meios 

de hospedagem do país, principalmente por parte de 

organizações governamentais, a qual poderia adotar 

esta certificação como aliada aos seus projetos de 

integração e desenvolvimento do turismo sustentável 

em nível nacional.

Outro fator limitante está relacionado aos custos que 

um programa de certificação poderá gerar para os 

empreendimentos. Estudos sobre certificação em nível 

internacional (Honey e Stwart, 2002) apontam tais custos 

como um impedimento para a disseminação deste tipo 

de ação para micro e pequenos empreendimentos 

(as quais são o enfoque desta norma), visto que o 

processo é baseado no atendimento de requisitos 

e, portanto, similar para toda a organização. Neste 

sentido, quanto maior a empresa, melhor diluído na 

organização será o custo da implementação de um 

processo de certificação.

O atual perfil do turista também pode ser considerado 

como um fator problemático no tocante à implantação 

de um sistema de gestão da sustentabilidade. Segundo 

uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em 

2009, 8,3% dos entrevistados (entre turistas e potenciais 

turistas) associa a atividade turística à beleza natural/

lugares bonitos; 8,4% à cultura; 3,2% à conhecimento/

aprendizado e 3,5% à associação a novos lugares 

(BRASÍLIA, 2009, p. 16). Assim, percebe-se que a 

demanda de meios de hospedagens pouco valoriza 

questões socioambientais ou culturais pontuais do 

meio de hospedagem, bem como da destinação como 

um tudo. 

Alinhado à constatação supracitada, os resultados 

financeiros também devem ser considerados. 

Apesar da escassez de dados quanti e qualitativos 

representativos sobre os resultados obtidos pelos 

empreendimentos certificados na ABNT NBR 15401, 

Álvares e Souza (2013) concluíram em seus estudos 

sobre os três primeiros meios de hospedagem 

certificados no país, que a implantação e certificação 

não representaram um aumento da demanda de 

clientes, mesmo este não sendo o principal fator 

motivacional para a adoção do sistema de gestão. 

Em outro estudo, sobre a demanda por estes tipos de 

hospedagens, concluíram que há uma deficiência em 

informações sobre a demanda estar ou não disposta a 

pagar a mais por um meio de hospedagem certificado; 

que também existe aquela demanda que aceita pagar 

pela possibilidade de conferir in loco se a certificação 

funciona de fato, apesar da falta de compreensão da 

demanda em função da quantidade de certificações 

ambientais (Álvares e Souza, 2013).

Neste sentido, ainda que considerando um universo 

pequeno, o fato de implantar um sistema de gestão 

requer investimento e, se a expectativa de um mínimo 

de retorno financeiro e mensurável não for atingida, 

certamente se tornará um fator limitante ou até mesmo 

inviável ao processo. 

De acordo com apontamentos de Arenhart (2011) há 

uma grande necessidade de ampliar a divulgação 

clara da norma bem como das empresas certificadas 

em âmbito nacional e internacional, não somente 

para aperfeiçoar as estratégias mercadológicas, mas 
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também para dar maior clareza aos stakeholders 

que se interessem em obter mais informações sobre 

os programas sustentáveis nas respectivas relações 

para com o meio de hospedagem. E a dificuldade em 

encontrar também foi evidenciada nesta pesquisa, 

encontrando-se grande burocracia e dispersão de 

informações sobre o número e os nomes das empresas 

certificadas na referida norma.

6.2 FATORES DE CONTRIBUIÇÃO

Considerando as três dimensões do turismo 

sustentável, um dos principais fatores intangíveis 

de contribuição com a implantação da norma ABNT 

NBR 15401 é a sensibilização e a possível herança 

socioambiental responsável deixada aos envolvidos.  

Nos estudos realizados por Álvares e Souza (2013) 

foi apontado que a implementação e a manutenção 

da ABNT NBR 15401 nas organizações favoreceu a 

sensibilização em relação aos aspectos ligados à 

sustentabilidade de todos os envolvidos, interna e 

externamente ao empreendimento. E isto torna-se 

possível tendo em vista todo o processo de treinamento 

e conscientização advindos das atividades de 

implementação, os quais se tornam essenciais para 

suprir a lacuna ocasionada pela falta de compreensão 

sobre as questões ambientais de forma sistemática 

(Pires apud Álvares e Souza, 2013).

Como consequência do processo de sensibilização, 

diversos potenciais de redução de custos podem 

ser identificados e desdobrados em ações voltadas 

à gestão sustentável de recursos. Laurino (2008), 

em seus estudos sobre o Programa Bem Receber 

(projeto pioneiro desenvolvido pelo governo nacional 

para orientar a implantação da ABNT NBR 15401), 

aponta que no que se refere à forma de controle e 

gestão dos recursos hídricos e elétricos, os meios de 

hospedagem considerados na pesquisa conseguiram 

identificar um potencial efetivo para redução de 

custos, principalmente em função da redução do 

consumo, apesar da ainda reduzida quantidade de 

dados estatísticos sobre as diversas ações realizadas 

nos empreendimentos. 

Além de benefícios financeiros e ambientais, há 

também o aspecto promocional e do marketing 

verde envolvido com a implantação deste modelo 

de gestão, como um diferencial competitivo que uma 

empresa possui no setor de turismo em nível mundial. 

Esta prática faz-se necessária, inclusive, até pela 

necessidade dos gestores de proporcionarem aos 

meios de hospedagem uma visibilidade que contribua 

para o aumento da demanda da empresa. Neste 

sentido, este tipo de prática de certificação ambiental 

pode contribuir local e globalmente para a melhoria 

das condições ambientais do planeta no tocante 

ao uso racional dos recursos naturais por parte das 

empresas privadas (Álvares e Souza, 2013). 

Por se tratar de um modelo de gestão, cabe destacar os 

benefícios que esta norma pode trazer para a operação 

dos meios de hospedagem, em termos de performance 

de seus processos, pois ao propor requisitos baseados 

no ciclo PDCA orienta para uma gestão de processos 

com foco na melhoria contínua do negócio. Itens 

como controle de documentos e registros, definição 

de responsabilidades e autoridades, análises críticas 

pela alta direção, auditorias internas e tratamentos 

de não conformidades são requisitos poderosos para 

a performance do negócio quando implantados de 

maneira efetiva e acompanhados regularmente. 

No intuito de alavancar a adesão voluntária  dos 

meios de hospedagem a esta norma, o governo 

brasileiro mantém, ainda que de maneira discreta, 

duas iniciativas que viabilizam financiamentos e 

apoio técnico à sua implantação. O Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

mantém o ProCopa Turismo,  que se trata de uma linha 

de financiamento específica para o setor hoteleiro e 

que dá prazos de pagamento maiores para os meios de 

hospedagem que sejam certificados pela ABNT NBR 

15401. Paralelamente a isto, o Ministério do Turismo 

vem mantendo ações para subsidiar a pré-auditoria 

de certificação, o que ajuda muitos empreendimentos 

a melhorem seus sistemas de gestão para obter o 

sucesso na certificação.

7. CONCLUSÃO

Diante das constatações geradas por esta pesquisa, 

evidencia-se que a norma ABNT NBR 15401ainda é 
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pouco disseminada e compreendida por gestores 

de meios de hospedagem no Brasil e pelo próprio 

meio acadêmico e mercadológico, dada a pouca 

existência de informações teóricas e de resultados 

que evidenciem a aplicação prática da norma. E 

isto pode ser inicialmente explicado pelas limitações 

da implantação deste modelo de gestão, conforme 

apontado neste estudo.

Apesar de apresentar requisitos de grande valia 

à gestão sustentável dos processos turísticos 

potencialmente impactantes no meio ambiente, a 

complexidade da norma vai de encontro ao baixo 

conhecimento técnico e explícito de gestores e 

demais envolvidos com a temática da sustentabilidade 

ambiental e do negócio, dificultando a compreensão, 

abordagem e desenvolvimento de tais diretrizes 

em seus negócios. Naquelas organizações que se 

encontram certificadas, a baixa geração de dados 

ambientais, sociais e econômicos referentes às 

mudanças que as ações frutos da implantação deste 

sistema de gestão promoveram para a empresa e para 

e os stakeholders envolvidos são um reflexo desta 

deficiência de educação e conhecimento sobre a 

temática aplicada à gestão do negócio.

Considerando o ambiente externo à organização, o perfil 

dos atuais turistas que visitam o país pouco se alinha 

com os propósitos de um negócio ambientalmente 

correto e sustentável, conforme apontado nas 

pesquisas citadas neste estudo. A atividade de 

turismo, por si só, já sugere um descompromisso com 

“regras” ou preocupações habituais, possibilitando 

aos turistas a escolherem o usufruto de recursos e 

atrativos naturais ou culturais da forma consciente ou 

desordenada. 

Outros fatores externos que também favorecem a baixa 

adesão de meios de hospedagem à norma ABNT NBR 

15401 podem ser elencados aos custos relacionados 

aos processos de implantação e certificação, muitas 

vezes não comparáveis aos resultados que poderiam 

ser atingidos por meio de uma gestão sustentável do 

negócio. A deficiência de dados e informações de 

desempenho de meios de hospedagem que já aderiram 

à norma somado à baixa prática de benchmarking no 

segmento dificulta a análise crítica da viabilidade de 

um projeto desta importância, adentrando para uma 

resistência de gestores quanto à implantação. 

Além disso, há pouca atuação governamental e de 

entidades relacionadas aos programas de certificação 

nacional, com vistas à promoção desta norma como 

uma alternativa sistematizada e pioneira no segmento 

turístico que pode vir agregar valor ao negócio aliado 

às diretrizes de sustentabilidade ambiental. Discretas 

ações de incentivo foram desenvolvidas à época do 

lançamento da norma e algumas delas continuam a 

acorrer, porém de forma incipiente e não controlada 

– visto a grande dificuldade encontrada pela 

pesquisadora em levantar dados sobre a certificação 

nesta norma no país.

Portanto, conclui-se que os fatores limitantes para 

adesão a esta norma pelos meios de hospedagem ainda 

se sobressaem às contribuições que ela pode trazer 

ao negócio e aos envolvidos, considerando as esferas 

social, econômica e ambiental. Assim, entidades 

e empresariado ainda necessitam desenvolver um 

programa estruturado de gestão para disseminar esta 

norma pelo país, envolvendo o estabelecimento de 

incentivos, treinamentos, monitoramentos e estudos 

em todas as esferas da atividade de hospedagem 

e sua relação com a sustentabilidade da atividade 

turística como um todo.
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PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO EM 

ORGANIZAÇÕES DO SETOR FARMACÊUTICO
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Resumo: A sustentabilidade é um tema de grande valia nos dias de hoje, constata-se que 
o termo é bem complexo, amplo e sua repercussão é global. Considerando que os recursos 
naturais são escassos, a poluição é cada vez mais notória, o consumo exacerbado, o 
desperdício contínuo, o aumento populacional, a degradação ambiental, entre outros fatores 
que afetam a vida em sociedade e estão ligados à sustentabilidade de alguma forma. O 
objetivo principal desta pesquisa foi analisar qual é o nível de conhecimento da temática 
sustentabilidade por parte dos empresários, em específico do ramo farmacêutico no município 
de Quilombo/SC. Foi constatado como esses empresários percebem a sustentabilidade. A 
técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de questionário em quatro farmácias 
no município. Utilizou-se, para aprofundar o conhecimento, o embasamento teórico através 
da pesquisa bibliográfica, fundamentada no tema sustentabilidade: conceitos, dimensões 
e sua relação com o meio empresarial. O estudo apontou aspectos relevantes quanto ao 
nível de conhecimento que as organizações do setor farmacêutico possuem, destaca-se 
que com relação as dimensões da sustentabilidade que contemplam aspectos sociais, 
ambientais e econômicos todos os empresários detêm conhecimento acerca da temática e 
suas derivações e também realizam práticas sustentáveis, o que revela um nível acentuado 
de entendimento sobre a sustentabilidade.

Palavras Chave: Sustentabilidade, Ramo farmacêutico, Percepção dos empresários.
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1. INTRODUÇÃO

O tema sustentabilidade vem ganhando espaço na 

sociedade com mais intensidade, pois se sabe que os 

recursos naturais são escassos e limitados, tendo em 

vista que existe uma dependência do meio ambiente 

para a existência humana e consequentemente das 

atividades econômicas que o cercam. 

O trabalho em questão tem o intuito de buscar e 

apresentar informações pertinentes a respeito da 

temática sustentabilidade, por meio do conhecimento 

advindo da concepção que os empresários do 

ramo farmacêutico do município de Quilombo/SC 

possuem e de pesquisas bibliográficas voltadas para 

sustentabilidade. 

A pesquisa está embasada na importância da 

sustentabilidade, suas dimensões e qual sua relação 

com o meio empresarial, levando em consideração 

o grau de conscientização e compreensão dos 

empresários do ramo farmacêutico do município 

de Quilombo sobre a temática “sustentabilidade”. 

Pretende-se investigar o nível de conhecimento 

que os mesmos possuem, verificando se métodos 

sustentáveis são adotados pela empresa e quais são 

eles e também se existe uma real preocupação com o 

meio ambiente e o futuro da humanidade.

Entretanto, para realizar a pesquisa é necessário o 

embasamento do que vem a ser a sustentabilidade, 

fato este que será abordado e fundamentado para que 

se obtenha êxito e bons resultados na busca do objeto 

de estudo, estabelecendo assim a ligação deste com 

a teoria.

O objetivo geral deste estudo é fazer uma pesquisa 

para analisar qual é o nível de conhecimento da 

temática sustentabilidade por parte dos empresários 

do ramo farmacêutico do comércio de Quilombo/SC.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Antes de definir sustentabilidade é importante ressaltar 

a existência conectiva entre o sistema produtivo e o 

ambiente natural, este último, elemento essencial para 

produção dos recursos que garantem nossa existência 

(LIMA, 2006).

As necessidades e os desejos das pessoas se ampliam 

constantemente e novos produtos e serviços são 

lançados a todo tempo, porém o consumo exacerbado 

gera poluição e deterioração do meio ambiente, fato 

este que vem sendo preconizado na sociedade atual, 

emitindo uma real preocupação da sociedade com o 

futuro das próximas gerações.

Considerando que deve existir uma real equiparação 

entre organizações e meio natural, atualmente faz-se 

necessário a sua contextualização e não apenas a 

teorização, visto que é do meio ambiente que se provém 

o conjunto de elementos vitais para existência humana 

e o desenvolvimento das atividades fundamentais que 

as norteiam. (LIMA, 2006).

Nesse sentido, a capacidade de transformar e 

modificar o meio trouxe ao homem o desenvolvimento 

tecnológico e melhoriais de vida, porém também 

trouxe várias consequências, que cabem agora a ele 

desenvolver estratégias de combate para amenizar 

ou evitá-las. Deparando-se com esse contexto, 

surge o tema “sustentabilidade”, com o objetivo de 

conscientizar e difundir a importância e o papel do meio 

ambiente para a existência humana, considerando que 

existem limitações e, estas devem ser respeitadas.

2.1 SUSTENTABILIDADE: CONCEITOS E 

DEFINIÇÕES

A palavra sustentabilidade pode ser definida como 

uma forma de agir de modo a garantir a preservação 

e a conservação do meio seja ele ambiental, social 

ou econômico no qual enfatiza a importância dos 

recursos naturais para a existência humana e das 

futuras gerações. 

A palavra sustentabilidade data do século 

XIII (HOUAISS, 2007), com asseguintes 

acepções: 1. Abastecimento renovado 

do conjunto das substâncias necessárias 

à conservação da vida; nutrição, 

alimentação, sustento; 2. Ato ou efeito 

de dar apoio; 3. Aquilo que sustenta; 

sustentáculo, apoio; 4. Ato ou efeito de 

conservar; conservação, manutenção; 5. 

Ato ou efeito de defender (algo); defesa; 
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6. Ato, processo ou efeito de validar, 

confirmar (algo); confirmação, ratificação; 

7. Ação ou resultado de suster, adiar; 

dilação, demora, adiamento. (KISIL, 

2008, p. 05 Apud HOUAISS, 2007).

O termo sustentabilidade é conceituado desde 

os primórdios, pois existia a preocupação com a 

existência humana, servia como o pilar que sustentava 

e dava apoio para o indivíduo permanecer vivo nesse 

contexto de interação com o meio em que estava 

inserido.

Entretanto, o princípio da sustentabilidade veio se 

transformando com o decorrer dos anos e atualmente 

está voltado na busca de ações ecologicamente 

corretas e viáveis. Fato esse, que vem fazendo com 

que as empresas também se voltem para o termo 

sustentabilidade em suas ações, afinal o consumidor 

está cada vez mais consciente e ao mesmo tempo 

exigente com relação às questões ambientais. 

Segundo Lima (2006) “O conceito de sustentabilidade 

tem sido utilizado, cada vez mais, para dar suporte a 

processos econômicos”.

Na atualidade a sustentabilidade é uma alternativa para 

a idealização de um contexto ideal, justo, produtivo, 

saudável e com qualidade de vida, onde as pessoas 

possam viver por muito tempo e satisfazer as suas 

necessidades e desejos, de modo a não comprometer 

o meio e a existência de outras gerações que estão 

por vir (KISIL, 2008).

Segundo Kisil (2008) p. 02 “O cerne da Sustentabilidade 

como conceito contemporâneo é a inclusão de uma 

lógica diferente da tradicional dentro do sistema social: 

o cuidado com os aspectos econômicos, humanos e 

ambientais como orientadores de decisões para toda 

e qualquer atividade produtiva em exercício (produtos, 

serviços, bem estar humano)”.

O termo é bem complexo e amplo, tendo em vista que os 

recursos naturais são escassos, a poluição é cada vez 

mais notória, o consumo exacerbado, o desperdício, 

o crescimento populacional, a degradação ambiental, 

entre outros fatores que afetam a vida em sociedade, 

estes são aspectos que colaboram para despertar as 

pessoas para o cuidado e para a conscientização nas 

suas ações.

A noção de sustentabilidade se difundiu 

como ‘Desenvolvimento Sustentável’, 

e a separação dos conceitos de 

sustentabilidade e desenvolvimento deu 

origem a diversas outras expressões, 

como sociedade sustentável, empresa 

sustentável, gestão sustentável, entre 

outras, fomentando “a noção de que 

não somente o desenvolvimento deve 

ser sustentável, mas todas as ações 

humanas” (SILVA; ET AL, 2011, p. 159 

Apud SILVA; REIS; AMÂNCIO, 2011, p. 

151).

A sociedade vem se deparando com a premissa do 

agir sustentável e suas derivações, visto que hoje o 

conhecimento sobre a temática é essencial, tanto para 

o ser humano, como para as empresas e instituições. 

“Pode-se afirmar que sustentabilidade busca conciliar 

a questão ambiental com a questão econômica 

incorporando o princípio básico da continuidade, nada 

pode ser sustentável se não for contínuo” (LIMA, 2006).

Ainda Lima :

A definição contida na Relatório 

Brundtland (CMMAD, 1987), elaborado 

pela citada comissão, estava assim 

explicitada: “desenvolvimento sustentável 

é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades da geração presente 

sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras para satisfazer as suas 

próprias necessidades. (LIMA, 2006, p. 

03).

Essa definição permite a constatação da continuidade 

no desenvolvimento sustentável, pelo fato de exprimir 

a ideia de que as ações de hoje não comprometam 

a existência de outras gerações, o que remete a 

conscientização voltada para o controle e o uso 

racional dos recursos, tendo em vista que os mesmos 

são escassos, para que assim esteja a disposição em 

longo prazo para futuras gerações.
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“A ideia de sustentabilidade nunca foi estranha ao 

homem. Porém, a concretização e a difusão em escala 

mundial do conceito de sustentabilidade, ocorreram 

na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD” (LIMA, 2006, p. 03).

“Pensar globalmente e agir localmente”, a ideia foi de 

Philip Kotler (CARMO; COMITRE, 2010, p. 2). Este deve 

ser um lema adotado para nortear a forma de lidar e 

agir de modo sustentável, focado em pensamentos 

grandes, num todo, que é o planeta e assim agir ao 

alcance de cada um, localmente, seja em casa, na rua, 

na escola ou no trabalho, são pequenas ações que 

fazem a diferença, se cada um fizer a sua parte. Da 

mesma forma, os empresários também precisam ter 

em mente essa noção de grandiosidade, que constitui 

essa temática e, intercalar e trazer o conceito para 

dentro das empresas.

Se compreendermos que a existência 

da sustentabilidade depende da 

relação do sistema socioeconômico 

com o ecossistema, é necessário que 

se formem procedimentos reguladores 

dessa relação, tanto em nível local 

quanto global, desde o consumo de 

recursos até a produção de dejetos. 

Dessa maneira surge a necessidade 

do ajuste das dimensões local e global 

às condições do ecossistema. Essa 

condição indica a existência não de 

apenas uma forma de sustentabilidade, 

mas de uma diversidade delas. (LIMA, 

2006, p. 05).

Sustentabilidade reúne alternativas e métodos 

que são capazes de reduzir ou amenizar danos e 

reparar ações cometidas no ambiente, preconizando 

atitudes para preservar o meio natural e os recursos 

necessários para a existência humana, garantindo a 

continuidade do meio, da vida e da sociedade. Esse 

elo é fundamental para sustentar a relação de interação 

homem-natureza-atividades econômicas.

Pode-se dizer que sustentabilidade é um conceito 

sistêmico, relacionado com a continuidade dos 

aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais 

da sociedade humana. (LIMA, 2006).

De acordo com Mendes (2009) o conceito de 

sustentabilidade vai muito além de explicar a 

realidade, é um tema que requer aplicações práticas. 

O autor define da seguinte forma: Assim, as ações 

que procuram garantir o futuro de um lugar, com 

qualidade de vida, respeito às pessoas e sua cultura, 

conservação do meio ambiente, manutenção da 

biodiversidade, adequação ao território podem ser 

consideradas sustentáveis.

2.2 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Pode-se definir Tríplice da Sustentabilidade como a 

maneira na qual acreditamos que empresas, sociedade 

e meio ambiente podem viver equilibrados hoje e no 

futuro. Tríplice porque abrange a sustentabilidade 

econômica (das empresas, organizações e pessoas), 

a social (em todos os aspectos temáticos e todos os 

grupos possíveis) e a ambiental (FONTANA, 2001).

O processo gerencial das empresas deve levar em 

consideração esses três pilares, a organização precisa 

relacionar-se com o meio ambiente e, assim, garantir 

recursos para as futuras gerações, precisa também 

interagir com o mercado para manter-se competitiva 

sempre levando em conta a responsabilidade social. 

A sustentabilidade ambiental é uma expressão que 

diz respeito às ações feitas pelo homem a fim de 

manter suas necessidades, sem expor a integridade 

dos recursos naturais para as gerações futuras. Sendo 

assim, instituição sustentável é aquela que busca 

medidas em função da diminuição ou combate ao 

desperdício de água e alimentos, ao desmatamento, 

às queimadas ou qualquer dano causado ao meio 

ambiente, preservação da fauna e da flora mundial, 

entre outros (FONTANA, 2001). 

Para Fontana (2001, p. 123), “O desenvolvimento 

sustentável só acontece quando temos, em 

conjunto, nas ações que a sociedade pratica a 

sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social 

e a sustentabilidade biológica ou ambiental”.
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A grosso modo, a sustentabilidade 

econômica se obtém quando as ações 

da sociedade são capazes de gerar 

renda suficiente para garantir o acesso 

aos bens de consumo que garantam 

o mínimo de qualidade de vida a essa 

sociedade, de forma ampla e irrestrita. 

A sustentabilidade social diz respeito a 

um desenvolvimento de uma sociedade 

que gere empregos e oportunidades, 

que consiga gerar ações no campo 

cultural, espiritual, jurídico , do lazer e 

do lúdico, sem discriminações e com 

justiça. A sustentabilidade biológica ou 

ecológica é obtida quando as ações 

que praticamos garantem o mínimo da 

reprodução ou manutenção dos recursos 

naturais.(FONTANA, 2001, p. 123).

Para Almeida (1999, p. 211), “Uma população com 

nível cultural e educacional elevado respeita mais 

o meio ambiente, colaborando desta forma para o 

desenvolvimento sustentável do planeta”. Mas a 

ação sustentável não é importante apenas para as 

pessoas menos favorecidas, pois quando colocadas 

em prática, possuem a capacidade de melhorar a 

qualidade de vida de toda população, visando assim, 

o bem-estar da sociedade de hoje e a de amanhã em 

iguais medidas.

Não se pode deixar de destacar um índice muito 

importante, estudos apontam que consumimos 20% a 

mais do que o planeta consegue suportar. Um novo 

estilo de vida precisa ser imposto e isso necessita de 

coragem, mudanças de hábitos, criação de uma nova 

cultura, a reflexão sobre o assunto já é um começo, um 

ponto de partida e ao mesmo tempo um exercício que 

todos nós devemos começar a fazer para um mundo 

melhor. (FURTADO, 1998)

Sem dúvida, o crescimento 

econômico é necessário, 

porém não é suficiente para 

garantir o desenvolvimento. 

Deve submeter-se às 

regras de uma distribuição 

social equitativa e às 

imposições ecológicas. Não 

é possível continuar com 

um crescimento baseado 

na utilização extensiva dos 

recursos naturais. Pode-se 

e faz-se necessário pensar 

um crescimento intensivo 

que utilize de maneira cada 

vez mais eficaz os recursos. 

Porém, não pode basear-se 

total (AMEIDA, 1999, p. 160).

O termo sustentabilidade pode ser aplicado em vários 

setores, sendo eles: empreendimentos nos diversos 

ramos, setor automobilístico, vestuário, agricultura, 

indústria, transportes, educação, entre outros. Neste 

sentido, a busca de novas tecnologias e estratégias 

na tentativa da harmonização de políticas públicas, 

ambientais, sociais e econômicas tem sido uma 

preocupação no desenvolvimento sustentável. 

2.3  SUSTENTABILIDADE NO ÂMBITO 

EMPRESARIAL

As empresas juntamente com a sociedade estão 

cada vez mais buscando e se preocupando com as 

questões sociais e relacionadas ao meio ambiente. 

A percepção da grande maioria das pessoas de que 

o mundo está refletindo os efeitos da ação humana 

é fato. A mídia também é participativa, mostrando 

o que está acontecendo com relação às questões 

ambientais, ajudando dessa forma as pessoas e as 

empresas a parar para pensar nas suas próprias 

ações do dia a dia, o que podem e devem fazer para 

melhorar e amenizar os impactos negativos no planeta, 

começando com pequenas ações. 

“A sustentabilidade empresarial corresponde à 

habilidade de a empresa manter-se competitiva 

e rentável ao longo do tempo, através da oferta 

de produtos e/ou serviços com qualidade e preço 

compatíveis com o mercado, e da justa remuneração de 

sua força de trabalho, investidores e/ou proprietários.” 

(BARATA, 2007, p. 71). Ainda de acordo com o autor, “A 

compatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e 
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a sustentabilidade empresarial será factível se houver 

adoção de estratégias empresariais que possibilitem 

que a empresa se mantenha competitiva, rentável, 

e proteja o ambiente, além de impulsionar a uma 

melhoria na qualidade de vida de agentes sociais com 

ela envolvidos direta e indiretamente.”

As empresas são as responsáveis pela produção 

de bens e serviços que garantem a existência da 

humanidade. Para produzir precisa-se de recursos, 

sejam eles dos mais variados tipos, que são oriundos 

do bem maior que é o meio ambiente: o principal pilar 

para constituir o conceito de sustentabilidade. 

Uma empresa ambientalmente correta adere a técnicas 

sustentáveis que permitem a identificação de processos 

que melhoram o desenvolvimento e o aprimoramento 

de seus produtos e/ou serviços, utilizando os recursos 

de forma racional e mais produtiva, reduzindo custos e 

provendo melhorias ambientais continuamente.

O aumento da produtividade dos 

recursos é possível porque a poluição 

é, muitas vezes, um desperdício 

econômico. Resíduos industriais, sejam 

sólidos, líquidos ou gasosos, podem 

ser reaproveitados, utilizando-os para 

a co-geração de energia, extraindo 

substâncias que serão reutilizadas e 

reciclando materiais. Ao analisar o ciclo 

de vida do produto, há também outros 

desperdícios, como o excesso de 

embalagens e o descarte de produtos 

que requerem uma disposição final de 

alto custo. (MAY; et al, 2003, p. 161-162).

De acordo com o pensamento de May (2003) as 

empresas sustentáveis sabem utilizar os recursos 

provindos do meio ambiente e reutilizam os resíduos 

e também promovem seu descarte de forma correta, 

reciclam, reduzem os custos, melhoram os produtos 

e processos, economizam energia e água, adotam 

métodos e práticas sustentáveis e poluem menos, 

inovam em prol do bem comum, da sustentabilidade, 

etc.

De acordo com May (2003, p. 164-165) são basicamente 

quatro fatores que induzem as empresas a adotarem 

práticas mais saudáveis para o meio ambiente: 

as pressões das regulamentações ambientais, as 

pressões dos consumidores finais e intermediários, a 

pressão dos stakeholders e a pressão dos investidores.

O ideal é que as empresas sejam proativas e buscam 

informações constantemente, que introduzam a 

sustentabilidade em suas atividades organizacionais 

como um todo, envolvendo-as em sua amplitude.

3. METODOLOGIA

A metodologia proposta para realizar o presente 

estudo está embasada em pesquisas bibliográficas 

sobre a temática sustentabilidade e a aplicação 

de questionário para obter dados sobre o nível de 

conhecimento dos empresários do ramo farmacêutico 

acerca da temática. É caracterizada como quantitativa 

e qualitativa. Quantitativa, pois abrange a coleta de 

dados e sua mensuração através de instrumentos 

estatísticos para análise e compreensão do problema 

de estudo. “Este método caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas através 

de técnicas estatísticas, desde as mais simples até 

as mais complexas.” (DALFOVO et al, 2008, p. 06). 

Enquanto que é qualitativa, pois contempla a análise 

do contexto, com observações e informações advindas 

das percepções dos participantes sobre a temática 

(DIMITRUK, 2009).

Com relação aos instrumentos de coleta dos dados, foi 

aplicado um questionário eletrônico (survey), através 

da ferramenta Google Docs nas quatro farmácias no 

município de Quilombo/SC, com base no objeto de 

estudo que envolve a temática sustentabilidade e a 

percepção/conhecimento que os empresários do ramo 

farmacêutico possuem a respeito. “O questionário 

é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série de perguntas ordenadas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. As perguntas classificam-se em: 

abertas, fechadas e de múltipla escolha” (DMITRUK, 

2009, p. 132). Os dados foram coletados e analisados 

com base em gráficos e tabelas obtidos pela aplicação 
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do questionário, posteriormente realizada uma análise 

descritiva dos resultados colhidos.

Inicialmente foi contatada as empresas solicitando 

o endereço eletrônico do proprietário ou gerente. 

De posse do contato, foi encaminhado o link do 

questionário formulado no Google Docs (ferramenta 

de coleta e tabulação primária de dados) aos 

proprietários ou gerentes das empresas objetos da 

pesquisa. A pesquisa foi realizada envolvendo 100% 

das farmácias do munícpio em questão, ou seja, um 

total de quatro farmácias.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Apresenta-se a tabela 1 com a descrição das principais 

ocorrências levantadas na pesquisa:

Tabela 1 – Perfil das empresas pesquisadas. 

Perfil Ocorrência

Tempo de atuação no mercado 50% mais de 5 anos

Número de sócios 75% somente 1 sócio

Número de filiais 100% somente possui a matriz

Número de funcionários 100% possuem de 1 a 50 funcionários

Região de atuação
Escolaridade do Sócio Administrador
Sexo do Sócio Administrador

75% atuam na região oeste de Santa Catarina
50% possuem pós-graduação

75% são do sexo feminino

Fonte: pesquisa.

Em relação ao tempo de atuação no mercado, observa-

se que 50% das empresas pesquisadas possuem mais 

de 05 anos e que nenhuma delas possui menos de um 

ano de atuação no mercado farmacêutico.

Também foi constatado na pesquisa que 75% das 

empresas possuem somente um sócio proprietário, 

sendo que 75% deles são do sexo feminino. Quanto 

ao quadro funcional, verificou-se que duas farmácias 

tem sua equipe de trabalho composta de 1 a 10 

funcionários e que as outras duas tem entre 11 a 50 

funcionários.

As quatro empresas pesquisadas possuem somente a 

matriz, ou seja, 100% das farmácias não têm filias e a 

maioria delas atua na região oeste de Santa Catarina. 

Já em relação à escolaridade do sócio administrador a 

constatação foi de que 50% possuem pós-graduação.

Considerando que a sustentabilidade, no contexto 

empresarial tem grande relevância, uma vez que as 

empresas possuem um papel importante quando 

se fala em sustentabilidade, pois são os meios 

geradores de produtos/serviços e de empregos. 

Porém, é necessário que os empresários tenham 

em mente o que é sustentabilidade e dessa forma 

ampliem práticas sustentáveis em seus negócios. 

Com o intuito de verificar se os empresários do ramo 

farmacêutico possuem conhecimento e como avaliam 

esse conhecimento sobre a temática sustentabilidade, 

aplicou-se a seguinte questão e obtiveram-se os 

dados abaixo: 

Figura 1- Conhecimento sobre sustentabilidade

Observa-se que nenhum dos respondentes avalia 

que não possui nenhum conhecimento sobre 
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sustentabilidade, porém as respostas foram dispersas 

e somente 25% diz que é ótimo o conhecimento sobre 

a temática, revelando que a temática é evidente e 

conhecida, mas não é algo expressivo, tendo em vista 

que as respostas estão divididas, não se concentram 

em um único fator.

Entretanto, quando perguntado se a empresa realiza 

ações de sustentabilidade a grande maioria afirma 

que sim (75%), e assim sendo a temática em estudo se 

revela presente nesse segmento de mercado, quanto 

a aplicabilidade no cotidiano empresarial.

Figura 2 - Ações sustentáveis praticadas pelas em estudo

Dentre as diversas ações sustentáveis praticadas 

pelas empresas, destacam-se o controle de consumo 

do papel e a coleta seletiva do lixo e, cabe ressaltar 

que somente a coleta da água da chuva dentre 

as demais ações relatadas que não é uma ação 

praticada por nenhuma das empresas pesquisadas. 

Com isso, as empresas do ramo farmacêutico revelam 

estar envolvidas em ações relacionadas à prática da 

sustentabilidade, fato positivo que contribui com o 

futuro da sociedade.

Contudo, quando se refere a programas de capacitação 

ligados à sustentabilidade o resultado é negativo, 

quando apenas 25%, ou seja, uma das empresas em 

estudo afirma que possui. Assim sendo, na tabela 

abaixo se identifica as ações que esta empresa realiza:

Tabela 2 – Ações que a empresa realiza.

Ações

Projetos sociais em parceria com a comunidade

Desenvolvimento de métodos e/ou alternativas sustentáveis

Campanhas com os clientes

Treinamento para uso e descarte correto de resíduos
Palestras

Fonte: Pesquisa

O resultado mostra que a mesma está envolvida com 

as três dimensões da sustentabilidade. Mendes define 

da seguinte forma: “Assim, as ações que procuram 

garantir o futuro de um lugar, com qualidade de 

vida, respeito às pessoas e sua cultura, conservação 

do meio ambiente, manutenção da biodiversidade, 

adequação ao território podem ser consideradas 

sustentáveis” (MENDES, 2009, p.51).

As empresas juntamente com a sociedade estão cada 

vez mais buscando e se preocupando com as questões 

sociais e relacionadas ao meio ambiente. A percepção 

da grande maioria das pessoas de que o mundo está 

refletindo os efeitos da ação humana é fato. 

De acordo com Barata (2007, p. 71) “A sustentabilidade 

empresarial corresponde a habilidade de a empresa 

manter-se competitiva e rentável ao longo do tempo, 

através da oferta de produtos e/ou serviços com 

qualidade e preço compatíveis com o mercado, 

e da justa remuneração de sua força de trabalho, 

investidores e/ou proprietários.” 

Com o objetivo de analisar como os empresários do 

ramo farmacêutico avaliam a sustentabilidade, aplicou 

a seguinte questão, conforme a figura 3. Identificou-

se que 50% dos respondentes a avaliam como uma 

oportunidade, fato positivo. 
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Figura 3 - Avaliação da sustentabilidade

A sustentabilidade está amparada em três dimensões: 

social, ambiental e econômica. Pode-se dizer que 

sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado 

com a continuidade dos aspectos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. 

(LIMA, 2006). 

Figura 4 - Dimensões da sustentabilidade

Conforme o figura 4, pode-se concluir que os 

empresários identificam a sustentabilidade como um 

conceito amplo e dinâmico, associado não somente a 

questões ambientais, mas também às questões sociais 

e econômicas. Isso demonstra que os empresários 

detêm um conhecimento coerente acerca da temática 

e suas dimensões.

Considerando que as empresas em estudo atuam 

no segmento farmacêutico, o qual desempenha 

atividades que envolvem a produção de resíduos 

tóxicos e contaminantes. A empresa, seja ela de 

qualquer segmento, de uma forma ou de outra está 

impactando o meio em que está inserida, dependendo 

do tipo de atividade, algumas impactam mais e outras 

menos. Conforme o figura 5, 75% dos empresários do 

ramo farmacêutico afirmam que a atividade que sua 

empresa desenvolve promove um impacto moderado, 

em função da atividade que a empresa realiza.

Figura 5 - Impactos da atividade

Observa-se que a sociedade atual está se voltando 

para a premissa do agir sustentável e suas derivações, 

visto que hoje o conhecimento sobre a temática é 

essencial, tanto para o ser humano, como para as 

empresas em geral. A sustentabilidade é um assunto 

que vem ganhando importância, percebe-se na figura 

6, que os empresários do ramo farmacêutico adotam 

um alto nível de importância para os aspectos ligados 

à sustentabilidade, a grande maioria das respostas 

concentrou-se nos valores de 8 a 10, representando 

assim elevada importância ao tema:

Figura 6 - Grau de importância aos aspectos ligados à 
sustentabilidade

Quando perguntadas sobre à prestação de orientação 

ao descarte de medicamentos aos clientes, as 
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farmácias se mostram pouco colaborativas a este tipo 

de descarte, uma vez que 75% dos respondentes 

afirmam que algumas vezes prestam orientação. 

Com relação ao lixo farmacêutico as quatro farmácias 

pesquisadas informaram que o descarte é feito através 

de uma empresa terceirizada que recolhe este tipo 

de lixo. A legislação também tem papel importante, 

quanto a destinação correta do lixo, uma vez que são 

eliminados resíduos contaminados e perfurocortantes, 

que necessitam de um descarte diferenciado.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa da temática sustentabilidade em 

organizações do setor farmacêutico mostrou que 

as empresas analisadas tem conhecimento acerca 

da sustentabilidade e adotam práticas e ações 

sustentáveis no dia a dia. Para as pesquisadoras foi 

possível adquirir um maior conhecimento sobre o 

tema, e assim atingir o objetivo proposto no início do 

trabalho. 

Analisar qual é o nível de conhecimento da temática 

sustentabilidade por parte dos empresários do 

ramo farmacêutico permitiu identificar que o setor 

farmacêutico realiza ações de sustentabilidade e 

que a temática em estudo se revela presente nesse 

segmento de mercado, quanto a aplicabilidade no 

cotidiano empresarial. 

Ao abordar as dimensões da sustentabilidade todos os 

empresários detinham conhecimento acerca de suas 

derivações, que contemplam questões ambientais, 

sociais e econômicas e também se mostram proativos 

e atribuem um nível satisfatório de importância aos 

aspectos relacionados à sustentabilidade.

É possível identificar que a sustentabilidade tem 

um grau de importância elevado e que está cada 

vez mais presente na sociedade como um todo. O 

ser humano vem percebendo em sua realidade que 

pequenas ações, as mais simples que sejam, se 

tornam significativas e fundamentais quando o assunto 

é sustentabilidade e um planeta melhor. Todavia, a 

responsabilidade é de todos: empresas, sociedade, 

comunidade, ser humano, enfim todos que fazem parte 

e constituem o meio ambiente, de agir sustentável, 

uma vez que a sustentabilidade abrange a conexão do 

sistema socioeconômico com o ecossistema, portanto 

serve como instrumento de equilíbrio entre as partes 

envolvidas com a finalidade de manter o bem-estar 

social e do meio, limitando as ações em prol do bem 

comum.

Constata-se que a sustentabilidade é um tema 

de grande valia no cenário atual, tanto para as 

organizações, seja de qualquer ramo de atuação, 

como para a sociedade como um  todo, pois atinge 

uma gama de atividades que se correlacionam e estão 

presentes na existência humana.

Dessa forma, cabe a todos o papel de disseminar e 

contemplar a sustentabilidade com o intuito de que 

as ações de hoje não comprometam a existência 

de outras gerações, e que a conscientização esteja 

sempre voltada para o controle e o uso racional dos 

recursos, tendo em vista que os mesmos são escassos, 

considerando que existem limites e, estes devem ser 

respeitados.
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GESTÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS E IMPORTÂNCIA SOCIAL: 
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Tanyra de Fátima Ferreira do Amaral 

Ieda Kanashiro Makiya 

Antonella Ferrari

Ana Carolina Spatti 

Resumo: A agricultura familiar responde pelo emprego de 12 milhões de trabalhadores na 
produção de alimentos, os quais são responsáveis por 40% do Valor Bruto da Produção 
total do agronegócio no Brasil (EMBRAPA, 2013), correspondente a 70% dos produtos de 
gênero alimentício consumidos no país (PORTAL TERRA, 2013). Dados da ONG Banco 
de Alimentos indicam que são desperdiçados no Brasil, por dia, 39 milhões de quilos de 
alimentos, quantidade que daria para alimentar de modo satisfatório 19 milhões de pessoas 
diariamente com as três refeições básicas. A fim de minimizar esse problema pelo qual 
passa o país, os Bancos de Alimentos surgiram como uma alternativa para o enfrentamento 
ao desperdício e como forma de promoção da segurança alimentar, através do recebimento, 
triagem e repasse dos alimentos propícios ao consumo, porém impróprios à comercialização, 
às entidades cadastradas. Tendo-se em vista que os produtos de gênero alimentício são 
perecíveis, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo organizacional que possa 
auxiliar o Banco de Alimentos da CEASA, interior do Estado de São Paulo, na resolução de 
problemas quanto à vazão de produtos não conformes ou com data de validade próxima ao 
vencimento, considerando a eficiência de processos ao longo de sua cadeia e a importância 
social envolvida no processo. 

Palavras Chave: Banco de Alimentos, Agricultura Familiar, Gestão Organizacional, 
Otimização de Processo, Promoção Social.
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1. INTRODUÇÃO

A fome e o desperdício de alimentos são dois dos 

principais problemas que o nosso país enfrenta. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), produz-se no Brasil 25,7% a mais 

de alimentos do que necessita a nossa população. E, 

mesmo assim, milhões de brasileiros não têm acesso à 

comida de qualidade e/ou em quantidades suficientes, 

gerando desnutrição e subnutrição, ou mesmo doenças 

relacionadas ao consumo de alimentos prejudiciais à 

saúde. 

Segundo dados da ONG Banco de Alimentos, são 

desperdiçados no Brasil, por dia, 39 milhões de quilos 

de alimentos, quantidade que daria para alimentar de 

modo satisfatório 19 milhões de pessoas diariamente 

com as três refeições básicas.

Os efeitos na economia também são devastadores. 

Segundo estimativa da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, os alimentos 

não aproveitados representam 1,4% do PIB, o que 

ultrapassa a quantia de R$17,25 bilhões.

Outro dado preocupante é que, segundo uma pesquisa 

desenvolvida pelo Instituto Akatu, aproximadamente 

64% do que se planta no Brasil é perdido no decorrer 

da cadeia produtiva (ANTUNES, GEMMA E AMARAL, 

2010).

Portanto, é diante deste cenário – em que o combate 

ao desperdício vem se tornando um dos focos 

principais da atualidade –, que o papel dos Bancos de 

Alimentos tem merecido destaque, na medida em que, 

ao aproveitar alimentos não utilizados comercialmente 

e encaminhá-los para o consumo humano, os Bancos 

acabam instituindo uma solução eficaz desse problema 

emergencial, por conta da fome, pelo qual passa o 

mundo, em especial o Brasil. 

Para que eles enfrentem este desafio, entretanto, é 

fundamental que disponham de um aparato logístico 

eficaz e eficiente, pois é justamente isto que os 

fortalece: uma logística bem estruturada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um modelo organizacional que possa 

auxiliar o Banco de Alimentos da CEASA - Campinas 

no momento da tomada de decisão quanto ao quê 

entregar (tipo de produto), quanto (quantidade), 

para quem (para qual ou quais entidades), e de que 

forma (a mais eficiente e eficaz), considerando o 

prazo de validade dos produtos a serem consumidos 

e estabelecendo uma relação de prioridades no 

recebimento. 

Desse modo, com a implantação do sistema proposto, 

espera-se que haja um aumento da eficiência dos 

processos organizacionais, na medida em que 

permite minimizar os problemas relacionados à vazão/

desperdício de produtos não conformes ou com data 

de validade próxima ao vencimento, bem como os 

processos logísticos de recebimento e entrega dos 

produtos às instituições cadastradas (tanto no pólo 

Campinas quanto também aos Bancos de Alimentos 

com os quais foram firmadas parcerias).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver um modelo organizacional capaz de: 

a. Avaliar as condições atuais do Banco de 

Alimentos de Campinas e a relação oferta versus 

demanda dos alimentos;

b. Visualizar a prioridade de entrega para as 

entidades envolvidas de acordo com o prazo de 

validade dos produtos e a quantidade de pessoas 

a recebê-los;

c. Identificar os gargalos nos processos integrados, 

desde a recepção à retirada dos alimentos;

d. Propor a gestão sustentável e eficiente ao longo 

da cadeia, objetivando a promoção de valores 

e a atuação conjunta dos agentes (públicos e 

privados) que compõem esta organização.
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3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo, fez-se uso de 

referenciais de pesquisa documental, incluindo coleta 

e organização de dados, revisões bibliográficas – 

merecendo destaque as publicações de Josué de 

Castro – e entrevistas com atores e informantes chaves.

Inicialmente, a pesquisa, de caráter exploratório, 

foi realizada por meio de dados secundários 

(bibliográficos e documentais). Constituiu-se como 

uma fonte importante para localização teórica do 

conceito de agricultura familiar, gestão organizacional, 

bem como para a caracterização do objeto de trabalho 

– o Banco de Alimentos da CEASA – e do município 

de Campinas, oferecendo, portanto, subsídios para o 

estudo.

A pesquisa de campo envolveu entrevistas com 

funcionários do Banco de Alimentos da CEASA 

Campinas, por meio de visita técnica, e posteriores 

contatos via correio eletrônico para realização da 

pesquisa documental, embasada na análise de 

planilhas e demais documentos para desenvolvimento 

desse estudo. 

Os pontos chaves de análise basearam-se nos 

processos envolvidos na logística de distribuição dos 

alimentos, focando nos gargalos e nas dificuldades 

subjacentes. A partir das respostas fornecidas e 

das questões abordadas referentes aos gargalos 

encontrados no Banco de Alimentos e sua estruturação, 

foi possível realizar um levantamento das principais 

variáveis a serem analisadas nessa pesquisa.

A visita e as entrevistas foram de grande importância, 

já que esclareceram pontos específicos do estudo, 

estabelecendo um paralelo entre a teoria e a prática.

4 Panorama geral da fome e da desnutrição no Brasil

A questão da fome no Brasil é atual, pois há várias 

discussões em andamento, sendo que ainda não foi 

encontrada uma solução eficaz para acabar com este 

problema, que tem como principal agravante a má 

distribuição dos alimentos em nosso território. Dados 

da Pesquisa Nacional por Amostragem a Domicílios 

- PNAD 1999 revelam que a maioria da população 

pobre brasileira concentra-se nas regiões Norte e 

Nordeste do país, e que, no geral, mais de um quarto 

da população brasileira vive abaixo da “linha da 

pobreza”, que gera fome e desnutrição (27,4 %).

“Alguns autores apontam que a questão da fome 

no Brasil tem suas raízes no processo histórico de 

formação da sociedade brasileira”. Porém, o início 

dos estudos ocorreu durante o século XIX, com 

trabalhos apresentados por médicos, principalmente 

nas Universidades. Um dos principais percursores dos 

estudos da fome e da desnutrição foi o brasileiro Josué 

de Castro que, dentre outras contribuições, procurou 

mapear as regiões de baixa renda e buscou identificar 

os motivos que levaram a estes fatos, e propor soluções 

para a questão da fome e da desnutrição. 

Podemos considerar que o processo de programas 

e da intervenção do governo para combater a 

fome passou por três grandes fases, associadas 

principalmente ao processo de urbanização brasileiro, 

no qual se percebeu, inicialmente, que a mão-de-obra 

agrícola ficou escassa para a produção de alimentos, 

ao mesmo tempo em que a população crescia cada 

vez mais nas cidades.

Durante a década de 1930, houve uma tentativa de 

regulamentação dos preços dos produtos, todavia, 

devido à economia estar baseada principalmente 

na cafeicultura e por a quantidade de latifúndios 

no país ser grande, surgiu a necessidade de uma 

intervenção estatal, de forma a criar mecanismos para 

que o alimento chegasse ao consumidor final e fosse 

distribuído adequadamente, através da implantação 

de varejões estatais, os quais buscavam controlar 

os preços dos alimentos e restaurantes populares 

instaurados nas capitais.

Em 1953, surgiu então o primeiro Plano Nacional 

de Alimentação e Nutrição. “Esse plano pode ser 

considerado um embrião do planejamento nutricional 

brasileiro e suas ações se voltavam, prioritariamente, 

à assistência alimentar e nutricional do grupo 

materno infantil e, em segundo plano, aos escolares e 

trabalhadores.” (VASCONCELOS, 2005)
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Nas décadas que seguiram, o Brasil passou por 

diversas mudanças: se tornou urbano e houve uma 

modernização na agricultura brasileira, potencializando 

a produção de alimentos do país, ao mesmo tempo em 

que o consumo de produtos industrializados aumentou. 

Sendo assim, os produtos in natura eram direcionados 

às indústrias, para a produção dos alimentos que 

faziam parte dos produtos alimentícios tradicionais 

dos brasileiros. Estes fenômenos fizeram com que 

a população aumentasse, não cessando, portanto, 

a fome no país. Os programas destas décadas 

eram de caráter político, sem um controle sobre sua 

abrangência. Um deles foi o Programa Nacional do 

Leite Para Crianças Carentes (PNLCC), criado em 

1886, o qual consistia na distribuição de leite para a 

população de baixa renda através da troca de cupons; 

no entanto, não havia um controle efetivo sobre estes 

(se de fato eram trocados por leite).

“O programa foi muito malsucedido em sua abrangência 

e gestão. Entretanto, foi a primeira experiência em 

grande escala de distribuição de cupons de alimentos 

no Brasil” (COHN,1995).

Durante a década seguinte, com a Cúpula Mundial da 

Alimentação em Roma, foi definida a meta de reduzir 

pela metade o número de desnutridos até 2015, 

pois o número de pessoas nesta situação cresceu, 

principalmente nas cidades, devido à crise econômica 

vivida pelo país nos anos 1990. Os programas foram 

marcados pela substituição da entrega de alimentos 

em espécie para um valor mensal em dinheiro.

Com a criação do programa Fome Zero, em 2002, 

cerca de 30 diversos programas se uniram para atuar 

no combate à desnutrição e à fome no país, sendo que 

a meta proposta na Conferência de Roma de reduzir 

esta última em 50% foi cumprida, apesar da fome ainda 

apresentar-se como um problema evidente que afeta 

cerca	 de	 ⅓	 dos	 brasileiros	 (BELIK,	 SILVA,TAKAGI,	

2001).

5. BANCO DE ALIMENTOS: ESTRUTURAÇÃO E 

FINALIDADE

Segundo Belik et al. (2012), os Bancos de Alimentos 

surgiram como uma iniciativa de âmbito local que, 

posteriormente, passaram a se constituir como 

uma alternativa mundial para o enfrentamento ao 

desperdício e como forma de promoção da segurança 

alimentar. 

De fato, a implantação de um Banco de Alimentos 

possibilita tanto minimizar os efeitos da fome quanto 

promover um processo de reeducação alimentar e 

nutricional nas comunidades carentes envolvidas, 

beneficiando, assim, pessoas em situação de risco 

social (crianças, jovens, desempregados, idosos, 

deficientes, dependentes químicos etc.). Além disso, 

permite conscientizar a população no que tange ao 

aproveitamento ideal dos nutrientes com vistas a uma 

dieta balanceada, bem como estimular ações cidadãs 

por meio do incentivo ao voluntariado para causas 

sociais. (ANTUNES, GEMMA E AMARAL, 2010)

Belik et al. (2012), em concordância com Antunes, 

Gemma e Amaral (2010), enfatizam que, além de 

proporcionarem acesso aos alimentos, os Bancos de 

Alimentos difundem valores para uma alimentação 

mais saudável e mobilizam relações comunitárias 

baseadas nos princípios de solidariedade e eficiência.

Neste contexto, através das doações por parte dos 

parceiros, o Banco de Alimentos visa combater o 

desperdício gerado pelas diversas empresas do gênero 

alimentício, com o intuito de minimizar este problema 

mundial,  mas que no Brasil toma proporções maiores 

pelo fato de haver um déficit em termos de políticas 

públicas que estejam direta e fortemente relacionadas 

ao desperdício de alimentos. Tanto é que, conforme 

afirma Valente et al. (2002),

Historicamente, o enfrentamento da 

questão da fome, da miséria e da 

desnutrição na sociedade brasileira 

nunca foi considerado um problema 

estratégico, na medida em que estas 

mazelas sempre afetaram e afetam os 

setores com menos poder e excluídos 

do processo econômico e político 

hegemônico. Desta forma, sempre foi 

tratada de forma pontual, emergencial e 
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assistencial, mesmo quando abordada 

por políticas e programas públicos, 

que sempre se caracterizaram por 

sua marginalidade e fragmentação. 

(VALENTE et al. 2002).

5.1 MODELO BRITÂNICO

Em 2004 foi fundada a maior rede de Bancos de 

Alimentos do Reino Unido (420 unidades), chamada 

de Trussel Trust, com projetos em parcerias com 

comunidades locais, espalhadas em diversas 

localidades, de acordo com a Figura 1.  

Figura 1 – Mapa dos bancos de alimentos no Reino Unido. 

Esta rede tem oferecido alimento emergencial para 

mais de 913.000 pessoas em 2013/14, e tem observado 

um crescimento de mais pessoas famintas em zonas 

urbanas, justificando a necessidade de as cidades se 

organizarem para terem um Banco de Alimentos em 

operação (TRUSSEL TRUST, 2014).

Figura 2 – Crescimento do uso de Banco de Alimentos no Reino Unido (TRUSSEL TRUST, 2013).
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Todo alimento é doado (90% por doação pessoal 

voluntária) e distribuído por voluntários. Na linha de 

frente estão os profissionais de saúde, como médicos 

e assistentes sociais, que identificam as pessoas 

em crise e lhes entregam um vale. Cada pessoa 

em situação de risco recebe uma dieta balanceada 

nutricionalmente para 3 dias, de produtos não 

perecíveis na troca do vale. Os Bancos de Alimentos 

também desenvolvem um banco de dados e realizam 

diálogos para diagnosticar e auxiliar as pessoas em 

outros serviços de ajuda (TRUSSEL TRUST, 2014).

5.2 MODELO AMERICANO

Feeding America é uma rede de mais de 200 Bancos 

de Alimentos, dotada de um sistema emergencial, 

distribuído geograficamente pelos Estados Unidos 

que, além de oferecer alimentos para pessoas em 

estado de risco alimentar, desenvolve políticas 

nutricionais para pessoas de baixa renda, orientando 

na adoção de alimentos mais saudáveis (HANDFORTH 

et al, 2013).

Esses bancos têm alterado suas estratégias 

operacionais, voltadas a uma preocupação com 

relação aos valores nutricionais dos alimentos 

distribuídos, mas precisam identificar seus fatores de 

sucesso para tal adoção (como tamanho do Banco 

de Alimentos, dieta monitorada por especialistas, 

localização geográfica, acondicionamento e 

distribuição de alimentos perecíveis), além dos custos 

inerentes à proposta.

Feeding America supre alimentos para mais de 37 

milhões de americanos a cada ano, incluindo 14 

milhões de crianças e 3 milhões de idosos. Recebe 

doações de alimentos de indústrias, redes varejistas, 

produtores agrícolas e do governo e, ainda, doações 

financeiras por parte de corporações, fundações, 

doações individuais.

Figura 3 – Modelo Rede de Banco de Alimentos – Feeding America (EUA) (Feeding America, 2013).

Observa-se um crescimento crescente da participação 

de todos os setores envolvidos no sistema americano 

de alimentos emergenciais, incrementado pela rede 

de mercados virtuais que conecta os Bancos de 

Alimentos diretamente com lojas, hotéis e restaurantes 

locais, o que facilita a doação de alimentos perecíveis.

6. O CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA 

DE CAMPINAS

Fundado em 2003, o Banco Municipal de Alimentos 

possui as finalidades de coletar e armazenar os 

alimentos próprios para consumos (próximos do prazo 

de validade ou com risco de desperdício) oriundos de 

doações de comércios e indústrias, apreensões por 
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órgãos municipais e de doações de pessoas física, 

jurídica ou mesmo de órgãos públicos. O destino 

dos alimentos recebidos é informado aos doadores, 

por meio da prestação de contas. É responsável 

pela distribuição desses alimentos arrecadados para 

entidades sociais vinculadas ao município, creches, 

escolas, asilos e albergues, entidades assistenciais 

previamente cadastradas e indicadas pelos órgãos 

responsáveis para unidades de defesa civil. São 102 

entidades que atendem aproximadamente 45 mil 

pessoas. Na página eletrônica da CEASA de Campinas 

é possível obter a lista das entidades beneficiadas 

pelo programa.

O Banco faz a logística, a análise técnica e a 

distribuição de 6 mil toneladas de cestas básicas 

por mês, as quais são compradas pela Prefeitura 

Municipal, e distribuídas a famílias cadastradas pela 

Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

de 80 bairros de Campinas em risco social.

O Banco possui convênio com a Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB) e, com a finalidade de 

incentivar os pequenos produtores, a CONAB compra 

produtos destes agricultores, os quais são recebidos 

pelo Banco de Alimentos de Campinas, alimentos 

estes correspondentes a 40 toneladas mensais de 

hortaliças orgânicas.

É de sua incumbência a promoção de cursos de 

educação alimentar e de capacitação, de modo a 

reduzir e a eliminar o desperdício, bem como da 

higienização adequada dos alimentos, estudos, 

pesquisas e debates acerca da segurança alimentar, 

intercâmbios de experiências.

Diante das ações desenvolvidas pelo Banco 

de Alimentos de Campinas, este tem obtido 

reconhecimento e premiações em nível municipal e 

estadual.

Também pode aceitar doações de móveis, utensílios 

e equipamentos que possam ser utilizados para suas 

atividades, com catalogação específica (CEASA 

CAMPINAS, 2013).

Possui um trabalho em rede de cooperação com mais 

Bancos de Alimentos do Estado de São Paulo, cujo 

intuito é o de troca de informações no atendimento 

a demandas específicas, bem como a distribuição 

do excedente de determinado alimento em um dos 

Bancos para os demais. Conforme Tânia Mara Evaristo 

Moumeso, coordenadora do Banco de Campinas, os 

objetivos em comum são de “levar os alimentos para 

as pessoas que estão em vulnerabilidade social e 

garantir o combate ao desperdício” (PREFEITURA DE 

CAMPINAS, 2013).

Segundo contato direto com colaboradores 

institucionais, através da parceria com a Universidade 

Paulista e a Universidade Estadual de Campinas, 

são realizadas ações nas unidades de estágios 

predeterminadas, a saber: avaliação nutricional 

de todos os atendidos pelo Banco de Alimentos 

de Campinas por faixa etária; desenvolvimento de 

educação nutricional por faixa etária; orientação para 

montagem e apresentação das refeições para os 

usuários; acompanhamento local das cozinheiras na 

preparação dos alimentos, treinamento de higiene e 

manipulação de alimentos.

É estruturado em órgãos de administração do Programa 

Banco Municipal de Alimentos de Campinas, sendo eles 

o Conselho Gestor, a Diretoria da CEASA Campinas, a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e o Núcleo 

de Operacionalização do Programa, os quais possuem 

atribuições específicas, bem como uma comissão para 

estruturação das atividades pertinentes a cada um dos 

órgãos (CEASA CAMPINAS, 2013).

7. PRINCIPAIS INDICADORES DO ESTUDO

Nesta sessão, serão apresentados indicadores que, ao 

revelarem alguns dos gargalos e entraves verificados 

no processo logístico de seleção e distribuição dos 

alimentos pelo Banco Municipal de Alimentos de 

Campinas, acabam por justificar a necessidade 

do desenvolvimento e implantação de um modelo 

oganizacional eficiente e, portanto, do presente estudo.

Nesse sentido, a primeira informação refere-se à série 

histórica dos últimos 3 anos de arrecadações do Banco 

Municipal de Alimentos de Campinas, que aponta que 

no ano 2011 o total foi de 713,5 mil kg, em 2012 foi de 
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quase 751 mil kg, e em 2013 o total ultrapassou os 

860 mil kg  (crescimento de 15% na arrecadação de 

alimentos).

Quanto aos gargalos do sistema de distribuição, 

verificou-se que muitas entidades não retiram as 

doações, em virtude de receberem de outros lugares, ou 

mesmo por não possuírem veículo e motorista próprios 

para a retirada dos alimentos a eles destinados.

Ainda, dois outros fatores relevantes para o estudo é 

o fato do Banco de Alimentos já possuir um programa 

de computador (Nectar) –  que armazena os dados 

para controle de entrada e saída das doações –  e 

ter parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, 

através da Secretaria de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social e do Departamento de Segurança 

Alimentar, com os quais são realizadas, mensalmente, 

a logística e entrega de 6000 cestas básicas em 80 

bairros do município de Campinas, cujas famílias 

atendidas são cadastradas pela Secretaria. 

Além destas informações, um estudo conduzido 

por Oliveira et al. (2013) apontou que as condições 

no transporte dos alimentos do Banco não está 

plenamente eficaz, o que tem gerado perdas ao longo 

do processo de escoamento e entrega dos produtos 

às entidades.

Lourenço e Katz (2010), apud Oliveira (2013) 

salientam que caixas cujo conteúdo esteja acima da 

capacidade limite, quando empilhadas, podem gerar, 

pela compressão do produto, redução na qualidade e 

na durabilidade deste.

Alimentos chegam em temperatura ambiente e em 

caminhões descobertos e / ou sem refrigeração 

(indicando a exposição direta ao sol dos alimentos 

neles transportados, e sem a aeração necessária e 

suficiente para aumentar sua durabilidade) (GOMES, 

apud OLIVEIRA, 2013). Na retirada, algumas das 

instituições possuem veículos adequados, porém, 

uma parte dos que recebem as doações retiram os 

alimentos em meios de transportes que não cumprem 

com os requisitos supracitados, tornando o sistema 

como um todo operando sem a plena eficiência.

Conforme discutido na “Conferência Regional da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO), os países participantes 

reafirmaram sua vontade de erradicar a fome (...) e se 

comprometeram a reforçar suas ações (...)”.

Segundo José Graziano da Silva, diretor-geral da 

FAO, “(...) Existe um enorme compromisso (...) dos 

governos, da sociedade civil e no setor privado, o que 

se converteu em uma agenda concreta de ações para 

erradicar a fome” (ONUBR, 2014).

8. RESULTADOS OBTIDOS

O ano de 2014 foi entitulado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), na Assembleia Geral, em 

dezembro de 2011, como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena (AIAF), 

cujo objetivo “é reposicionar a agricultura familiar no 

centro das políticas (...) sociais nas agendas nacionais” 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 

2014).

A partir dos dados apresentados, da  parceria da 

Prefeitura Municipal de Campinas com o Banco de 

Alimentos, e de uma análise qualitativa do Banco, 

pensou-se no estabelecimento de uma gestão 

organizacional, como uma cadeia de valor social para 

a maximização da eficiência de processos atrelados a 

um melhor funcionamento do Banco de Alimentos da 

CEASA de Campinas no que se refere à captação e 

destinação dos alimentos. Sugerem-se mecanismos 

de investimento público (podendo ser por meio de 

um projeto municipal para solicitação federal, ou 

mesmo iniciativa local) relacionados, em especial, 

à disponibilização de veículos com as condições 

adequadas ao armazenamento e segurança dos 

alimentos transportados, que realizem a logística da 

entrega das doações às entidades mais carentes e 

sem condições da retirada semanal dos alimentos 

(isto tanto in loco quanto também em rede, com as 

parcerias entre os Bancos de Alimentos).
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9. CONCLUSÕES

Diante do estudo de caso realizado com o Banco 

Municipal de Alimentos da CEASA em Campinas, 

o que se concluiu, a partir de uma análise acerca 

dos seus processos e da busca pela redução e / ou 

eliminação dos gargalos que interferem no seu amplo, 

eficiente e eficaz funcionamento, foi a promoção de 

iniciativas administrativas conjuntas. Sugere-se que 

tais iniciativas visem o impacto positivo do “valor 

social”, mediante o investimento de capital, mas com 

um retorno sustentável e social: o do fortalecimento de 

um programa de combate à fome e ao desperdício, 

bem como da garantia de alimentação saudável 

(segurança alimentar) à população que depende de 

ações governamentais e iniciativas presentes no Banco 

de Alimentos para suprir suas necessidades básicas 

de alimentação. Em vez do custo de oportunidade 

entre o desperdiçar alimento e transportá-lo ao local 

de dejetos e a gestão do lixo em termos econômicos 

e financeiros, fortalecem-se as bases de cooperação 

integrada em prol do desenvolvimento social, a partir 

de políticas públicas e de parcerias estratégicas.

Outra iniciativa interessante poderia ser a busca de 

desenvolvimentos de uma rede de Banco de Alimentos 

similar às dos modelos britânico e americano, em que 

Organizações Não Governamentais (ONGs) possam 

ter apoios e incentivos (públicos, privados, sociedade 

civil) para o desenvolvimento de Bancos de Alimentos 

locais em que se estimulem a doação voluntária 

e a captação de uma rede de profissionais da área 

de saúde que possam estabelecer uma triagem e 

desenvolvimento de um banco de dados, que possa 

auxiliar na identificação dos problemas e soluções 

sociais de forma mais estratégica. 
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Resumo: No contexto contemporâneo organizacional, nota-se a necessidade de 
aprofundar os conceitos e práticas da organização para a permanência e desenvolvimento 
desta no mercado, assim, a responsabilidade social corporativa permeia este processo. 
Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo descrever o conceito e a relevância da 
responsabilidade social corporativa, versar sobre a responsabilidade social nas instituições 
de ensino superior, apresentar a instituição foco do presente trabalho, bem como pesquisar o 
impacto de um projeto de responsabilidade social que é a Faculdade Aberta a Melhor Idade 
(FaMIdade) em seus participantes. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória de 
cunho bibliográfico e uma pesquisa de campo de caráter quantitativo e foi constatado que 
há um impacto positivo nos participantes e uma oportunidade de divulgação do projeto e 
da instituição.

Palavras Chave: Responsabilidade social. Projeto FaMIdade. Responsabilidade social 
universitária.
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1 INTRODUÇÃO

Com a globalização e o crescimento da concorrência 

ao longo dos anos, em âmbito mundial, as organizações 

perceberam que não basta investir em qualidade 

e oferecer um preço atraente para ganhar e manter 

espaço no mercado. Então, as organizações precisam 

trabalhar diversos outros aspectos para fidelizar seus 

clientes na busca por um aumento da parcela de 

mercado.

As Instituições de Ensino Superior (IES) enfrentam 

este mesmo contexto, marcado pela competitividade 

empresarial local, regional e global, pelas exigências 

governamentais e institucionais, e principalmente 

pelos anseios da comunidade acadêmica em que 

estão inseridas. 

A partir de todos esses desafios, as IES têm buscado uma 

análise mais aprofundada acerca do desenvolvimento 

das suas atividades e a consequente qualidade delas 

resultante, tendo em vista principalmente a prestação 

de contas à sociedade, considerando critérios de 

excelência, equidade e relevância social.

Esta preocupação com a qualidade das Instituições 

Educacionais surge num momento que pode ser 

caracterizado por um desajuste entre Estado, 

Universidade e Sociedade. Diversas mudanças em 

nível social estão demandando novas exigências das 

atividades educacionais, que, por sua vez, não podem 

responder a tais pronunciamentos sem transformar 

suas tradicionais estruturas e modos de funcionamento.  

Assim, a qualidade da educação, sua relação com a 

comunidade que, por meio da responsabilidade social, 

é constantemente avaliada pelo mercado, Estado e 

população. 

Cada instituição deverá demonstrar sua utilidade 

social e a contribuição que traz para o bem comum. 

A ela cabe, cada vez mais, o ônus da prova. Ela terá 

que definir suas finalidades de maneira mais explícita 

e ultrapassar a concepção segundo a qual o lucro é o 

único indicador de sua utilidade pública.

Assim, o ponto central da discussão está em verificar, 

por meio da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

campo, a relevância do projeto social Faculdade 

Aberta da Melhor Idade, bem como o impacto nos 

participantes deste projeto.

Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo 

descrever o conceito e a relevância da responsabilidade 

social corporativa, versar sobre a responsabilidade 

social nas instituições de ensino superior, apresentar 

a instituição foco do presente trabalho, bem como 

pesquisar o impacto de um projeto de responsabilidade 

social que é a Faculdade Aberta a Melhor Idade 

(FaMIdade) em seus participantes. 

Nota-se que o tema responsabilidade social já é 

amplamente discutido no ambiente empresarial e por 

diversos especialistas da área, uma vez que o conceito 

perpassa por uma gama de interessados que atingem 

e são atingidos pelas práticas estabelecidas.

A relevância deste artigo está no fato de que a 

responsabilidade social se tornou assunto fundamental 

no que tange o crescimento e desenvolvimento das 

empresas e, sendo assim, merece ser objeto de estudo 

para a disseminação de conhecimento nos diversos 

tipos de organizações, incluindo as Instituições de 

Ensino Superior (IES). É importante destacar que 

esse estudo possivelmente será relevante para as 

instituições de educação, pois suas reflexões acerca 

da Responsabilidade Social poderão instigar as 

pessoas a pensar mais a respeito do tema.

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

(RSC)

De acordo com Ashley (2002), confiabilidade, serviço 

pós-venda, produtos ambientalmente corretos e 

relacionamento ético da empresa com os seus diversos 

stakeholders, são atributos essenciais na realidade 

atual do mercado.

Dentro deste contexto, surge um tema conhecido como 

responsabilidade social corporativa, empresarial ou, 

simplesmente, responsabilidade social. Este conceito 

está ligado a um compromisso da organização frente 

à sociedade.

Neste sentido, Ashley (2002), diz que:

Responsabilidade social pode ser 
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definida como o compromisso que 

uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e 

atitudes que a afetam positivamente, de 

modo amplo, ou a alguma comunidade, de 

modo específico, agindo proativamente 

e coerentemente no que tange a seu 

papel específico na sociedade e a sua 

prestação de contas para com ela. A 

organização, nesse sentido, assume 

obrigações de caráter moral, além 

das estabelecidas em lei, mesmo que 

não diretamente vinculadas a suas 

atividades, mas que possa contribuir 

para o desenvolvimento sustentável dos 

povos (ASHLEY, 2002, p. 6 e 7).

Dando continuidade a este pensamento, Melo Neto e 

Froes (1999, p. 78) afirmam que “a responsabilidade 

social de uma empresa consiste na sua decisão de 

participar mais diretamente das ações comunitárias 

na região em que está presente e minorar possíveis 

danos ambientais do tipo de atividade que exerce”.

Whitaker (2007) corrobora ao afirmar que, por meio da 

responsabilidade social, integrada com o planejamento 

estratégico da organização, a empresa toma posse 

das responsabilidades e consequências de sua 

gestão, nos campos econômico, social, ambiental e 

em todas as suas demais atividades e processos. No 

contexto atual, prestar contas, disponibilizar de forma 

oportuna as informações da empresa gera confiança 

na sociedade e está diretamente relacionada à 

conquista e retenção dos clientes internos e externos.

A partir dessa visão, pode-se afirmar que 

responsabilidade social é aquela que vai ao encontro 

de uma melhor qualidade de vida da sociedade, por 

meio de uma organização.

Para Ashley (2002), o fato da empresa se desenvolver 

alimenta a necessidade da organização atuar de forma 

eficaz perante a sociedade, uma vez que garante, 

também, sustentabilidade do negócio a longo prazo.

No que tange a responsabilidade social, percebe-se 

que essa prática deve ser trabalhada de forma efetiva 

em diferentes sentidos, proporcionando uma maior 

cobertura de suas ações.

Na visão de Melo Neto e Froes (1999), são sete os 

vetores da responsabilidade social de uma empresa:

V1 apoio ao desenvolvimento da 

sociedade onde atua; V2 preservação do 

meio ambiente; V3 investimento no bem 

estar dos funcionários e seus dependentes 

e num ambiente de trabalho agradável; 

V4 comunicações transparentes; V5 

retorno aos acionistas; V6 sinergia com 

os parceiros; V7 satisfação dos clientes 

e/ou consumidores (MELO NETO e 

FROES, 1999, p. 78).

Neste sentido, nos diversos pontos explicitados nos 

vetores acima, percebe-se que a responsabilidade 

social efetiva trabalha vários aspectos, além do 

desenvolvimento da sociedade, pois investe no bem 

estar de seus funcionários e familiares, preza por 

comunicações transparentes, atenta-se ao ambiente, 

expõe o retorno aos acionistas, procura estabelecer 

boa relação com os parceiros e busca a satisfação de 

seus clientes. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)

No contexto contemporâneo, percebe-se que o 

papel das instituições de ensino superior vai além 

da formação técnica de profissionais qualificados. 

Neste sentido, Macedo (2005) corrobora que as 

universidades precisam se atentar a formação cidadã 

de seus alunos, pois isso vai além do desenvolvimento 

de recursos humanos de alto nível, perpassa por um 

processo de atribuição de responsabilidades perante 

a resolução de problemas sociais.

No tocante a relevância da responsabilidade social 

no contexto universitário, Sordi (2005) afirma que 

as instituições de ensino superior (IES) precisam 

repensar o projeto político pedagógico (PPP), para 

demonstrarem que de fato trabalham com educação 

e, por isso, pensam e estudam questões relacionadas 

aos problemas da sociedade contemporânea. Este 
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documento deve expressar uma visão do mundo 

contemporâneo e do papel da educação superior em 

face da nova conjuntura globalizada e tecnológica, 

ao mesmo tempo em que deve explicitar, de modo 

abrangente, o papel da IES e sua contribuição social 

nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão como componentes 

essenciais à formação crítica do cidadão e do futuro 

profissional, na busca da articulação entre o real e o 

desejável.

Sendo assim, a responsabilidade social das IES 

se revela neste documento, pois segundo Libâneo 

(2004), o projeto político pedagógico é o documento 

que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 

educativo a ser desenvolvido na escola, expressando 

a síntese das exigências sociais e legais do sistema de 

ensino e os propósitos e expectativas da comunidade 

escolar.

É importante destacar que com o surgimento da Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004) - Lei do 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – que no seu artigo 3º, inciso III define a 

responsabilidade social da instituição de ensino 

superior como sendo:

A responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação 

à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio 

cultural (BRASIL, 2004, p. 1).

Como passou a ser uma exigência legal cobrada pelo 

SINAES a prática da responsabilidade social no âmbito 

das Instituições de Ensino Superior passou a ser mais 

pesquisada. Segundo Rodrigues (2005):

O Sindicato das Entidades Mantenedoras 

de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo 

(Semesp) encomendou uma pesquisa à 

Franceschini Análises de Mercado que 

qualifica e detalha a atuação das IES no 

cumprimento de sua responsabilidade 

social. Neste sentido, o envolvimento 

das IES particulares do Estado de São 

Paulo nas ações comunitárias é um fato 

comprovado. [...] Verificou-se que 88% 

das IES desenvolvem projetos sociais 

nos mais variados setores (RODRIGUES, 

2005, p. 98).

Outro destaque dado à pesquisa está nas IES 

filantrópicas, pois de acordo com Rodrigues (2005) 

essas instituições, que possuem no seu cerne a 

responsabilidade social, além das ordenações legais, 

atuam de forma efetiva na área da saúde e possuem o 

maior número de projetos por instituição.

Neste contexto surgem os desafios da responsabilidade 

social e da globalização na sociedade atual, Ortigara e 

Rôsler (2005) expõem como sendo um destes:

O aumento da expectativa de vida e o 

controle da natalidade farão predominar 

os valores e os ideais do segmento mais 

idoso, direcionando a oferta de produtos 

e serviços para este segmento. [...] As 

instituições de educação, a partir da nova 

focalização, buscam conhecimentos 

inovadores para atender às demandas 

crescentes de uma faixa da população 

que tem hoje maior expectativa de 

vida. Entre temas que devem ser 

destacados estão: religiosidade, saúde 

preventiva, lazer (jogos adequados, 

passeios, viagens, visitas), validação 

da sabedoria, estética, relacionamento, 

acesso às artes, fomento ao artesanato, 

programas de leitura e programas que 

possibilitem a contribuição do idoso 

para: contar histórias, fazer grupos e 

amigos, novas formas de solidariedade e 

etc (ORTIGARA; RÔSLER, 2005, p. 85).

Neste sentido, a prática de atividades extensivas 

às disciplinas propostas nos projetos políticos 

pedagógicos das IES torna-se uma forma de cumprir 

com seu papel social e principalmente legal. A 

preocupação com a terceira idade surge como um 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

184

dos vários desafios globais a serem atingidos na 

atualidade.

Portanto, nota-se a importância das IES trabalharem 

e estruturarem ações de reponsabilidade social que 

vão além do cumprimento de normas e leis, mas 

visam a inserção de um pensamento colaborativo dos 

discentes com relação a sociedade em que vivem.

No próximo capítulo é apresentado o caso do Instituto 

Metodista Granbey, instituição filantrópica, que possui 

ações de responsabilidade social voltada à melhor 

idade.

3. INSTITUTO METODISTA GRANBERY (IMG)

O Instituto Metodista Granbery foi fundado em 1889 

e é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, 

enquadrado no terceiro setor1 da economia. Está 

situado em Juiz de Fora – MG oferecendo formação 

desde a educação infantil até a pós-graduação. O 

instituto prima por um ensino de qualidade, visando 

à formação integral de seus alunos no campo 

acadêmico-científico, bem como nos valores do reino 

de Deus, como justiça, amor, solidariedade e paz 

(GRANBERY, 2014, p.1).

De acordo com Giudice Filho, Terror e Belleigoli (2012):

Diariamente, circulam pelas 

dependências do Granbery mais de 4 

mil pessoas, entre alunos, professores e 

funcionários. Os serviços educacionais 

oferecidos pela instituição vão da 

Educação Infantil até os cursos de Pós-

graduação, englobando atividades 

culturais, esportivas e de formação 

integral (GIUDICE FILHO, TERROR e 

BELLEIGOLI, 2012, p. 23).

1  A expressão “terceiro setor” é uma tradução do termo 
em inglês third sector, que, nos Estados Unidos, é usado junto 
com outras expressões, como “organizações sem fins lucrativos” 
(nonprofit organizations) ou “setor voluntário” (voluntary sector). 
[...] As organizações que compõem esse setor possuem cinco 
características principais: devem estar organizadas formalmente, 
são privadas (separadas do governo), são capazes de administrar as 
próprias atividades, não distribuem lucro aos seus administradores e 
tem alto grau de participação cidadã (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18 e 
19).

Assim, nota-se que a instituição proporciona uma 

formação continuada de seus alunos e propicia um 

ambiente que estimula o pensamento e a liberdade 

desta concepção. 

Neste contexto, Novaes Neto (2014) corrobora que:

Desde a sua fundação, o Instituto 

tem se destacado pela qualidade do 

conhecimento científico-cultural que 

ministra e pela sólida formação dada 

aos seus estudantes, transmitindo-lhes 

princípios e valores que os preparam 

para a vida. Entre seus alunos despontam 

vultos que marcam hoje, ainda, presença 

positiva na religião, na política, nas 

artes, na diplomacia, na livre iniciativa, 

na educação, nas ciências, e que se 

destacam pela contribuição que dão ao 

desenvolvimento técnico-científico do 

País (NOVAES NETO, 2014, p.1).

No sentido de propiciar aos seus alunos, pais, 

professores e funcionários o contato com a comunidade 

de diversas áreas e setores, o Granbery busca atuar 

de forma efetiva em sua região. Neste contexto, a 

Faculdade Aberta “A Melhor Idade”, surge como um 

projeto voltado para alcançar este objetivo.

3.1 FACULDADE ABERTA A “MELHOR IDADE” 

(FAMIDADE)

A Faculdade Aberta a “Melhor Idade”, teve como 

projeto piloto um evento realizado pelo curso de 

Educação Física da Faculdade Metodista Granbery, 

visando à convivência da terceira idade, chamado 

de “Colônia de Férias da Terceira Idade”. A partir de 

2009 um grupo formado por quinze senhoras começou 

a procurar a instituição para a prática semanal de 

atividades físicas e, após uma grande demanda, a 

instituição fundou a FaMIdade, como sendo uma 

atividade de extensão multidisciplinar dos cursos de 

graduação, que atualmente atende a quatrocentos 

idosos da cidade de Juiz de Fora (GRANBERYa, 2014).

Atualmente, a FaMIdade oferece diversas atividades 

relacionadas à saúde física e psicológica de seus 
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integrantes, sendo estas: Musculação, Viver e 

Conviver, Hidroginástica, Ginástica, Inclusão Digital, 

Pilates, Dança, Memória e Afetividade, Espanhol, 

Administração Doméstica e Leitura Viva, Viva Leitura.

Para participar do projeto, a pessoa deve ter idade 

igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco anos) 

anos, apresentar atestado médico comprovando 

aptidão para realizar exercícios físicos e arcar com 

a contribuição mensal de R$45,00 (quarenta e cinco 

reais).

Além de todo conhecimento adquirido nas atividades, 

os idosos são inseridos em um grupo, no qual há um 

grande trabalho de socialização que afeta diretamente 

o bem estar e a qualidade de vida de seus participantes 

(GRANBERYa, 2014).

3.1.1 O NOVO PERFIL DA TERCEIRA IDADE

A longevidade humana já é tema recorrente, uma vez 

que o aumento da população idosa é notória, bem 

como, percebe-se também uma melhora na qualidade 

de vida dessa faixa etária. 

Neste sentido, segundo o Centro de Pesquisas Sociais 

– CPS/UFJF:

Juiz de Fora não apresenta situação 

diferente quanto ao incremento da 

população idosa. O Censo 2010 

apurou que a população municipal era 

de 516.247 habitantes e a população 

de idosos (60 anos ou mais) era de 

70.288, números que indicam ser a 

população do município composta de 

aproximadamente 13,62% de pessoas 

idosas. [..] O aumento da população 

idosa de Juiz de Fora na última década é 

percentualmente superior ao crescimento 

da população brasileira e do estado de 

Minas Gerais na mesma faixa etária. 

(CPS/UFJF, 2012, p. 4).

No tocante ao crescimento da população idosa, nota-

se pessoas mais dispostas e com um estilo de vida 

mais ativo perante o lazer, o aprendizado e para 

diversas outras atividades. Neste sentido, Almeida e 

Barbosa (2013) afirmam que:

O aumento da longevidade humana 

fomenta diversas discussões sobre o 

envelhecer e mais do que isso, sobre 

o envelhecer bem e com qualidade 

de vida. Nesse contexto, surgem 

iniciativas voltadas para as pessoas 

idosas, propiciando vivenciarem 

novas experiências, não para ocupar 

o tempo ocioso, mas para aproveitar 

suas potencialidades e sabedorias. 

Diante disso, presenciamos um “novo” 

idoso que tem mostrado outro estilo 

de vida, pois, muitos deles não ficam 

mais em casa isolados, estão ativos 

na sociedade, indo a teatros, cinemas, 

museus, bailes, viajando, participando 

de centros de convivência para idosos, 

de campeonatos, fazendo ginástica, 

interagindo na internet, frequentando 

faculdades abertas à terceira idade e 

mesmo as escolas formais (ALMEIDA; 

BARBOSA, 2013, p. 24).

Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior e 

demais organizações podem e devem atuar de forma 

efetiva com projetos que propiciem qualidade de vida, 

bem estar e interação social à terceira idade, bem 

como proporcionar convivência e aprendizado com os 

alunos, funcionários e professores.

4 METODOLOGIA

Ao considerar o atual perfil do mercado, entende-

se como sendo importante o comprometimento das 

organizações com as práticas de responsabilidade 

social, perpassando pelos mais abrangentes alcances 

deste conceito.

A metodologia da pesquisa é, segundo Gil (2010), 

um conjunto de ações propostas para encontrar a 

solução de um problema, que tem por base métodos 

científicos, racionais e sistemáticos.

Assim, utilizou-se como procedimento metodológico 

a pesquisa bibliográfica, envolvendo os trabalhos de 
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Ashley (2002), Whitaker (2007), Melo Neto e Froes 

(1999), entre outros pesquisadores da área, bem 

como, consultas a sítios relacionados com o estudo, 

que abordam artigos científicos, assim como trabalhos 

de conclusão de cursos superiores.

Outro procedimento adotado foi o da pesquisa 

quantitativa. Atualmente, a FaMIdade conta com um 

corpo de 400 (quatrocentos) alunos regularmente 

matriculados no primeiro semestre de 2014. No entanto, 

a pesquisa teve como universo 209 (duzentos e nove) 

discentes, uma vez que estes participaram de todas as 

atividades previstas no projeto no segundo semestre 

de 2013 e possuem conhecimento a respeito do que 

se pretende investigar neste trabalho acadêmico.  Os 

outros 191(cento e noventa e um) alunos entraram no 

primeiro semestre de 2014 e, por isso, não participaram 

da pesquisa. O universo encontrado foi disponibilizado 

pela coordenação do projeto. 

O cálculo da amostra deu-se a partir dos postulados da 

estatística descritiva, com confiança de 95% (noventa 

e cinco por cento) e margem de erro de 5% (cinco por 

cento), e obteve-se o número de 136 (cento e trinta e 

seis) que, por sua vez, foram elencadas de forma não 

probabilística, por facilidade de acesso, de acordo 

com a proposta de Vergara (2007). 

Assim, o ponto central da discussão está em verificar, 

por meio da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

campo, a relevância do projeto social Faculdade 

Aberta da Melhor Idade, bem como o impacto nos 

participantes deste projeto.

4.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA, COLETA E 

TABULAÇÃO DOS DADOS

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um 

questionário, estruturado em três partes.

Na primeira parte, buscou-se caracterizar os 

entrevistados, questionando o sexo, a faixa etária e 

tempo de participação no projeto FaMIdade.

A segunda parte foi dividida em três questões que 

buscaram identificar o novo perfil da terceira idade. 

As indagações foram: se o entrevistado utiliza o 

computador para alguma atividade, a frequência com 

que ele pratica atividades físicas e/ou mentais e, por 

último, com qual frequência o entrevistado participa 

de encontros sociais como visitas a familiares, festas, 

dentre outras atividades.

A terceira parte do questionário apresentou sete 

questões sobre o impacto do projeto FaMIdade nos 

seus participantes e na comunidade, dispostas em 

uma Escala de Likert que permitiu ao entrevistado 

respondente atribuir a cada questão um valor de 1 a 5, 

onde 1 era tido como extremamente verdadeiro, 2 tido 

como verdadeiro, 3 era indiferente, 4 pouco verdadeiro 

e 5 nada verdadeiro. 

No que tange a coleta dos dados, a pesquisa foi 

realizada nos dia 27 e 28 de março de 2014. O 

questionário foi aplicado nas salas onde acontecem 

as atividades da FaMIdade e as questões foram lidas 

uma vez em voz alta, tendo como objetivo a clareza e o 

entendimento das questões por parte do público alvo 

da pesquisa.

A tabulação das respostas do questionário foi feita 

com a utilização do software Microsoft Office Excel 

2010, imediatamente após o fim do prazo da pesquisa, 

e a análise foi feita com base nas obras citadas neste 

trabalho.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

A primeira parte do questionário, que buscou 

caracterizar os participantes da FaMIdade quanto ao 

sexo, idade e tempo de participação no projeto, está 

representada na tabela um.
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Tabela 1 – Caracterização dos participantes

RESPOSTAS

PERGUNTAS  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO

A - Sexo
Feminino 85% 116

Masculino 15% 20

B - Idade

55 a 60 anos 10% 14

60 a 70 anos 47% 64

70 a 80 anos 33% 45

Mais de 80 anos 10% 13

C – Tempo de participação na FaMIdade 

6 meses 59% 80

1 ano 19% 26

Mais de 1 ano 22% 30

Dados de campo (2014)

A tabela um apresenta que a maioria de 85% dos 

respondentes são do sexo feminino e 15% são 

do gênero masculino. Com relação a idade dos 

entrevistados, a maioria possui de 60 a 70 anos de 

idade, com 47%, e, posteriormente, de 70 a 80 anos, 

com 33%. Quanto ao tempo de participação na 

FaMIdade, quase 60% dos entrevistados participam 

do projeto a mais de seis meses e 22% já ultrapassam 

um ano de atividade na FaMIdade. Assim, confirma-

se que a amostra respondente possui conhecimento 

suficiente para responder as questões propostas.

De acordo com Oliveira (1999) a população idosa 

brasileira é a que mais cresce em nosso país, 

principalmente, pelo avanço tecnológico, alimentação, 

desenvolvimento da medicina e esse crescimento traz 

consigo não só um aumento da expectativa de vidas, 

mas uma melhora significativa na sua qualidade de 

vida. 

A tabela dois trata sobre o novo perfil da terceira idade, 

abordando três questões centrais, se o participante 

utiliza o computador para alguma atividade, com qual 

frequência pratica atividades físicas e/ou mentais e 

com que frequência ele participa de encontros sociais.

Tabela 2 – Novo perfil da terceira idade

RESPOSTAS

PERGUNTAS  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO

A – Utilização do computador
Sim 62% 84

Não 38% 52

B – Frequência com que realiza atividades físicas e/
ou mentais

1 vez na semana 7% 9

2 vezes na semana 47% 64

3 vezes na semana 8% 11

4 vezes na semana 26% 35

Mais de 4 vezes na semana 13% 17
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C – Frequência com que participa de encontros 
sociais 

1 vez na semana 16% 22

Mais de 1 vez por semana 53% 72

Quinzenalmente 7% 10

Mensalmente 18% 24

Não participo de encontros sociais 6% 8

Dados de campo (2014)

Percebe-se, na tabela dois, que a maioria de 62% 

dos idosos entrevistados utilizam o computador para 

alguma atividades. Neste contexto, vale ressaltar que 

a FaMIdade proporciona curso de informática, fato 

este que elevará esse percentual no médio prazo.

Com relação à prática de atividades físicas ou mentais, 

39% dos respondentes fazem atividades quatro ou 

mais vezes na semana, e 47%, praticam atividades 

duas vezes na semana.

Já no tocante a participação em encontros sociais, 

nota-se que 53% dos entrevistados participam 

desses encontros mais de uma vez por semana, 

18% mensalmente, 16% uma vez na semana, 7% 

quinzenalmente e apenas 6% afirmam não participar 

de encontros sociais.

Os dados apresentados comprovam o pensamento de 

Almeida e Barbosa (2013) ao afirmarem que os idosos 

atuais se enquadram em um perfil dinâmico, em que a 

prática de atividades físicas, intelectuais, tecnológicas 

e a participação na sociedade como um todo se faz de 

forma muito mais efetiva.

A tabela três apresenta os dados relativos ao impacto 

da FaMIdade na vida dos participantes deste projeto.

Tabela 3 – Impacto na saúde e qualidade de vida dos participantes da FaMIdade

QUESTÕES

EXTREMAMENTE 
VERDADEIRO VERDADEIRO INDIFERENTE POUCO 

VERDADEIRO
NADA 

VERDADEIRO

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant.

1 – Minha saúde melhorou muito 
depois que entrei para a FaMIdade 67% 91 18% 25 9% 12 5% 7 1% 1

2- Minha qualidade de vida aumentou 
muito depois que entrei para a 
FaMIdade.

66% 90 19% 26 8% 11 5% 7 1% 2

3 – Depois que entrei para a FaMIdade 
me interajo mais socialmente 
(amigos, família, vizinhos).

83% 113 10% 14 3% 3 1% 2 3% 4

Dados de campo (2014)

RESPOSTAS



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

189

De acordo com a pesquisa de campo, constata-se 

que 85% dos entrevistados acreditam que houve uma 

melhora significativa na sua saúde após terem entrado 

para FaMIdade, no entanto,15% julgam ser indiferente, 

pouco verdadeiro ou nada verdadeiro essa correlação.

Com relação à melhora na qualidade de vida, os 

percentuais ficaram muito próximos da questão 

anterior, variando 1% para mais ou para menos, 

predominando o percentual de pessoas que acreditam 

que houve uma grande melhora em sua qualidade de 

vida após entrar para a FaMIdade.

No que tange a interação social, 93% dos 

entrevistados afirmaram que após ingressarem na 

FaMIdade passaram a interagir mais socialmente, 

com amigos, vizinhos e família. Neste quesito, apenas 

7% dos entrevistados acreditam ser indiferente, pouco 

verdadeiro ou nada verdadeiro a correlação proposta. 

Melo Neto e Froes (1999) afirmam que a 

responsabilidade social de uma organização 

perpassa diretamente por participar das ações sociais 

na comunidade em que se está inserido e ajudar nas 

demandas dessa sociedade.

Neste sentido, Whitaker (2007) contribui ao colocar 

que responsabilidade social é aquela que proporciona 

um aumento na qualidade de vida da sociedade, a 

partir das ações de sua organização.

A tabela quatro apresenta quatro afirmativas a respeito 

da divulgação da FaMIdade e, consequentemente, do 

IMG.

Tabela 4 – Divulgação da FaMIdade (Granbery)

QUESTÕES

EXTREMAMENTE 
VERDADEIRO VERDADEIRO INDIFERENTE POUCO NADA 

VERDADEIRO

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant.

1 – Divulgo e indico o Granbery para meus 
parentes, vizinhos e conhecidos. 48% 65 18% 25 9% 12 6% 8 19% 26

2 – Meus familiares conhecem a FaMIdade e 
divulgam o Granbery para seus conhecidos. 67% 91 21% 28 8% 11 2% 3 2% 3

3 - Acredito que o Granbery se destaca e 
é conhecido na cidade de Juiz de Fora, 
através da FaMIdade.

65% 89 15% 20 7% 9 8% 11 5% 7

4 - Meus familiares e vizinhos passaram a 
conhecer mais o Granbery através da minha 
participação na FaMIdade.

67% 90 13% 18 10% 14 4% 6 6% 8

Dados de campo (2014)

No que trata sobre a divulgação da FaMIdade e, 

consequentemente, do Instituto Metodista Granbery, 

66% disseram que indicam a instituição para seus 

parentes, vizinhos e conhecidos, no entanto, 19% 

afirmaram que não promovem nenhuma divulgação.  

Com relação aos familiares dos participantes 

conhecerem a instituição, 67% julgaram com 
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extremamente verdadeiro e 21% como verdadeiro a 

afirmativa de que seus familiares conhecem e indicam 

a instituição para seus conhecidos.

O percentual de 65% dos entrevistados acreditam que 

seja extremamente verdadeira a afirmativa de que o 

Granbery é conhecido e se destaca na cidade de Juiz 

de Fora através da FaMIdade e 15% acreditam que 

essa afirmativa é verdadeira.

Ainda, 80% dos participantes acreditam que os seus 

familiares e vizinhos passaram a conhecer mais o 

Granbery depois que eles entraram para a FaMIdade 

e 20% julgam essa afirmativa como indiferente, pouco 

verdadeira ou nada verdadeira.

Estes dados são extremamente relevantes uma 

vez que Ashley (2002) acredita que o aumento do 

negócio deve ser proporcional ao desempenho da 

sua responsabilidade social e essa participação 

afeta diretamente a permanência e a participação da 

empresa no mercado a longo prazo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Responsabilidade social coorporativa ultrapassa 

ações isoladas de filantropia, pois exige da empresa 

contemporânea pensar em Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) como estratégia da organização, 

visando um retorno à sociedade na qual está inserida, 

bem como uma permanência e crescimento dentro do 

mercado.

Assim como Ashley (2002) citada no capítulo anterior, 

Freire (2001) destaca a importância da RSC como 

estratégia citando que já existem estudos mostrando 

que há uma relação positiva entre envolvimento social 

corporativo e desempenho econômico, ou seja, a boa 

conduta institucional gera benefícios maiores do que 

os custos relativos.

Assim, este trabalho buscou descrever o conceito e 

a relevância da responsabilidade social corporativa, 

versar sobre a responsabilidade social nas instituições 

de ensino superior, apresentar a instituição foco do 

presente trabalho, bem como pesquisar o impacto 

de um projeto de responsabilidade social que é a 

Faculdade Aberta a Melhor Idade (FaMIdade) em seus 

participantes.

Pelos números apresentados fica evidenciado que o 

Instituto Metodista Granbery pratica a responsabilidade 

social corporativa e tem obtido retornos estratégicos 

de imagem e divulgação de suas atividades.

Do percentual de entrevistados, nota-se que há 

uma parcela considerável que utiliza o computador, 

mantém a prática de atividades físicas/mentais e 

participa de encontros sociais. Assim, ressalta-se 

que a FaMIdade oferece essas atividades para seus 

participantes, por meio de aulas e estimula o convívio 

social, sendo assim, co-responsável por parte desse 

desenvolvimento dos idosos participantes do projeto.

No que tange a saúde física, qualidade de vida e 

interação social dos participantes do projeto, percebe-

se que mais 66% jugam ser extremamente verdadeira 

a afirmativa de que houve melhora nesses aspectos 

depois que entraram para a FaMIdade. 

Com relação à divulgação da FaMIdade, por parte de 

seus participantes, 19% dos entrevistados disseram 

que não fazem nenhuma divulgação do Granbery 

para parentes, vizinhos e conhecidos. Assim, nota-se 

que há um nicho a ser trabalhado, uma vez que uma 

divulgação para os parentes e/ou conhecidos dos 

alunos promoveria a instituição que oferece ensino da 

educação infantil à pós-graduação. 

Neste sentido, nota-se a relevância do projeto para 

os seus participantes, assim como para a instituição 

que se torna conhecida e diferenciada na cidade e 

região, bem como promove a responsabilidade social 

universitária de forma prática e efetiva.
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Capítulo 18
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: AS AÇÕES 

REALIZADAS E OS FATORES QUE MOTIVAM AS EMPRESAS DO 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, PARANÁ 

 Ana Carolina Mendonça Pilatti De Paula 

Maria Salete Waltrick 

Nelson Malta Callegari 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil das empresas do município de 
Ponta Grossa com relação às ações Responsabilidade Social, tanto em empresas da iniciativa 
privada como pública. Foram pesquisadas empresas que apresentaram seus projetos de 
responsabilidade social ao Programa Selo Social de 2008, da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, quanto empresas que não possuem a certificação, mas que tem a preocupação com 
os indicadores sociais de Responsabilidade Social. Para tanto, levanta-se quais as ações de 
responsabilidade social estão sendo praticadas e suas motivações, partindo-se da hipótese 
de que as ações de responsabilidade social realizadas têm como público-alvo seus clientes 
externos, em detrimento de seus clientes internos, visto que tais ações trarão um retorno 
midiático maior junto aos clientes, fornecedores e a comunidade. O primeiro instrumento de 
pesquisa foi aplicado a uma amostra de 13 empresas que receberam a Certificação Selo 
Social no ano de 2008. O segundo instrumento foi enviado via e-mail para 100 empresas, 
sendo que se obteve o retorno de 44 questionários, que equivale a 44% do universo de 
pesquisa, o suficiente para a amostra ser considerada significativa. Os resultados mostram 
que as empresas do município têm desenvolvido ações voltadas principalmente à educação, 
saúde, assistência social e ambiental, tendo como motivos principais os humanitários, o 
planejamento estratégico empresarial, à atenção às comunidades do entorno da empresa, 
e o atendimento às expectativas dos clientes e do mercado e só então o compromisso com 
o seu público interno, comprovando-se a hipótese levantada no trabalho. 

Palavras Chave: responsabilidade social, certificação, empresas, clientes internos e 
externos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo da globalização associado à crise do setor 

público serviu de combustível para o desenvolvimento 

das práticas da responsabilidade social nas empresas. 

A globalização, além das novas tecnologias, trouxe 

mudanças no comportamento dos consumidores. De 

acordo com o Instituto Ethos (2007) de Empresas e 

Responsabilidade Social, as empresas socialmente 

responsáveis têm tido maior reconhecimento do que 

as não responsáveis. Para o Instituto Ethos (2007), 

responsabilidade social empresarial “é uma forma de 

conduzir os negócios que torna a empresa parceira e 

co-responsável pelo desenvolvimento social”. 

Outro fator que justifica o surgimento das práticas 

de responsabilidade social é que os meios de 

comunicação de massa (televisão, rádio, internet) têm 

contribuído para a disseminação das informações, 

fazendo com que a população tenha mais 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento 

da responsabilidade social seja ela econômica, social 

ou ambiental. 

Além disso, o que contribui para o desenvolvimento 

da responsabilidade social é a compreensão por parte 

do empresariado e da sociedade de que o governo 

sozinho não consegue acabar com os problemas 

sociais. Diante disso, algumas empresas iniciaram 

o exercício de atividades socialmente responsáveis 

e também a divulgação de suas ações para com a 

comunidade através da apresentação do balanço 

social.  

Uma empresa socialmente responsável é aquela 

que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores 

de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo e meio ambiente) e incorporá-los ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender 

às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou 

proprietários. 

Hoje é cada vez maior o número de empresas 

que são exemplos de uma gestão consciente de 

responsabilidade social, através de uma postura 

mais participativa e responsável diante dos recursos 

empregados, criando uma nova forma de ajudar a 

comunidade, tornando-se politicamente responsável, 

envolvendo-se mais com as questões sociais, criando 

seus próprios projetos e gerenciando-os.  

As empresas pontagrossenses estão redefinindo seus 

papéis sociais, não só preocupando-se com o capital, 

mas também com seus parceiros e com a sociedade, 

gerando assim novas formas de ajudar à comunidade, 

tornando-se politicamente responsáveis, criando e 

desenvolvendo seus próprios projetos. Ao contrário 

do que pode-se imaginar, o que define o alcance das 

ações sociais das empresas não é apenas o valor do 

investimento, mas a forma como ele é realizado e o 

impacto que causa.  

Não existe um só caminho para a empresa implantar 

suas ações sociais empresariais, podendo realizar 

projetos próprios e implantá-los com o corpo 

voluntariado da empresa e/ou agregados, ou realizar 

parcerias para atender demandas de organizações 

representativas de uma determinada comunidade.  

O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil 

das empresas do município de Ponta Grossa, Paraná 

no que tange a questão da Responsabilidade Social, 

tanto em empresas da iniciativa privada como pública 

que atuam na cidade de Ponta Grossa no Paraná. 

Foram pesquisadas empresas que apresentaram 

seus projetos de responsabilidade social ao Programa 

Selo Social de 2008, da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, que certifica empresas que praticam ações de 

Responsabilidade Social, através de projetos próprios 

ou em parcerias, quanto empresas que não possuem 

a Certificação, mas que tem a preocupação com os 

indicadores sociais de Responsabilidade Social. O 

tema Responsabilidade Social Empresarial adquire 

relevância na medida em que poderá contribuir para a 

formulação de políticas empresariais nas organizações, 

que efetivamente atendam as necessidades tanto do 

público interno como externo à organização. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram utilizados como instrumento de coleta de dados 

dois questionários compostos por perguntas fechadas 

e abertas. O primeiro instrumento foi aplicado a uma 

amostra de 13 empresas que receberam a Certificação 

Selo Social no município de Ponta Grossa no ano de 
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2008. O segundo instrumento foi enviado via e-mail 

para 100 empresas, sendo que obteve-se o retorno 

de 44 questionários, que compuseram a amostra 

da pesquisa, que equivale a 44% do universo de 

pesquisa, o suficiente para a amostra ser considerada 

significativa. Utilizamos a análise de conteúdo que  

é um conjunto de técnicas de análise 

através das comunicações, ou seja, a 

partir de uma amostra de mensagens 

particulares foram construídos os 

indicadores para a análise de conteúdo, 

compreendendo-se o sentido da 

comunicação de uma entrevista não 

diretiva (BARDIN, 1977, p. 31). 

Em um primeiro momento, agrupou-se os elementos 

dos conteúdos em categorias, para então deter-se em 

suas peculiaridades, assim como na relação entre as 

unidades de sentido assim construídas.  

Em respeito aos princípios éticos, os sujeitos foram 

esclarecidos acerca dos objetivos e metodologia do 

trabalho, sendo garantido ainda o sigilo que assegura 

a privacidade individual e coletiva do grupo, quanto 

aos dados confidenciais envolvidos no estudo, bem 

como em retornar-lhes os resultados. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 UMA APROXIMAÇÃO DA HISTÓRIA DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO BRASIL 

O movimento em torno da Responsabilidade Social 

Empresarial no Brasil só ganhou destaque na década 

de 1980, impulsionado por uma seqüência de eventos 

sociais e políticos que expressaram uma mudança 

de atitude por parte dos cidadãos e, em especial, 

da comunidade empresarial brasileira. Nessa época, 

o país viveu a luta pelas Diretas Já e conquistou o 

restabelecimento da democracia. O processo de 

participação popular culminou na promulgação da 

Constituição de 1988 e na realização de eleições 

diretas para presidente da República, no ano seguinte.  

A mobilização popular e de organizações da 

sociedade civil continuou a crescer durante a década 

de 1990, num contexto que levou ao fortalecimento 

do conceito de RSE, ganhando força no Brasil pela 

ação de entidades não-governamentais, institutos de 

pesquisa e empresas sensibilizadas pela questão 

(ORATI, 2004).  

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

primeira associação da América do Sul que reunia 

organizações de origem privada que financiavam ou 

executavam projetos sociais, ambientais e culturais de 

interesse público, foi fundado em 1995, incentivando 

ainda mais as empresas a se preocuparem com o 

social, focando a temática da filantropia, cidadania e 

Responsabilidade Social Empresarial (RICO, 2004). 

Em 1997, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (IBASE) lançou uma campanha 

pela divulgação voluntária pelas empresas de seu 

Balanço Social. Com o apoio e a participação de 

lideranças empresariais, a campanha tornou a prática 

mais disseminada. Já em 1998, o IBASE lançou o 

Selo Balanço Social, para aquelas empresas que 

anualmente publicam seu balanço dentro do modelo 

desenvolvido por aquele Instituto (VENTURA; VIEIRA, 

2004). 

Em 1998 foi fundado o Instituto Ethos de Empresas 

e Responsabilidade Social, associação sem fins 

lucrativos destinada a fomentar o desenvolvimento 

da cidadania empresarial. O Instituto Ethos foi criado 

com o objetivo de aproximar as pessoas das ações 

sociais realizadas pelas empresas, e disseminar as 

práticas sociais das empresas através de publicações, 

seminários, concursos, palestras, congressos, 

publicações, programas e eventos. (PASSADOR, 

2002). 

O Instituto Ethos tem sido, no Brasil, um dos maiores 

promotores e disseminadores do conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial (RICO, 2004). 

Pode-se dizer que um de seus maiores méritos foi o de 

popularizar a elaboração do Balanço Social. 

A explosão de ONGs e de fundações empresariais 

na década de 1990 está diretamente relacionada à 

implantação de um novo modelo de política econômica 

baseada na idéia do enfraquecimento do Estado 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

195

no que tange às questões sociais e na emergência 

de novos atores:  sociedade civil e mercado, na co-

responsabilização quanto à definição de uma agenda 

para essas questões sociais (RICO, 2004). 

Pode-se pontuar também neste período a promulgação, 

em 1998, da Lei n. 9.608, que regulamenta a prática do 

voluntariado e, em 1999, da Lei n. 9.790, que qualificou 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) e disciplinou o termo de parceria, que 

facilita a delegação, por parte do Estado, da execução 

de políticas públicas ao Terceiro Setor. 

Destarte, a ênfase nas questões sociais e ambientais 

de certa forma mudou o comportamento do cidadão 

brasileiro desde os anos 1990. Houve uma crescente 

articulação dos movimentos sociais, sindicatos, partidos 

políticos, organizações ambientais e associações de 

defesa dos direitos do consumidor, das mulheres e 

das crianças. Esse conjunto de atores sociais, ligado a 

outros movimentos internacionais, serviu de base para 

a criação no Brasil em 2001 do Fórum Social Mundial, 

que também colocou em discussão a questão da 

Responsabilidade Social Empresarial. 

3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 

Segundo Ashley et al (2007), a responsabilidade 

social empresarial criada originalmente para dar uma 

resposta às demandas sociais, tem sido usada como 

estratégia de negócios. Entendese como estratégia a 

busca por um diferencial, portanto, responsabilidade 

social e cidadania corporativa também passam a ser 

uma forte estratégia na busca de um diferencial.  

Cidadania corporativa significa que as empresas 

consideram como sua responsabilidade os impactos 

de suas atividades na sociedade e no ambiente, não 

somente os impactos na economia. (ROBERTS et al, 

2003, p.1) 

Analisar as ações de responsabilidade social sob 

a perspectiva de estratégia de negócio remete à 

análise de como obter vantagem competitiva através 

destas ações. Segundo Porter (1985), entende-se 

como vantagem competitiva um benefício significativo 

que uma empresa adquire em comparação com sua 

concorrência, gerando um impacto positivo em sua 

sobrevivência e prosperidade. A partir desta definição, 

o papel estratégico da Responsabilidade Social 

Empresarial passa a ser visto como o desenvolvimento 

de práticas e ações que confiram à empresa vantagens 

estratégicas no cenário de concorrência onde ela está 

inserida.  

A vantagem competitiva das empresas é o resultado de 

diversos fatores, entre eles a satisfação do consumidor, 

o desempenho financeiro, a participação no mercado 

e o crescimento de seu capital reputacional (BORGER, 

2001, p. 26). 

Ao desenvolverem suas ações sociais, inicialmente 

de forma assistencialista e filantrópica, as empresas 

começaram a identificar ganhos na sua imagem. Suas 

ações ganharam grande importância e se tornaram 

ações de natureza estratégica (MELO e FROES, 2001). 

A imagem de uma empresa confiável é um valor 

indispensável nas relações comerciais globalizadas. 

Um arranhão na imagem, proveniente de uma conduta 

questionável, pode afetar a opinião dos investidores 

internacionais. Ou seja, os caminhos para fornecer 

rendimentos aos acionistas ficaram mais complexos, 

pois os consumidores têm mais acesso as informações 

corporativas. Assim, transparência gera confiança e 

conseqüentemente bons negócios. 

Como afirma Archie Carroll (1979), o conceito de 

responsabilidade social abrange quatro dimensões: 

econômica, legal, ética e filantrópica ou discricionária, 

todas devem ser preservadas a fim de evitar denegrir a 

reputação corporativa. De acordo com Fabião (2001), 

a ética sempre esteve no conceito de todos, inclusive 

das empresas, no entanto somente agora as empresas 

retomam os conceitos de ética empresarial, porém, 

pensada mais como um produto (projetos sociais), que 

como um valor inerente ao negócio. 

Com relação à dimensão econômica, Gomes e Moretti 

(2007) afirmam que as empresas ao realizarem suas 

ações de responsabilidade social, aumentam suas 

taxas de lucro porque tais empresas têm vantagens: 

a) econômica: pois ao não incorporar custos sociais 
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e ambientais no processo produtivo, tornam seus 

produtos mais competitivos em preço. Nesse 

sentido, a “doação” e recursos para projetos sociais 

é apenas uma fração mínima do conjunto de custos 

que deveriam ser incorporados; b) tributária: pois 

há imunidade tributária tanto para quem recebe o 

recurso, quanto para a empresa doadora. Assim, as 

doações recebidas das empresas donatárias são 

deduzidas do imposto de renda dessas instituições 

(Lei n. 9249/95, até o limite de 2% sobre o lucro 

operacional das doações efetuadas às OSCIPs). Já 

uma OSCIP terá isenção de IR (Lei n. 9532/97); c) 

mercadológica: pois com a “crise na publicidade” 

novos instrumentos de fixação da marca na mente dos 

consumidores tornam-se necessários. Não por mero 

acaso, o tema de responsabilidade social começa a 

ganhar contorno nos departamentos de marketing das 

organizações e grandes agências de publicidade se 

debruçam para confeccionar “projetos sociais” para 

seus clientes na esfera do que eles já definem como 

“marketing social”; d) na ampliação do mercado: pois 

incorporam consumidores que estavam excluídos do 

raio de interesse de suas marcas tradicionais.  

A dimensão legal contempla exatamente o 

enquadramento da conduta da empresa em regras 

formais estabelecidas. Atualmente, o que vem 

chamando a atenção em relação a esta dimensão é 

com relação ao meio ambiente. Normas como a ISO 

14000 e uma série de leis exigem que a empresa tenha 

uma relação de proteção e não de degradação da 

natureza. 

Muitas empresas utilizam esta proteção como mais 

um item no seu composto de marketing. Como a 

mensagem publicitária não permite a comunicação, 

sendo uma via de mão única, o que prevalece no 

final é que determinada empresa de fato está atenta 

às preocupações da sociedade. O que não se diz é 

que uma empresa obtém a certificação ISO 14000, por 

exemplo, ao se adequar a um conjunto de normas que 

diminuam os níveis de poluição e não necessariamente 

que não polua mais. Em outras palavras, a empresa 

poderá ser ainda uma poluidora só que em um patamar 

menor.  

As empresas que desenvolvem um comportamento 

socialmente questionável correm o risco de atrair 

a atenção da mídia, a qual poderá causar danos 

irreversíveis à imagem da empresa, comprometendo a 

sua sobrevivência. Em contra partida, práticas sociais 

positivas chamam a atenção da opinião pública, dos 

clientes, consumidores e governo de maneira positiva.  

A conscientização das pessoas em relação aos seus 

direitos e deveres sociais tornou-as menos tolerantes 

a práticas abusivas e antiéticas, o que se reflete na 

condução das empresas. Isso tudo vêm induzido 

às empresas a desenvolverem ações que busquem 

manter ou até mesmo, melhorar a sua reputação, 

crescendo a preocupação com o comportamento 

ético e socialmente responsável. 

As ações de responsabilidade social também podem 

ter um efeito positivo no valor de mercado da empresa. 

Os investidores são mais propensos a confiar seus 

recursos a empresas que desfrutem de uma reputação 

superior, em função dos menores riscos percebidos 

e das maiores oportunidades potenciais de negócios. 

As empresas estão respondendo à insistência dos 

consumidores em lidar somente com outras empresas 

que ostentem uma boa imagem e uma conduta 

socialmente responsável. 

Muitas organizações devido aos riscos de ações 

judiciais e conseqüentemente, escândalos na mídia, 

passaram a adotar códigos de conduta buscando 

evitar perdas de seu valor reputacional perante seus 

clientes, fornecedores, funcionários e a sociedade 

como um todo. 

Quando o exercício da conduta socialmente 

responsável das empresas acontece por meio de 

projetos sociais que se enquadram na dimensão 

filantrópica ou discricionária, recursos são alocados. 

Segundo Machado Filho (2006), este tipo de ação 

de responsabilidade social pode ser visto sob três 

aspectos: 

•	Podem advir dos valores dos seus acionistas, que, 

independentemente dos possíveis retornos que 

elas possam trazer para as atividades principais, 

entendem que a empresa deve engajar-se em 
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práticas sociais; 

•	Podem ser determinadas por uma visão pragmática, 

segundo a qual, de alguma forma, podem trazer 

retornos para a empresa, sendo nesse caso, uma 

estratégia de busca de valor (value seeking) por 

parte da organização; 

•	Podem derivar de gestores que vêem nessa 

prática uma forma de obter ganhos pessoais, 

poder, autoridade na comunidade local, 

independentemente de haver ou não alinhamento 

com os interesses da organização. 

A alternativa (a) parte da visão de que não é unicamente 

o auto-interesse que rege os seres humanos. A 

alternativa (b) parte do pressuposto de que o capital 

social reputacional das empresas tende a crescer 

com ações sociais, demonstração de preocupação 

ecológica, ações de filantropia e outras formas de 

interação com a comunidade na qual a organização 

está inserida. Já a alternativa (c) constitui-se em um 

problema de governança, pois existe desalinhamento 

de interesses entre o gestor e os acionistas. 

Independente de qual alternativa leva a organização 

a praticar suas ações filantrópicas, o importante é que 

estas ações gerem resultados efetivos a sociedade 

envolvida. Para que estas ações ocorram de forma 

adequada aos interesses dos envolvidos, deve haver 

uma gestão socialmente responsável.  
 

3.3 INDICADORES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Indicadores de responsabilidade social são 

instrumentos que orientam as empresas a 

direcionarem suas estratégias e avaliam a eficácia 

das atitudes socialmente responsáveis praticadas 

pelas mesmas. Além disso, estes indicadores auxiliam 

os consumidores a avaliarem como a empresa se 

comporta socialmente.  

Na atualidade a cultura das organizações com o enfoque 

da sustentabilidade social, do meio ambiente e da 

ética está crescendo, o que determina a necessidade 

de se criarem padrões e modelos específicos. As 

empresas brasileiras, também, têm demonstrado 

muita preocupação e interesse em projetos de 

responsabilidade social. O que anteriormente era 

apenas uma opção, hoje passa a fazer parte da visão, 

das estratégias e dos objetivos organizacionais. 

(GRÜNINGER, 2002, apud KARKOTLI; ARAGÃO, 

2004, p. 114). 

Existem diversos indicadores de responsabilidade 

social, no entanto, apresenta-se a seguir os que, 

na opinião de Karkloti e Aragão (2004), são os mais 

relevantes no meio empresarial.  

Norma Social Accountability (SA 8000) - é um 

padrão internacional que tem o objetivo de certificar 

as condições de trabalho e se os principais direitos 

trabalhistas estão sendo cumpridos. Foi desenvolvida 

pela Social Accountability International (SAI), 

organização nãogovernamental criada em 1997, nos 

EUA, e que tem ação voltada à preocupação dos 

consumidores quanto às condições de trabalho no 

mundo. A AS 8000 é baseada em treze princípios de 

direitos humanos convencionados internacionalmente. 

Caso seja certificado por uma auditoria que a empresa 

segue estes treze princípios, ela recebe a certificação 

AS 8000. 

(SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNACIONAL, 2007).  

Accountability (AA1000) - é uma norma que define 

as melhores práticas de prestação de contas para 

assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria 

e relato social ético. Foi desenvolvida pelo Institute 

of Social and Ethical Accountability (ISEA), uma 

organização não governamental sediada em Londres, 

no Reino Unido e tem como missão promover e 

dar suporte às organizações nas atividades de 

implementação de sistemas de gestão éticos e 

socialmente responsáveis.  

Global Compact – pacto global de responsabilidade, 

originou-se da iniciativa do então secretário-geral das 

Nações Unidas, Kofi Anan, que, em janeiro de 1999, 

no Fórum Econômico Mundial de Davos, clamou 

as empresas a repensarem seu papel e a adotarem 

uma política mais transparente e ética. O Global 

Compact é iniciativa desenvolvida pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de 

mobilizar a comunidade empresarial internacional 
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para a promoção de valores fundamentais nas áreas 

de direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Essa 

iniciativa conta com a participação das agências das 

Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações 

não-governamentais e demais parceiros necessários 

para a construção de um mercado global mais 

inclusivo e igualitário. (ETHOS, 2007).  

Indicadores do Instituto Ethos - um conjunto de 

indicadores que tem o intuito de ser uma ferramenta 

de diagnóstico organizacional que avalia o estágio em 

que se encontram as práticas de responsabilidade 

social nas empresas, facilitando a visualização das 

ações mais urgentes que devem ser trabalhadas. Os 

indicadores são apresentados em forma de questionário 

de avaliação da empresa, dividido em sete grandes 

temas, são eles: valores e transparência, público 

interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e 

clientes, comunidade, governo e sociedade.  

Balanço Social - é um meio de dar transparência às 

atividades corporativas através de um levantamento 

dos principais indicadores de desempenho econômico, 

social e ambiental da empresa. É um conjunto de 

informações sobre projetos, benefícios e ações sociais 

dirigidos aos empregados, investidores, acionistas e à 

comunidade. (ETHOS, 2007).  

Selo Social IBASE/Betinho - é um dos mais difundidos 

no Brasil. Conforme informações extraídas do site 

Balanço Social (www.balancosocial.hpg.ig.com), o 

Selo Social foi lançado em 1998 quando o sociólogo 

Herbert de Souza (Betinho), juntamente com o Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, começou 

a desenvolver uma campanha para chamar a atenção 

de empresários e da sociedade para a relevância do 

balanço social, utilizando uma planilha de “modelo 

simples e único”. Os selos são fornecidos apenas 

para as empresas que publicam seu balanço social 

no modelo proposto pelo IBASE. Por meio deste selo a 

empresa estará divulgando que possui investimentos 

na área social, demonstrando que está disposta a ser 

uma empresa-cidadã comprometida com a sociedade. 

Selo Social do município de Ponta Grossa no Paraná 

- criado em 2002 tem como objetivo principal 

reconhecer a responsabilidade social das empresas. 

É um programa desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social para inserir o governo 

municipal nas relações entre mercado e sociedade 

civil. Em Ponta Grossa, a emissão do Selo Social está 

condicionada a um programa de responsabilidade 

social externa, através da participação contínua da 

empresa em projetos sociais previamente aprovados 

pelos conselhos municipais das respectivas 

áreas em que forem realizadas, tais como: saúde, 

educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, 

meio ambiente, geração de renda ou voluntariado 

empresarial. É necessário, ainda, que a empresa 

tenha um programa de responsabilidade aplicado 

aos funcionários, contemplando desta forma quatro 

eixos fundamentais: Educação, Saúde, Criança e 

Adolescente e Meio Ambiente.  
 

4. RESULTADOS DA PESQUISA  

Após a aplicação das ferramentas de pesquisa com o 

objetivo de levantar quais as ações de responsabilidade 

social estão sendo praticadas nas empresas do 

município de Ponta Grossa e suas motivações, as 

empresas que receberam o Selo Social em 2008 tem 

desenvolvido ações voltadas à educação e saúde 

principalmente, além de ações relacionadas com 

ao meio ambiente, segurança alimentar, cidadania 

e Direitos Humanos, esportes, assistência social, 

geração de renda, dentre outros. 

      Gráfico 1: Área de atuação dos projetos de 
Responsabilidade Social Empresarial das empresas que 

receberam o Selo Social em 2008 
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Dentre as principais motivações das empresas 

certificadas, em primeiro lugar têm-se os motivos 

humanitários, planejamento estratégico empresarial, 

à atenção às comunidades do entorno da empresa, 

e o atendimento às expectativas dos clientes e do 

Sob o ponto de vista das empresas pesquisadas 

que não receberam certificação do Selo Social, 

as principais áreas com investimento são: Cultura; 

Esporte; Assistência social; Meio ambiente - Educação 

ambiental; Alimentação; Creches/Educação infantil; 

mercado, o compromisso com o seu público interno e 

os valores éticos da alta direção, a busca pela atração 

de novos clientes e a possibilidade de acesso a fontes 

de capital. 

Gráfico 2: Qual a principal motivação das empresas que receberam o Selo Social em 2008 

Programas e conselhos da área da criança e do 

adolescente; Saúde; Redução da violência/Segurança 

e Profissionalização de adultos; desnutrição materno-

infantil; Alfabetização de jovens e adultos; Educação 

fundamental; Ensino médio; e Terceira idade. 

Gráfico 3 – Áreas de investimento das empresas não certificadas pelo Selo Social 
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Quanto as motivações dessas empresas, o indicador 

maior foi para a promoção do bem estar da população 

local, contando com parcerias para participar ou 

elaborar projetos e ações sociais. 

Gráfico 4: Qual a principal motivação das empresas não 
certificadas 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando as principais motivações das empresas 

comprovou-se a hipótese levantada na pesquisa de que 

as empresas do município de Ponta Grossa realizam 

suas ações de responsabilidade social tendo como 

público-alvo seus clientes externos, em detrimento de 

seus clientes internos, visto que tais ações trarão um 

retorno midiático maior junto aos clientes, fornecedores 

e a comunidade. Como dito anteriormente, as ações 

da empresa devem ser voltadas inicialmente ao cliente 

interno, aos funcionários, pois não basta somente 

uma empresa ser ética, transparente, respeitar a 

diversidade, ser ambientalmente responsável, para 

obter Certificações que farão com que seu produto 

seja “bem visto aos olhos” da sociedade, é preciso 

valorizar, investir nos funcionários, pois somente 

assim, estes também estarão engajados nas ações 

que a empresa desenvolver socialmente visando o 

consumidor externo. 

No atual contexto econômico, com vistas mais ao 

social que à obtenção do lucro, igualmente com as 

mudanças dos paradigmas da sociedade e o aumento 

da preocupação das pessoas com o bem estar 

pessoal e da coletividade, as empresas tem o desafio 

de estarem atentas e prontas para acompanharem e 

até se anteciparem às mudanças sociais e produzirem 

diferenciais que as garantam uma vantagem 

competitiva e sustentável em longo prazo. 

Responsabilidade social hoje pode ser a diferença 

entre sobreviver no mercado ou não. É, portanto, 

conceito estratégico e quem não estiver atento 

a esse diferencial, vai deixar o convívio social e, 

conseqüentemente, sairá do mercado. 

A responsabilidade social exige da empresa uma 

gestão efetiva da sua força de trabalho, do ambiente 

de trabalho, da qualidade de vida da sociedade e dos 

trabalhadores.  

Mesmo que o perfil de Responsabilidade Social 

Empresarial venha mudando em todo o Brasil, ainda 

há um longo caminho que deverá ser percorrido pelas 

empresas do município de Ponta Grossa, até que 

realmente exista valorização de todos os stakeholders. 

A partir do conhecimento dos resultados desta 

pesquisa, as empresas poderão perceber quais ações 

empresariais deverão desenvolver para contribuir 

com efetivas mudanças na sociedade. Assim, com 

a implementação de propostas reais envolvendo 

melhorias na qualidade de vida de seus funcionários 

e da coletividade terão como reflexo, uma maior 

produtividade e aceitação social. 
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Resumo:  No contexto atual, aspectos como o destino do lixo e uso da água, são muito 
relevantes para a sustentabilidade da sociedade, pois problemas causados pelo aquecimento 
global, como aumento do nível dos mares, derretimento das geleiras, mudanças na 
temperatura, entre outros, são causados principalmente pelo uso indiscriminado dos recursos 
naturais presentes na natureza, e também pela poluição causada pela falta de cuidados da 
população para com o lixo que produzem. Para tanto, o presente projeto tem como objetivo 
de levar conhecimentos sobre educação ambiental com foco no uso consciente da água, 
reciclegm e coleta seletiva para o público infantil visando a contribuição para a preservação 
do meio ambiente. O objetivo foi alcançado através de palestra e oficina com crianças do 6º 
ano do ensino fundamental. 

Palavras Chave: Educação ambiental, água, reciclagem, coleta seletiva, crianças.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto atual, aspectos como o destino do lixo e uso 

da água, são muito relevantes para a sustentabilidade 

da sociedade, pois problemas causados pelo 

aquecimento global, como aumento do nível dos mares, 

derretimento das geleiras, mudanças na temperatura, 

entre outros, são causados principalmente pelo uso 

indiscriminado dos recursos naturais presentes na 

natureza, e também pela poluição causada pela 

falta de cuidados da população para com o lixo que 

produzem.

Reforçando tal ideia, Messias e Costa (2005) afirmam 

que há grande necessidade de uma mudança no 

comportamento individual e coletivo da humanidade. 

Mais ainda, devemos encontrar um caminho a seguir 

para se atingir a meta almejada, para isso, deve-

se despertar nas pessoas a vontade pelo saber, e 

isso não deve ocorrer somente dentro da escolas, 

pois grande parte das pessoas já não está mais nas 

escolas, e para atingi-las deve-se apostar em novos 

mecanismos de educação, que possa ser efetiva para 

todos os públicos.

De acordo com o tema proposto, tem-se como objetivo 

geral do presente estudo levar conhecimentos sobre 

coleta seletiva, reciclagem e uso consciente da água 

para o público infantil visando a contribuição para a 

preservação do meio ambiente. 

Para que o objetivo do projeto pudesse ser alcançado 

buscou-se realizar atividades com crianças do 6º ano 

de uma escola pública da cidade de Santa Maria, 

onde foram discutidos problemas enfrentados pelo 

meio ambiente referente à reciclagem, coleta seletiva 

e desperdicio da água.

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A permanência do ser humano na terra trouxe 

gradativamente a deterioração do meio em que vive. 

A busca do novo, do que pode trazer a felicidade, é 

procurado pela raça humana. É no momento da busca 

de novas descobertas, em que o meio ambiente sofre 

degradação, (ROSA e LUCIO, 2001). 

O principal eixo de atuação da educação ambiental 

deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 

igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas 

interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no 

objetivo de criar novas atitudes e comportamentos 

diante do consumo na nossa sociedade e de estimular 

a mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 

2003). 

Para Ruscheinsky (2002) a educação ambiental no 

Brasil começou a ter um reconhecimento na década de 

90, após muitas lutas dos ambientalistas, tendo como 

ápice a promulgação da Lei 9.795, em 27 de abril de 

1999, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental, isso não significa a sua consolidação, mas 

sim o seu reconhecimento político.

Para uma perspectiva de educação ambiental eficiente 

o mesmo autor destaca que é necessário reconhecer 

que não há óptica despolitizante, para a política de 

reduzir a radicalidade com que se devem tratar os 

problemas ambientais. Nesse compromisso com o 

meio ambiente cabe trabalhadores, desempregados, 

agricultores, empresários e profissionais conscientes 

de suas responsabilidades socioambientais. A meta 

é proporcionar a solidariedade entre todos os setores 

da sociedade que reconhecem a necessidade de uma 

nova direção para as políticas ambientais.

Segundo Almeida (2006) cabe ressaltar a Gestão 

ambiental que é o processo de articulação das 

ações dos diferentes agentes sociais que interatuam 

em um dado espaço com objetivo de garantir à 

adequação dos meios de exploração dos recursos 

ambientais, naturais, sócioculturais e econômicos as 

especificações do meio ambiente. Seguindo a visão 

do mesmo autor a gestão ambiental integra:  

•	Política ambiental: conjunto de princípios 

doutrinários que compõem as aspirações 

governamentais e/ ou sociais no que diz respeito à 

modificação ou regulamentação no uso, controle, 

conservação e proteção do meio ambiente.  

•	Planejamento ambiental: é o estudo que visa 

à adequação do uso, controle e proteção do 

ambiente aos anseios governamentais e/ou sociais 

expressos, informalmente ou formalmente em 

uma Política Ambiental, através da coordenação, 
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articulação, compatibilização e prática de projetos 

de intervenções não estruturais e estruturais. 

•	Gerenciamento ambiental: conjunto de ações 

destinadas à regular o uso, controle, conservação 

e proteção do meio ambiente e avaliar o consenso 

da situação concorrente com os princípios 

doutrinários estabelecidos pela Política Ambiental.

2.1 ÁGUA

Segundo Tundisi (2003), a Terra vista do espaço é 

azul, isso porque o planeta é constituído de oceanos, 

calotas polares, rios e lagos e além da água que é 

visível aos nossos olhos, existem ainda as águas 

subterrâneas. Apesar de necessitarem de água para a 

sobrevivência, os seres humanos poluem e degradam 

este recurso, através do despejo de resíduos líquidos e 

sólidos em rios e lagos, destruição de áreas alagadas 

e das matas galeria. Como há o escoamento da água 

na terra, se não houver mecanismos para reter a água, 

perdem-se grandes quantidades e diminuem-se as 

reservas. 

Messias e Costa (2005) expõem que apesar de 

indispensável à vida dos seres humanos a água deve 

estar na quantidade adequada, nem mais e nem 

menos, caso contrário, pode até dizimar a vida. A água 

não somente torna a vida possível, como serve para 

regulá-la. Mais ainda, devese considerar que está 

cada vez mais difícil encontrar água pronta para uso, 

portanto é preciso tratá-la antes e depois de utilizá-la. 

Para Tundisi e Tundisi (2005), a água constitui-se um 

recurso estratégico para a humanidade, pois mantém a 

vida no planeta, sustenta a biodiversidade, a produção 

de alimentos e suporta todos os recursos naturais. A 

água tem então importância ecológica, econômica e 

social.

Tundisi (2003) afirma que a água do planeta está 

em constante modificação, passando pelos estágios 

líquido, sólido e gasoso, e o ciclo hidrológico conta 

com os seguintes componentes:  

•	Precipitação: água adicionada à superfície da 

Terra através da chuva ou neve;

•	Evaporação: transformação da água líquida em 

gasosa;

•	Transpiração: Perda de vapor d’água pelas plantas 

que entra na atmosfera;

•	Infiltração: água é absorvida pelo solo;

•	Percolação: água entra pelo solo e vai até o lençol 

freático;

•	Drenagem: deslocamento da água na superfície, 

durante a precipitação. 

O ciclo hidrológico é impulsionado pela energia solar, 

pelos ventos, pela interação dos oceanos com a 

atmosfera e pela evaporação. As reservas de águas 

superficiais estão distribuídas de forma desigual na 

Terra, e as águas subterrâneas são um potencial 

importante utilizado em determinadas regiões. 

(TUNDISI, 2003).

Segundo Messias e Costa (2005), os dados 

apresentados permitem relevantes conclusões sobre 

a água, tais como:  

•	A água é uma substância bastante vulnerável;

•	O Planeta e a água sofrem interferências internas 

e externas que não podem ser¬ controladas pelos 

humanos;

•	Qualquer interferência no ciclo hidrológico terá 

repercussões graves;

•	O aumento da população humana e dos recursos 

necessários à sobrevivência leva a um gasto cada 

vez maior de água;  

•	O efeito estufa leva ao derretimento das geleiras o 

que aumenta a água do mar;

•	Água apropriada ao consumo humano está cada 

vê mais difícil de conseguir.

Os mesmos autores ainda mostram alguns números 

referentes à água: três quartos ( ¾ ) da superfície do 

Planeta estão cobertos de água, sendo que 97,5% 

é salgada, dos 2,5% restantes 0,35 estão nos rios e 

lagos, 30,8% estão em reservas subterrâneas e 68,9% 

estão nas geleiras. O Brasil conta com 14% da água 

doce do planeta 34,9% da América do Sul, sendo 

que 80% encontra-se na região amazônica que tem 

apenas 5% da população do país. 
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Pode-se verificar então que o volume de água para 

o consumo humano é muito pequeno e que a água 

salgada é a maioria existente, além de a água doce 

ser distribuída desigualmente no planeta, com alta 

disponibilidade de água em local com baixa população 

e vice versa. (MESSIAS E COSTA, 2005).

Tundisi e Tundisi (2005) apresentam os seguintes 

números referentes à água: 

•	70% do corpo humano é constituído de água; 

•	34 mil pessoas morrem diariamente devido a 

doenças relacionadas com a água; 

•	65% das internações no Brasil são devidas à 

doenças de veiculação hídrica; 

•	Uma pessoa necessita de no mínimo 5 litros de 

água por dia para beber e cozinhar e 25 litros para 

higiene pessoal;

•	Uma família média consome cerca de 200 litros de 

água por dia no Brasil; 

•	A perda na rede de distribuição do Brasil varia de 

30% a 65%;

•	9,4 mil litros de água são necessários para produzir 

quatro pneus de carro; 

•	Uma pessoa sobrevive apenas 1 semana sem 

água.

2.1.1 ASPECTOS EDUCACIONAIS SOBRE A ÁGUA

Segundo Tundisi (2003), os novos paradigmas para 

o gerenciamento de recursos hídricos incluem uma 

base de dados sustentada pela pesquisa, para que 

se gerem informações necessárias para a tomada 

de decisão pelos gestores através da interação com 

pesquisadores, para que se possa implementar 

políticas públicas em nível municipal, estadual e federal. 

Deve-se manter também avaliação permanente dessa 

parceria, pois deve-se verificar constantemente a 

importância de se utilizar de maneira menos destrutiva 

os recursos hídricos disponíveis no meio ambiente. 

Para Tundisi e Tundisi (2005), o gerenciamento dos 

recursos hídricos em área urbana é complexo e 

necessita de medidas urgentes de gestão integrada ao 

nível de bacias hidrográficas, promovendo alteração na 

demanda, diminuição no desperdício, redução do uso 

doméstico, reuso da água coleta de água da chuva, 

alteração nos métodos de irrigação na agricultura.

Tundisi (2003) cita que um bom mecanismo de 

aproveitamento dos recursos hídricos, é a reutilização 

da água de esgotos para fins não potáveis. A água 

livre de organismos patogênicos pode ser utilizada pra 

diversas finalidades, como: limpeza pública, irrigação 

de jardins, refrigeração de equipamentos industriais e 

lavagem de carros e caminhões, o mercado para água 

reutilizada é muito grande atualmente.

•	Utilização consciente de água em residências:

•	Inspecionar encanamentos e evitar vazamentos;

•	Instalar sistemas capazes de controlar água nos 

chuveiros;

•	Desligar registro quando a casa estiver vazia;

•	Isolar tubulações de água quente;

•	Efetuar concertos imediatos;

•	Diminuir quantidade de água nas descargas;

•	Diminuir tempo do banho;

•	Diminuir consumo na jardinagem;

•	Controlar a quantidade de água na lavagem de 

louça e roupa, (TUNDISI, 2003).

Para Tundisi e Tundisi (2005), os recursos hídricos 

poluídos por descarga de resíduos animais e humanos 

transportam grande quantidade de patógenos, como: 

bactérias, vírus, protozoários, que podem causar 

problemas intestinais, através de contato com a pele 

ou pela inalação através de aerossóis contaminados. 

Como visto acima, o problema da disponibilidade 

de água deve ser tratado através de tecnologias 

adequadas e aperfeiçoamento institucional e legal, 

mas também necessita da participação da população 

na conservação e recuperação dos sistemas 

aquáticos. Para que não seja fracassado o esforço de 

preservação dos recursos naturais, todos os órgãos 

envolvidos devem trabalhar em conjunto. (TUNDISI E 

TUNDISI, 2005).

Para Gomes, Pinto e Silva (2010), quando se fala em 

poluição das águas, devem ser abrangidas não só 

as águas superficiais, mas também as subterrâneas, 

e como principais fontes de poluição pode-se citar 
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os seguintes resíduos urbanos, que podem ser 

despejados num sentido voluntário ou involuntário:

•	Resíduos industriais: São as descargas de 

efluentes das fábricas;

•	Resíduos rurais: O lançamento de esgotos 

diretamente nas águas sem que tenham sido¬ 

tratados, o depósito de lixos domésticos nas 

águas dos rios ou mares e ainda o uso de produtos 

químicos na agricultura que acabam por ser 

transportados pela chuva para as águas dos rios e 

mares, contaminando-os e pondo em perigo toda 

a fauna e flora.

Estes poluentes representam grande ameaça à 

qualidade da água, à saúde e ao meio ambiente, 

pois são capazes de provocar enormes danos aos 

organismos vivos, e, conseqüentemente à cadeia 

alimentar e à saúde dos seres vivos, (GOMES, PINTO 

E SILVA, 2010).

O principal eixo de atuação da educação ambiental 

deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 

igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas 

interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no 

objetivo de criar novas atitudes e comportamentos 

diante do consumo na nossa sociedade e de estimular 

a mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 

2003). 

Mas mesmo a escola sendo tão importante para a 

preservação do meio ambiente, o ensino não é feito 

de maneira adequada. O conhecimento desenvolvido 

em situações escolares tem-se apresentado como 

um conhecimento fragmentado, onde a transmissão 

de saberes não leva as pessoas a se sentirem 

parte da realidade, já que as infinitas relações entre 

homem e natureza são ignoradas, e esse baixo nível 

de aprendizagem se dá pelas diferenças existentes 

das desigualdades sociais, econômicas e culturais. 

(RAMOS e RAYS, 2001).

Para sermos agentes de mudança na erradicação 

dos problemas e desequilíbrios originados por 

esta sociedade de consumo globalizada, devemos 

em primeiro lugar fazer a mudança no nosso 

cotidiano, procurando atingir uma mudança global 

de comportamentos. Não se deve resumir a uma 

declaração de intenções que perde impacto no 

nosso dia-a-dia – o consumo responsável não é uma 

utopia, tem de ser uma prática continuada. Como 

não podemos mudar tudo e todos ao mesmo tempo, 

é preciso estabelecer prioridades e compreender 

o porquê da sua importância. (GLOBO E OLIVEIRA, 

2012).

Segundo Lima e Vieira (2008), a humanidade já 

consome mais recursos naturais do que o planeta 

é capaz de repor. O colapso é visível nas florestas, 

oceanos e rios. O ritmo atual de consumo é uma 

ameaça para a prosperidade futura da humanidade. 

Sabe-se que a maioria dos recursos naturais dos quais 

o homem depende para manter seu padrão de vida 

pode desaparecer num curto espaço de tempo, e que 

é urgente evitar o desperdício, pois a natureza não dá 

mais conta de repor tudo o que o homem tira dela. 

Evitar uma catástrofe planetária é possível. O grande 

desafio é conciliar o desenvolvimento dos países 

com a preservação dos recursos naturais. Para isso, 

segundo os especialistas, são necessárias soluções 

tecnológicas e políticas.

2.2 LIXO

Para Moraes (2011), até poucas décadas, mesmos 

nos grandes centros urbanos, o lixo se constituía 

basicamente de restos de alimentos. Com o 

crescimento acelerado das cidades e do consumo 

de produtos industrializados e com o surgimento 

dos produtos descartáveis, os resíduos sólidos 

aumentaram demasiadamente e se diversificaram. 

Os resíduos sólidos, ou seja, o lixo é um das maiores 

problemáticas que alarma a vida no planeta terra, pois 

além de degradar o solo, a água e o ar, ainda atrai 

animais que conduzem doenças. Contraditoriamente 

das tribos primitivas que só produziam o imprescindível 

para a sua sobrevivência, vive-se em uma sociedade 

altamente consumista, no qual as pessoas têm valor 

pela quantidade de bens que possuem. Geralmente, 

quem possui maior poder aquisitivo, acaba por 

consumir mais, produzindo mais lixo, (MORAES, 2011). 
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Segundo Mucelin, Bellini (2008) a cultura de um povo ou 

comunidade caracteriza a forma de uso do ambiente, 

os hábitos de consumo de produtos industrializados e 

da água. No ambiente urbano tais hábitos implicam na 

produção acentuada de lixo e a forma com que esses 

resíduos são tratados ou organizados no ambiente, 

gerando intensas agressões ao contexto urbano, além 

de afetar regiões não urbanas. 

O problema da geração e acúmulo de lixo de acordo 

com Santos (2008) se evidencia com mais clareza nas 

áreas urbanas devido a concentração de abundantes 

fontes geradoras e da necessidade da convivência 

da população com as diversas etapas necessárias à 

realização da limpeza.

Resíduo sólido é todo resíduo nos estado sólido e 

semi-sólido que resultam da atividade da comunidade 

de origem doméstica, hospitalar, comercial, industrial, 

de serviços, agrícola. Incluem-se os lodos de Estações 

de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Esgotos 

(ETEs), resíduos gerados em equipamentos e 

instalações de controle da poluição e líquidos que não 

possam ser lançados na rede pública de esgotos, em 

função de suas particularidades, (Naime, 2010). 

Na visão do mesmo autor a diferença entre 

resíduos sólidos e lixo esta na compreensão que os 

materiais separados, passíveis de reciclagem ou 

reaproveitamento recebem tratamento de resíduos 

sólidos, enquanto os materiais misturados e 

acumulados têm mais uma conotação de lixo.

2.2.1 RECICLAGEM

O crescimento no consumo de bens, aliado ao maior 

número de consumidores, faz com que o mundo se 

torne uma máquina de geração de resíduos. Sem 

consciência ambiental a sociedade é prejudicada 

pela diminuição da qualidade de vida, passando 

estes vícios às futuras gerações. A preocupação com 

a sustentabilidade e a responsabilidade social dada 

agora, é uma garantia de melhor qualidade de vida 

futura, pois queira ou não, um dia tudo que nos cerca 

será resíduo. Em qualquer sociedade, a quantidade 

de resíduos produzidos é maior que a quantidade de 

bens consumidos. (SOUZA, 2008). 

Para reduzir esses impactos no meio ambiente, inicia-

se os processos de reciclagem, mas de nada adiantam 

campanhas para reciclar e propagandas de coleta 

seletiva de lixo, se não realizarmos um trabalho de 

internalização de novos hábitos e atitudes para que, 

num futuro próximo não haja mais lixo excessivo e a sua 

causa o consumo desmedido,tenha sido controlada. 

Neste contexto Zulauf (2000) conceitua: reciclagem é 

o conceito mais promissor e o fato mais significativo 

que surgiu no setor de meio ambiente nos últimos 

anos. Visto de forma pragmática, é a forma de conciliar 

as tendências mundiais de globalização, que embute 

a tendência de universalização da sociedade de 

consumo e, por via de conseqüência, a ampliação da 

geração de resíduos, com a atividade econômica do 

processamento de resíduos. 

Já de acordo com Zaneti (1997, p. 26) “a reciclagem é 

o processo pelo qual se torna viável a reutilização de 

um material cuja matéria- prima é retirada da natureza, 

poupando-se gastos energéticos até a obtenção final 

do produto”. 

E para Souza (2008) reciclagem é um conjunto de 

técnicas que tem por finalidade aproveitar os “detritos” 

e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram ou 

em um ciclo de produção paralelo. É uma atividade 

pela qual, materiais que poderiam se tornar lixo, 

ou que já estão no lixo, são desviados, coletados, 

separados e processados para serem usados como 

matéria prima na manufatura de novos produtos. 

Como, para as empresas reclicadoras, estas matérias 

recuperadas sempre têm um custo mais conveniente 

que o da matéria prima original, auxiliando assim em 

uma diminuição dos danos ambientais.

2.2.2 COLETA SELETIVA

Segundo a TRT (2008), a coleta seletiva é muito simples: 

separar o lixo seco e reciclável (papel, embalagens 

longa vida, latinhas e metais, plástico e vidro) do lixo 

úmido (restos de alimentação e papel de banheiros). 

Trata-se da separação e recolhimento, desde a origem, 

dos materiais potencialmente recicláveis. Segundo 

o  Portal Educação (2009), para iniciar um processo 

de coleta seletiva é preciso avaliar, quantitativamente 
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e qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos 

gerados em determinado município ou localidade, a 

fim de estruturar melhor o processo de coleta. Após, 

o lixo deteriorável (biodegradável), composto pelos 

restos de carne, vegetais, frutas, etc, é separado do 

lixo restante, podendo ter como destino os aterros 

sanitários ou entrarem num sistema de valorização de 

resíduos. 

Para Moraes (2011), a coleta seletiva consiste na 

separação adequada do lixo que pode ser reciclado 

de acordo com o seu tipo. Os tipos de resíduos sólidos 

que normalmente recebem coleta seletiva são: Papel; 

Metal; Vidro; Plástico; Orgânico. 

A coleta é um mecanismo muito eficaz, quando usado 

adequadamente, para a remoção de resíduos sólidos 

que circulam e que fazem parte dos aterros e lixões, 

sendo estes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. 

Está também, funciona como um método de educação 

ambiental na medida em que mobiliza a comunidade 

sobre a problemática do desperdício de recursos 

naturais e da poluição originada despejo impróprio do 

lixo. 

Na visão do mesmo autor a prática da coleta seletiva é 

atualmente, uma fonte geradora de emprego e renda, 

visto que existem empresas que consomem material 

reciclado para gerar novos insumos e até mesmo 

produtos acabados. Hoje em dia existem vários tipos 

de coleta seletiva, sendo que o mais utilizado são os 

Postos de entregas voluntárias – PEV, que consiste 

na utilização de contêineres de diferentes cores, em 

lugares estratégicos nos municípios e até mesmo 

em alguns condomínios, no qual o cidadão deposita 

espontaneamente seu lixo todo separado.

3. METODOLOGIA

O projeto caracteriza-se de natureza qualitativa, em 

função de estabelecer estudo teórico por meio de 

bibliográficas e aplicado diretamente com o público 

infantil em escolas públicas através de reuniões e 

grupos de trabalhos. Para Rodrigues (2007) o trabalho 

qualitativo acontece quando as informações obtidas 

não podem ser quantificáveis, estas são analisadas 

indutivamente, e também como quantitativa, que 

segundo o mesmo autor, traduz em números as 

opiniões e informações que serão classificadas e 

analisadas posteriormente utilizando-se técnicas 

estatísticas. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como um 

estudo exploratória e descritiva. Pois serão tratados 

assuntos específicos da gestão ambiental com um 

grupo de crianças para trabalhar métodos e formas 

já estabelecidas na teoria. Segundo Gil (2009) a 

pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, 

seu planejamento é bastante flexível. 

O projeto classifica-se também como pesquisa de 

campo, pois será realizado com um grupo de crianças 

em uma escola pública na cidade de Santa Maria - 

RS. Para Gil (1995) este tipo de pesquisa tem como 

característica a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se almeja conhecer. 

A aplicação do projeto foi realizada através de 

palestras baseadas na parte teórica pesquisada onde 

foram apresentados vídeos e imagens para fortalecer 

a importância do assunto. Realizou-se uma palestra 

introdutória juntamente ao público do 6º ano de uma 

escola pública de ensino fundamental de Santa Maria 

onde foram abordados temas como reciclagem, 

coleta seletiva, água, entre outros temas relacionados 

ao meio ambiente, onde exemplos práticos foram 

apresentados visando um maior entendimento a 

respeito do tema proposto. Em um segundo momento, 

organizou-se na escola uma oficina com estes 

alunos que confeccionaram cartazes apresentando 

desenhos e frases que ilustravam suas visões sobre 

o meio ambiente e seus elementos, estes cartazes 

foram expostos na escola onde alunos e professores 

puderam contemplá-los.

4. RESULTADOS 

Após a aplicação do projeto, obteve-se 

significativos resultados. Com a oficina, as crianças 

puderam ilustrar de forma lúdica os conhecimentos 

que elas possuíam e que aprimoraram com a palestra 

acerca do tema. Os materiais produzidos foram 

cartazes com figuras e frases que ilustrassem a visão 
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que cada um tinha do meio ambiente que os cercava. 

Foi realizada uma análise onde se chegou aos 

seguintes resultados referentes aos cartazes: 

 - Cartaz 1 - “Vamos cuidar do nosso azul”: foi 

demonstrado um mundo limpo, destacando a 

importância da água para irrigar as plantas e 

vitalizar o ambiente. Expressaram ainda que a 

água utilizada nas torneiras é de fontes naturais 

não renováveis. 

 - Cartaz 2 – “Cuide do meio ambiente”: foi 

apresentado um mundo limpo de cores, céu azul, 

sol, natureza, água, vida, e a importância do ser 

humano em conscientizar-se da necessidade 

de cuidar desses recursos que são vitais para o 

mundo. 

 - Cartaz 3 - “Cuide do meio ambiente”: foi expresso 

a natureza e o cuidado que o homem deve ter para 

mantê-la saudável, pois a água que utilizamos 

nas residências tem origem natural. Elementos 

utilizados: água potável, sol, plantação e aves. 

 - Cartaz 4 – Nesta figura os alunos demonstram 

que o mundo está em nossas mãos e que cada 

pessoa deve fazer a sua parte para preservar o 

meio ambiente. Elementos utilizados: natureza viva 

e morta, sol, água potável e poluída e mãos das 

crianças. 

 - Cartaz 5 – Neste cartaz, foi demonstrada uma 

comparação entre o mundo limpo e o mundo sujo 

e também apresentam uma imagem de como eles 

almejariam que fosse o meio ambiente, com sol, 

verde e água azul. 

 - Cartaz 6 – Nesta figura as crianças procuraram 

demonstrar como é a poluição no interior. 

Elementos utilizados: árvores, residência, lago 

poluído, pessoas e animais. 

 - Cartaz 7 - “Você quer o mundo assim?” / “ou 

assim?”: apresentaram um contraste entre um 

mundo onde o lixo é depositado no local correto 

e um mundo onde o lixo é depositado em lugares 

impróprios, causando grande impacto ao meio 

ambiente. Elementos utilizados: rio, peixes, flores, 

árvores, sol. 

Após a aplicação do presente projeto foi possível 

visualizar sua importância, pois levar o conhecimento 

às crianças é vital para a preservação da vida no 

planeta, onde o conhecimento é passado também 

para os familiares em casa que se envolvem com o 

processo da utilização e preservação dos recursos 

naturais, mantendo suas propriedades vitais aos seres 

vivos. Foi perceptível o envolvimento das crianças no 

projeto, estas participaram ativamente das atividades 

de aprendizagem envolvendo-se com as tarefas e 

demonstrando interesse e responsabilidade com o 

meio ambiente.
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Capítulo 20
O EMPREENDEDORISMO COLETIVO COMO FATOR DE SUCESSO 

EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: UM ESTUDO DE CASO NO 

APL DE APICULTURA DA CIDADE DE MARANGUAPE

Kelsen Arcângelo Ferreira e Silva 

Mara Águida Porfírio Moura

Resumo: Os Arranjos Produtivos Locais - APL’s têm se mostrado uma alternativa de sucesso 
de desenvolvimento econômico e social em algumas localidades brasileiras. Nestas 
regiões busca-se explorar a atividade produtiva histórica da região através do incentivo 
e desenvolvimento do que Putnam (2010) chamou de capital social. Neste universo está 
surgindo um novo ator, o empreendedor coletivo, cuja função é perseguir o desenvolvimento 
da comunidade. O presente artigo questiona: o empreendedorismo coletivo contribui 
para o fortalecimento socioeconômico dos arranjos produtivos? O objetivo geral destinou-
se a identificar as contribuições do empreendedorismo coletivo para o fortalecimento 
econômico-social dos APL’s. Relacionado, os objetivos específicos destinaram-se a 
observar as práticas de desenvolvimento de empreendedorismo coletivo em ambientes 
sociais produtivos e a identificar as características empreendedoras existentes no arranjo em 
questão.  Para tanto, foi realizado um levantamento teórico e uma pesquisa de campo com 
a aplicação de entrevistas semiestruturadas com membros da Associação dos Apicultores 
de Maranguape, e observações in locu. Pelos achados consideramos está presente no 
APL o empreendedorismo coletivo, em que a ação de um grupo de pequenos produtores, 
motivados e conduzidos por algumas pessoas à frente de todos, guiando e liderando a 
gestão da produtividade, demonstra o fortalecimento socioeconômico da associação e das 
pessoas que nela atuam.

Palavras Chave: Empreendedorismo Coletivo. Arranjo Produtivo Local. Apicultura.
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1. INTRODUÇÃO

Os chamados países ricos, investindo maciçamente em 

pesquisa, principalmente tecnológica, demarcam sua 

área de abrangência construindo barreiras de entrada 

de muitos produtos estrangeiros. Esta mesma relação 

perversa ocorre entre regiões pobres e ricas, onde 

zonas prósperas convivem com outras miseráveis.

No Brasil, o histórico (Sul e Sudeste desenvolvidos, 

Norte e Nordeste atrasados, somados a um Centro-

Oeste esquecido) tem mudado pelas soluções 

econômico-sociais propostas nos últimos anos para a 

superação desse atraso, numa das muitas tentativas 

de correção da rota desenvolvimentista em que a 

principal característica é a exploração econômica da 

vocação produtiva da região.

Um dos novos modelos propostos no incentivo 

ao desenvolvimento de comunidades são os 

arranjos produtivos locais (APL), que prezam pelo 

o desenvolvimento de regiões aproveitando as 

potencialidades econômicas locais. As regiões 

têm sua vocação econômica histórica, em que seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dependem 

de uma série de ações coordenadas entre a 

comunidade, universidades, instituições públicas 

(estaduais, municipais e federais) e privadas com 

esforços direcionados ao desenvolvimento e inovação 

das tecnologias utilizadas no processo produtivo, 

respeitando o potencial econômico da região.

Neste tipo de comunidade econômica migra-se de 

uma atitude individualista para uma coletiva, indo 

da cooperação para a competição. No Brasil, de 

comportamento individualista secular, esta é uma 

barreira difícil de transpor, sendo um bom caminho 

o investimento no desenvolvimento no que Putnam 

(2010) denominou de capital social. Nesse ambiente 

surge, pois, um novo ator, o empreendedor coletivo, 

cujo papel deve ser o de desenvolver e criar valores 

coletivos, cuja ação coletiva é administrada para 

que todos os atores envolvidos participem como 

agentes ativos e conscientes do desenvolvimento 

socioeconômico local.

Por esse contexto, volta-se a uma investigação do APL 

de mel na cidade de Maranguape, Ceará, identificando 

as práticas e experiências de empreendedorismo 

coletivo vivenciadas pelos atores dessa comunidade 

enquanto estímulo de criação de novos APL’s, bem 

como o fomento de práticas empreendedoras coletivas, 

necessário à superação do atraso econômico e social.

Para tal, questionou-se frente ao objeto de estudo 

(Associação de Apicultores de Maranguape): 

o empreendedorismo coletivo contribui para 

o fortalecimento socioeconômico dos arranjos 

produtivos? O objetivo geral destinou-se a identificar 

as contribuições do empreendedorismo coletivo 

para o fortalecimento econômico-social dos APL’s. 

Relacionado, os objetivos específicos destinaram-

se a observar as práticas de desenvolvimento 

de empreendedorismo coletivo em ambientes 

sociais produtivos e a identificar as características 

empreendedoras existentes no arranjo em questão.

Para lograr êxito na investigação, partiu-se de uma 

revisão bibliográfica em livros e artigos científicos, 

acrescido de uma pesquisa de campo com observações 

in locu e a aplicação de entrevistas semiestruturada 

a membros da Associação de Apicultores do APL em 

questão.

As justificativas se baseiam no fato de existir no mercado 

competitivo uma tendência em se valorizar o micro, 

como meio de se buscar inovações e o desenvolvimento 

das economias locais pelo aproveitamento da vocação 

histórica da região, auferindo o desenvolvimento 

sustentável como incremento das potencialidades 

econômicas das pequenas regiões.

2. CAPITAL SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Entre os vários conceitos de 

empreendedorismo, citando os que tratam da 

sua origem e história (Cantillon, 1755; Say, 1803; 

Schumpeter, 1934), passando pelos contemporâneos 

(Drucker, 1979; Filion, 1986; Dolabela, 1986; Leite, 

2000), é fundamental as empresas atentarem para essa 

temática, pois no século XXI o empreendedor figura 

coma pessoa relevante na sociedade contemporânea.

Um dos pensamentos centrais relacionados à 

conjuntura empreendedora está na necessidade 

de ampliação da capacidade empreendedora dos 

indivíduos e das organizações, a qual até bem pouco 

tempo, conforme ressaltam Sousa et al (2005), estava 
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relacionada unicamente à formal qualificação das 

pessoas.

Filion (2009) define o empreendedor como o 

indivíduo que vislumbra, projeta e materializa 

visões. Complementa Dolabela (2012) que o 

empreendedorismo na sua essência estuda o 

comportamento do ser humano em meio aos desafios, 

nascendo a capacidade empreendedora da visão de 

mundo que certo grupo constrói. Não é um fenômeno 

individual, nem poderia ser.

De acordo com Dolabela (2012), o capital social pode 

ser entendido como a capacidade dos membros de 

uma comunidade se associar para resolver os seus 

problemas e construir a sua prosperidade social e 

econômica. Toda a formulação de capital social está 

baseada na ideia de reciprocidade como mecanismo 

pelos quais os relacionamentos se transformam 

em ativos coletivos (GABBAY; LEENDERS, 2009). 

Conforme realça Uphoff (2010), é do comportamento 

coletivo em busca de benefícios mútuos que surge o 

capital social.

Dees (2008) explica que somado aos novos 

empreendimentos sem fins lucrativos, incluem-se ao 

empreendedorismo social aqueles negócios com 

finalidade social, a citar, bancos de desenvolvimento 

comunitário e organizações híbridas, numa ligação 

entre finalidades lucrativas e sem fins lucrativos, como 

por exemplo, apoio a pequenos empreendedores, 

como aqueles em situação de desemprego.

Segundo Melo Neto (2010), empreender não é apenas 

incentivar o desenvolvimento do futuro em ambientes 

de mercado, identificar produtos inovadores e métodos 

revolucionários de produção. Também não se relaciona 

apenas a identificar oportunidades mercadológicas e 

de tecnologia inovadora. Engloba também incutir nos 

indivíduos novos modos de pensar e de agir diante 

dos problemas que surgem, apresentando soluções 

assertivas em favor especialmente das pessoas de 

baixa renda.

A definição de redes horizontais relaciona-se com 

as interações sociais que abrangem um grupo 

de empresas possuidoras de interesses comuns, 

requerendo ações conjuntas e que podem ser 

realizadas coletivamente e não individualmente 

(HARDIN, 2004). Processos de ação recíproca, nos 

quais os interesses devem ser compartilhados em 

prol de benefícios mútuos, têm como características 

o fato de serem relações sociais sob as quais nexos 

são colocados entre distintos atores sociais, numa 

perspectiva de que os interesses sejam consentidos 

em comum acordo (TENÓRIO, 2010).

O conceito de capital social surgiu nas Ciências 

Sociológicas com Pierre Bourdieu (2008), definindo-o 

como agregado de recursos reais ou potenciais que 

estão ligados à participação em uma rede durável de 

relações de certa forma institucionalizadas, de mútua 

familiaridade e reconhecimento que provê para cada 

membro o suporte do capital de propriedade coletiva.

Coleman (2009) definiu três formas sobre a qual 

o capital social se manifesta, nos quais de certa 

forma, o conceito acima está presente. A confiança 

é a primeira delas, em que o capital social é elevado 

onde as pessoas confiam umas nas outras e onde as 

obrigações são aceitas espontaneamente por todos. A 

segunda diz respeito às trocas de informações e ideias 

(cooperação, amizade, aprendizado) e a terceira 

(identidade, comunidade, solidariedade) corresponde 

às normas e sanções, que devem ser aceitas para 

que os indivíduos se sintam dispostos a trabalharem 

pelo bem da comunidade e não apenas em proveito 

individual.

Nenhum grupo social sobrevive sem normas coletivas, 

as quais necessitam ser aceitas e sancionadas pela 

maioria, além de seguidas por todos. Essa premissa 

permite que os esforços de cada indivíduo sejam 

conduzidos para a produção de bens coletivos. 

Essas normas, que necessariamente não precisam 

estar escritas, evitam conflitos ou restauram a ordem 

necessária para o desenvolvimento, podendo os 

infratores ser rejeitados pelo grupo (PAIXÃO, 2011).

Coleman (2009) definiu capital social como um 

caminho para se alcançar objetivos comuns a todos 

os indivíduos. Junto a esse conceito estão as ideias de 

Putnam (2010) que foi o pesquisador que popularizou 

o conceito de capital social quando analisou as 

diferenças de engajamento cívico e as ações de 

governos regionais entre o centro, o norte e o sul 
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italiano, comparando o capital social das referidas 

regiões. Mas foi quando pesquisou a diminuição 

do engajamento cívico e do capital social do povo 

americano, que segundo ele, foi causado pela difusão 

da televisão, que melhor definiu capital social.

Putnam (2010) definiu capital social como traços 

da vida social - redes, normas e confiança - que 

facilitam a ação conjunta em prol de objetivos comuns. 

Nesta definição fica implícita a atenção à confiança 

como propulsora da vida social para a produção 

de resultados econômicos. Ainda segundo o autor, 

quanto maior o grau de confiança das sociedades 

mais elevado será seu comprometimento cívico, e sua 

preocupação na resolução de problemas comunitários 

e desenvolvimento coletivo. Assim elas se desenvolvem 

social e economicamente e permanecem ricas por 

mais tempo. Confiança obtida somente quando os 

indivíduos se conhecem e há um forte componente na 

cultura de engajamento comunitário.

Albgli e Maciel (2008) argumentam que mesmo 

comunidades com alto nível de capital social 

podem apresentar um baixo índice de colaboração 

e participação, quando diz que esse capital é o 

conjunto de relações de confiança e cooperação, 

mas não necessariamente desenvolve elevados níveis 

de participação, nem sociedades civis altamente 

democráticas, muito menos resulta em aumentos de 

produtividade de empresas ou economias.

Segundo Albgli e Maciel (2008) os benefícios do 

capital social à comunidade são inúmeros: as relações 

de confiança, cooperação, relações socioculturais e 

objetivos conjuntos facilitam o aprendizado; favorece o 

empreendedorismo, o dinamismo e o desenvolvimento 

sustentado; maior eficiência de coordenação, 

coerências de ações e processos decisórios coletivos 

e a diminuição de comportamentos oportunistas 

através do conhecimento mútuo.

Johnson e Lundval (2010) enfatizam que o 

efeito econômico do capital social depende do 

desenvolvimento de outros fatores para que sua 

contribuição seja satisfatória para a promoção 

da economia de um país, região ou local. Um 

desses fatores consiste no desenvolvimento de 

políticas públicas que ajam como catalisadores 

das potencialidades regionais ou locais. Outro 

fator importante é a participação de entidades civis 

(universidades, empresas, laboratórios) em conjunto 

com o Estado no desenvolvimento de projetos locais 

de pesquisa visando a inovação tecnológica.

Assim, os APL’s passam a serem vistos enquanto 

meios para o desenvolvimento e aproveitamento do 

capital social de determinada região.

3 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

O deslocamento da era industrial para a informacional 

ocasionou profundas transformações de ordem 

social, econômica e política do trabalho e na gestão 

deste, resultantes da contínua e dinâmica automação 

industrial, a qual reduz postos de trabalho em muitos 

segmentos de mercado, em especial nas nações em 

desenvolvimento (RIFKIN, 2007).

O êxito das instituições coletivas no caso das 

cooperativas resulta diretamente das práticas sociais 

(atitudes e comportamentos) estabelecidas pelos 

membros da instituição, e de seus compromissos 

sociais. Desta forma, destacamos o pensamento de 

Putnam (2010) ao citar a análise das virtudes cívicas e 

democráticas desenvolvidas na região norte da Itália, 

quando comparada com a região Sul. Esse maior 

desenvolvimento do norte da Itália relaciona-se ao 

desenvolvimento de uma comunidade cívica em que 

a maioria dos cidadãos acompanha as questões de 

interesse coletivo, prezando por uma sociedade sem 

clientelismos e personalismo políticos, acreditando ser 

natural e fundamental um governo para e pelo o povo, 

igualitário.

Putnam (2010) afirma ainda que a organização das 

redes sociais e das políticas se dá de modo horizontal, 

ressaltando a solidariedade, o comprometimento 

cívico, a ajuda mútua e a integridade das pessoas 

como o padrão esperado pelo capital social para 

geração de lucros materiais e simbólicos (BOURDIEU, 

2008).

O caminho para vencer os obstáculos passa pela atitude 

participativa e pela educação/conhecimento capazes 
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de proporcionar uma mudança comportamental cujo 

princípio básico fundamenta que “as pessoas devam 

fazer parte do processo de decisões que afetam suas 

vidas” (CAVALCANTI, 2010, p. 127).

O local enquanto espaço e território que reproduz a 

lógica do capital caracteriza-se, segundo Santos (2011) 

pela produção, embora reduzida, de desigualdades de 

recursos e poder, consequentes do empobrecimento 

das relações de cooperação e união entre os atores 

sociais em decorrência da individualidade produzida 

pela competitividade e individualidade intrínsecas 

aos sujeitos e que naturalmente acabem por tomar 

espaços no APL.

Lemos, Santos e Crocco (2008) dizem que a economia 

baseada no conhecimento é caracterizada por um 

ambiente competitivo produtiva e financeiramente, 

reflexo da intensiva globalização com sua ótica de 

livre comércio. No entanto, os conhecimentos, as 

competências e aprendizados desse ambiente são 

resultantes das interações entre processos, pessoas 

e instituições, os quais gradativamente vão sendo 

incorporados pelos indivíduos e organizações.

Lundvall e Johnson (2010) afirmam sob este novo 

ambiente competitivo, intenso em conhecimentos, 

globalizado e comercialmente liberal, o resgate 

da dimensão do local na atividade produtiva, 

aparentemente paradoxal, se sustenta pelo fato de a 

competição se dar sob a égide da chamada “economia 

do aprendizado ou conhecimento”. É reflexo dessa 

formação econômico-social os bons resultados de 

muitas empresas (pequenas e médias), que convivem 

com variáveis dificultosas de seu crescimento e 

desenvolvimento.

Os reflexos dessa concepção de organização 

empresarial trazem, conforme Lemos, Santos e Crocco 

(2008) que a proximidade física e cognitiva poderá vir 

a criar condições de um intercambio competitivo em 

que através de redes horizontais, coletivamente as 

firmas passam a ter uma capacidade maior do que 

individualmente. Em contrapartida, Martin e Sunley 

(2009), destacam como aspectos negativos com 

o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais: 

a elevação dos custos locais e inflação localizada, 

principalmente dos custos de trabalho, da terra e da 

habilitação; ampliação das disparidades de renda; 

fusões e aquisições lideradas por capitais externos.

Assim, Santos (2011) enfatiza que o local não se refere 

ao tamanho, e sim às relações existentes num ambiente 

territorial (cidade ou microrregião), considerando-se 

suas particularidades e diversidades. Nesse contexto, 

os atores sociais e institucionais apresentam-se como 

relevantes e preponderantes a esses ambientes por 

suas características, habilidades, heterogeneidades 

e produtividades em prol da transformação e do 

desenvolvimento local.

Gigglio (2012) define APL, em sentido amplo, como 

um grupo de indivíduos ou atividades semelhantes 

desenvolvidas conjuntamente, remetendo ao 

pensamento de cooperação, integração e agregação. 

Compara a uma colmeia pela significação de ajuda 

mútua, união, divisão e especificidade do trabalho, 

ou como o conjunto de equipamentos de lazer de um 

condomínio de edifício (a piscina, a churrasqueira, 

a quadra poliesportiva, o playground infantil), o que 

sugere entrelaçamento, afinidades.

Traçando rapidamente um comparativo, Amaral Filho 

(2012) aborda o “distrito industrial”, caracterizando-o 

como um conjunto econômico e social, numa relação 

próxima entre as distintas esferas (social, política e 

econômica) e o funcionamento de uma destas esferas 

modelado pelas demais esferas. O sucesso dos 

“distritos” repousa não exatamente no econômico real, 

mas largamente no social e no político-institucional.

Britto & Albagli (2012) ressaltam que a REDESIST, 

pioneira nas pesquisas e estudos sistematizados 

sobre arranjos produtivos locais no Brasil, o conceitua 

como um aglomerado de pessoas que produzem um 

bem de forma especializada de “tipo ideal”, enquanto 

Sistema Produtivo Local (SPL), apresentando uma 

capacidade particular própria de promover inovações. 

Com isso, de acordo com a REDESIST, Sistemas 

Produtivos e Inovadores Locais consiste no APL cujas 

relações de interdependência, cooperação mútua e 

aprendizados de seus membros gera o incremento da 

capacidade inovadora endógena, da competitividade 

e do desenvolvimento local.
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Amaral Filho (2012) completa que como se verifica, tal 

definição indica não apenas as características de um 

sistema produtivo, assim como os aspectos dinâmicos 

deste, os quais são desprendidos com as interações 

e aprendizagens ocorridas entre os membros do APL, 

numa capacidade de adaptação coletiva, sincronizada 

e organizada.

Numa contribuição com a definição de APL 

Cassiolato, Lastres & Szafiro (2010) apontam algumas 

particularidades a serem observadas no estudo desses 

aglomerados sociais, como: extensão territorial; a 

diversidade de atividades e das pessoas envolvidas; o 

conhecimento exigido; as inovações e aprendizados; 

e a governança. Aspectos esses que caracterizam e 

potencializam o sucesso ou não do empreendimento 

fim do arranjo produtivo.

Um aspecto relevante é destacado por Olson (1999), 

afirmando que os indivíduos não farão parte de grupos 

que lutam por um bem público a menos que haja 

coação ou sejam estimulados mediante algum bem 

privado. Assim, estabelecia-se o problema da ação 

coletiva ou o problema do free rider (carona).

Quando uma pessoa conta com a possibilidade de ser 

beneficiada pela ação coletiva de outros indivíduos 

sem necessitar desprender esforço para tal êxito, 

a mesma acaba por comporta-se de modo isolado. 

Assim, temos que o problema da ação coletiva surge a 

partir da sobreposição do interesse privado particular 

aos objetivos públicos, coletivos. Nessa ótica, Caldas 

e Martins (2012) afirmam que a ação coletiva relaciona-

se numa ordem inversa em que quanto mais são os 

interesses e menores os interessados, maiores as 

possibilidades de eficácia dessa ação coletiva.

4. METODOLOGIA

Estudo descritivo que utiliza uma abordagem qualitativa, 

a qual para Chizzoti (2011) volta-se à produção 

de dados resultantes das interações interpessoais 

oriundas da co-participação dos pesquisadores com o 

objeto da pesquisa e seus interlocutores, numa análise 

que parte do conjunto de significações que estes 

atribuem aos seus atos.

Esclarece que a abordagem qualitativa centra-se 

nos dados resultantes das relações interpessoais e 

do envolvimento com as circunstâncias nas quais 

os interlocutores estão envolvidos, cabendo ao 

investigador analisá-las a partir do conjunto de 

significações que estes atribuem aos seus atos. Neste 

tipo de abordagem o pesquisador envolve-se de modo 

participativo na realidade, tendo em vista a busca por 

um tipo de compreensão a partir da possibilidade de 

envolvimento na mesma.

Neste tipo de abordagem o pesquisador envolve-se 

de modo participativo na realidade, buscando uma 

compreensão a partir da possibilidade de envolvimento 

na mesma. Minayo (2010) também enfatiza a pesquisa 

qualitativa como sendo aquela que se preocupa com 

as particularidades do objeto por si preocupar com 

as ciências sociais, com o nível de realidade que 

não pode mensurado e/ou sintetizado em resultados 

objetivos.

O cenário da pesquisa foi a Associação dos Apicultores 

de Maranguape situada nas circunvizinhanças da 

cidade de Fortaleza-Ceará. A população deste trabalho 

foi representada por integrantes da associação, 

definindo-se como pré-requisito para a participação 

ser membro da mesma há pelo menos 01 (um) ano.

Partiu-se de uma revisão bibliográfica e a posterior 

pesquisa de campo, a qual de acordo com Minayo 

(2010) se apresenta como uma possibilidade de se 

conseguir não só uma aproximação com aquilo que 

se deseja apreciar e examinar, assim como também 

gerar um conhecimento a partir da realidade existente 

no campo. Lehfeld (2010) explica que o contato direto 

com o fenômeno de estudo possibilita ao investigador 

assumir um papel de observador e explorador 

coletando os dados diretamente do campo em que 

surgiram os fenômenos, apresentando, portanto, a 

vantagem de favorecer o acúmulo de informações 

sobre os mesmos.

Foram realizadas ainda entrevistas semiestruturadas 

com profissionais ligados ao setor (produtores 

membros e gestores da cooperativa). Tais entrevistas 

caracterizam-se por possibilitarem um melhor contato 

entre o pesquisador e o interlocutor, favorecendo, por 
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conseguinte, uma observação dos aspectos citados 

pelo entrevistado, como do contexto no qual este está 

inserido. Na visão de Turato (2011, p. 354), interlocutor 

da pesquisa “é a pessoa investigada em qualquer 

empreendimento em que o ser humano é objeto de 

estudo, é o “eu” pensante e atuante, na posição de 

participante como o objeto de quaisquer estudos 

sobre seres humanos”.

A coleta de dados foi feita através de entrevista 

semiestruturada, entendendo-se que esse é o 

instrumento de coleta mais viável às necessidades do 

estudo. Minayo (2010) determina este processo como 

uma articulação entre a entrevista estruturada e a não 

estruturada, deixando o pesquisador apto a melhor 

investigar durante a entrevista e, consequentemente, 

aplica uma entrevista mais rica.

Para a realização das entrevistas, as mesmas foram 

gravadas, transcritas e, posteriormente, analisadas 

pelos próprios pesquisadores. A transcrição na integra 

dos relatos possibilitou com os dados e informações 

coletados se averiguar os resultados alcançados e 

a posterior inferência de opiniões. Chizzotti (2011) 

diz que a entrevista quando feita por meio de um 

gravador, impede a perda de informações importantes 

para a pesquisa. Portanto, um recurso adequado 

ao registro de todos os dados necessários para o 

desenvolvimento do estudo. 

Ressalta-se que a participação dos sujeitos se deu 

mediante a assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, estando os mesmos informados de todo 

o processo da pesquisa, bem como do sigilo e discrição 

quanto a suas identidades. Sendo pertinentes apenas 

questões direcionadas para os objetivos do trabalho 

anteriormente citados.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Frente a essa temática, o embasamento teórico 

adquirido promoveu um leque de informações 

pertinentes e relevantes para as argumentações 

posteriormente descritas. Outro aspecto metodológico 

que merece citação foram as entrevistas e observações 

realizadas e as informações coletadas pelo trabalho 

empírico de campo ocorrido na associação de 

apicultores.

O primeiro aspecto a se considerar diz respeito 

à formação, tempo de filiação e experiência nas 

atividades da apicultura, de onde se ressalta o nível de 

formação educacional satisfatório, em que a maioria 

dos associados possui o ensino médio completo e, 

alguns, cursos superiores, e um que possui mestrado 

em produção animal. Os mesmo estão a cerca de 

dois a três anos filiados à associação, já possuindo 

experiência e conhecimentos na cultura do mel mesmo 

antes da constituição da associação.

A atividade de mel não é a atividade principal de muitos 

dos associados e na média os ganhos mensais ficam 

em torno de dois a três salários mínimos, existindo 

também aqueles membros que ainda não lucram. No 

que se refere à quantidade e ao porte do apiário, a 

quantidade de caixas produtoras de mel variam em 

torno de 100 a 200 caixas em média.

Afirma os entrevistados quanto à sua capacidade 

produtiva, ser importante ressaltar a capacitação 

atual da associação para a venda de mel, o que lhes 

proporciona uma venda em maiores quantidades, 

aumentando assim o poder de barganha da 

associação, além de uma melhoria nas linhas de crédito 

pela sistemática de crédito solidário e uma atualização 

constante frente às exigências do mercado.

Acerca do desenvolvimento do capital social na 

associação, dos motivos que levaram à participação 

no grupo, cita-se como referência a força do grupo, 

o entrosamento e o bom relacionamento entre os 

membros, citado como bom/excelente, os subsídios e 

incentivos recebidos de instituições governamentais.

Prova desse bom relacionamento é a venda integrada 

realizada pela associação, em especial junto à 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. As 

vendas que antigamente eram isoladas ou algumas 

vezes realizadas em conjunto por dois ou três 

produtores, agora em grupo, proporcionam uma maior 

expressividade junto aos órgãos governamentais, o 

que reflete a força do grupo e melhoria nas vendas, 

comercialização. Essas conquistas foram resultados 

da organização e planejamento coletivo, o que vem 

desde a idealização da associação, coordenado por 
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seu corpo diretivo.

Quanto ao fomento e gestão dos conhecimentos 

adquiridos, ficou evidenciada uma troca mútua e 

constante de informações, conhecimentos entre os 

membros da associação. Esses provenientes de 

participações em feiras, congressos, cursos, leituras 

especializadas e internet.

Os associados cultivam um pensamento de ajudar 

ao colega para ajudar ao grupo, sendo rica a troca 

de informações, ajuda prática e contínua aos outros, 

numa ótica de coletivismo sustentado pelo querer e 

como destacou um dos entrevistados: “[...] pelo amor 

à cultura do mel, pelos conhecimentos e experiências, 

somados às conquistas conseguidas depois da 

criação da associação”.

No correr das entrevistas ficou explícito a importância 

da contribuição e apoio de variadas entidades, tanto na 

criação e fundação da associação, suas estratégias e 

atividades cooperadas e organizadas, bem como suas 

atividades futuras, onde as parcerias com o governo 

federal, prefeitura, SEBRAE, BNB, EMATECE são 

exemplos de apoios e ações que vieram a embasar o 

desenvolvimento e manutenção da associação.

Embora esse espírito empreendedor coletivo figure 

na associação de apicultores, a mesma apresenta 

também pensamentos e ações conflitantes. Guiados 

por depoimentos coletados, os interlocutores relatam 

a existência de características avessas ao sentimento 

de coletivismo no grupo, atribuindo as conquistas da 

associação ao empenho de uns poucos associados, 

somado ao projeto de comercialização que faz com 

que alguns associados se motivem.

Reforçando as adversidades relatadas, apontam os 

associados como dificuldades pertinentes a falta 

de envolvimento e comprometimento de muitos 

associados, questões de infraestrutura, a dispersão 

dos apiários e seus proprietários e as tentativas 

já falhas em desenvolver o espírito coletivo. Tais 

aspectos levantados enaltecem a pouca preocupação 

e cooperação entre os associados, o que vem a 

aumentar as dificuldades ora encontradas e, por 

conseguinte, junto aos próprios associados de se 

estabelecer um pensamento maior e conjunto em prol 

dos bons resultados coletivos para o APL.

As ações e resultados alcançados que refletem 

características de empreendedorismo coletivo, de 

acordo com parte dos entrevistados são reflexos dos 

esforços do presidente e da diretoria da associação, 

ficando a maioria dos associados esperando pelos 

benefícios auferidos, sem uma maior preocupação e 

atuação frente aos rumos e resultados preteridos e 

alcançados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão fruto do interesse pelo 

desenvolvimento de práticas de empreendedorismo 

coletivo por um arranjo produtivo de mel na cidade de 

Maranguape, Estado do Ceará, serviu para a produção 

deste trabalho, o qual possibilitou pela análise dos 

dados auferidos um posicionamento sobre o tema 

e, por conseguinte, a citação de inferências sobre a 

associação e suas práticas junto aos mercados em 

sua abrangência.

O cenário competitivo e globalizado remete as 

empresas, sejam grandes, médias ou pequenas, 

a buscarem soluções que possibilitem uma boa 

colocação e expressividade no mercado. Nesse 

sentido, a Associação de Apicultores, enquanto arranjo 

produtivo local, compreendendo essa conjuntura e 

observando as necessidades provenientes, organizou-

se para vivenciar o dia-a-dia de mudanças adversas 

e necessárias que abrange vários segmentos e, por 

conseguinte, o setor de produção de mel.

Ficou evidente a organização, o interesse e as 

conquistas dos produtores ao longo da existência da 

associação. Embora reflexo aparente da intenção, 

vontade, motivação e esforço de um pequeno grupo, 

identificamos o interesse da maioria pelo crescimento 

do APL (associação), em meio aos objetivos individuais 

que em alguns casos sobrepõem-se aos coletivos.

Entretanto, é importante ressaltarmos que as 

dificuldades inerentes à associação são obstáculos 

naturais condizentes com o dia-a-dia do apiário, 

estando dentro das possibilidades de resolução no que 
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compete à capacidade dos apicultores em resolvê-

los. Para tal, somente o apoio recebido de instituições 

externas não é suficiente para alcançar os propósitos 

de desenvolvimento, crescimento e prosperidade da 

associação, uma vez que os resultados conseguidos 

são justamente decorrências de ações que prezam 

pela coletividade, mesmo que o espírito empreendedor 

coletivo não esteja presente em sua totalidade no 

ambiente social da Associação de Apicultores de 

Maranguape.

REFERÊNCIAS

[1] ALBAGLI, S.; MACIEL, M.L. (2008). Capital social e 
empreendedorismo local. Disponível em: <http://www.ie.ufrj.
br/redesist/>. Acesso em: Set. 2012. 

[2] AMARAL FILHO, J. Núcleos e arranjos produtivos locais: 
casos do Ceará. Diponível em: <http://www.ipece.ce.gov.br/
publicacoes/artigos/ART_4.pdf>. Acesso em: Dez. 2012.

[3] BOURDIEU, P. Escritos de educação. (Org.) Maria Alice 
Nogueira e Afrânio Catani. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes. 
2008. 4ª edição. 251 p.

[4] BRITO, J. & ALBAGLI, S. Glossário de arranjos e 
sistemas produtivos e inovativos locais. Rede de Pesquisa 
em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), Rio 
de Janeiro, 2012.

[5] CALDAS, E.L.; MARTINS, R.D’A. Visões do 
desenvolvimento local: uma análise comparada de 
experiências brasileiras. (2012). Disponível em: <http://www.
polis.org.br/download/193.pdf>. Acesso em: Dez. 2012.

[6] CASSIOLATO, J.; LASTRES H.; SZAPIRO, M. Arranjos 
e sistemas produtivos locais e proposições de políticas de 
desenvolvimento industrial e tecnológico. NT 27 - Projeto de 
pesquisa arranjos e sistemas produtivos locais e as novas 
políticas. Rio de Janeiro (2010).

[7] CAVALCANTI, M. O novo papel das organizações 
comunitárias. EDUC: Revista de Administração PUC-SP. São 
Paulo. Número 03, 2010. 233 p. Pág. 127. 

[8] CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 
5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

[9] COLEMAN, J.S. Foundations of Social Theory. 
Cambridge. Harvard University Press. 2009. P. 302; 314.

[10] DEES, G. O significado de empreendedorismo social. 
Universidade de Stanford. (2008). Disponível em: <www.
academiasocial.org.br/empreendedorismo>. Acesso em: 
Nov. 2012.

[11] DOLABELA, F. Capital social e empreendedorismo. 
Disponível em: <www.dolabela.com.br>. Acesso em: Set. 
2012.

[12] FILION, L.J. Empreendedorismo: empreendedores e 
proprietários gerentes de pequenos negócios. Revista de 
Administração, São Paulo, v. 34, n.2, p. 5-28, abr./jun (2009).

[13] GABBAY, S. M.; LEENDERS, R. Th.-A. J. SCS: the 
structure of advantage and disadvantage. In LEENDERS, 
R. Th. A. J.; GABBAY, S.M. (Eds.) Corporate Social Capital 
and Liability. Bostonand Amsterdam, Kluwer Academic 
Publishers, 2009. 

[14] GLIGGIO, C. (2012). Arranjos produtivos locais. 
Disponível em: <http://www.geranegocio.com.br>. Acesso 
em: Dez. 2012.

[15] HARDIN, R. One for all: the logic of group conflict. 
Princeton: Princeton University Press. 2004.

[16] JOHNSON, B.; LUNDVALL, B.-A. Promoting innovation 
systems as a response to the globalising learning economy. 
Seminary Local Clusters, Innovation Systems and Sustained 
Competitiveness, IE-BNDES, Nota Técnica 5, Rio de Janeiro, 
(2010).

[17] LEHFELD, N.A.S, et al. Fundamentos da metodologia 
cientifica: um guia para a iniciação científica. 2. ed. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2010.

[18] LEMOS, M.; SANTOS, F.; CROCCO, M. Arranjos 
produtivos locais industriais sob ambientes periféricos: os 
condicionantes territoriais das externalidades restringidas e 
negativas. XXXI Encontro Nacional da ANPEC. Anais ... Porto 
Seguro: ANPEC, 2008.

[19] LUNDVALL, B.-Å.,JOHNSON, B. (2010). The learning 
economy. Journal of Industry Studies, v. 1, n. 2, dec., p. 23-
42.

[20] MARTIN, R.; SUNLEY, P. Deconstructing clusters: 
chaotic concept or policy panacea. Jornal for Economic 
Geography, 3, p. 5-31, 2009.

[21] MELO NETO, C.F.F.P. (2010). Empreendedorismo 
social: transição para a sociedade sustentável. 
Disponível em: <http://www.executivosnegocios.com.br/
empreendedorismo/empreendedorismo006.htm>. Acesso 
em: Out. 2012.

[22] MINAYO, M.C.S. et all. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

[23] OLSON, M. A lógica da ação coletiva: os benefícios 
públicos e uma teoria dos grupos sociais. São Paulo: EDUSP, 
1999.

[24] PAIXÃO, A.L. Ação, organização e instituição: problemas 
de teoria. In: Teoria & Sociedade: revista da UFMG, número 
1. Belo Horizonte 2011. Pág. 87 a 104.

[25] PUTNAM, R.D. Comunidade e democracia: a experiência 
da Itália moderna. Rio de Janeiro. Editora F G V. 2010b. 2. 
ed. 260 p.



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

220

[26] RIFKIN, J. Identidade e natureza do terceiro setor. In: 
IOSCHPE, E.B. 3º Setor: desenvolvimento social sustentado. 
Rio de Janeiro. Paz e Terra. 2007. 

[27] SANTOS, B.S (Org.). Produzir para viver: os caminhos 
da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011.

[28] SOUSA, E.G; OLIVEIRA FILHO, J.B.; FAGUNDES, 
A.F.A.; DAMI, A.B.T.; LIMA, J.E.R. A Dinâmica das ações 
nas organizações do terceiro setor e sua relação com o 
empreendedorismo social. ENAMPAD, 2005.

[29] TENÓRIO, F.G. Aliança e parceria: uma estratégia em 
Alves & Cia. Revista de Administração Pública. Vol. 34, n. 3, 
maio-jun, 2010.

[30] TURATO, E.R. Tratado de metodologia da pesquisa 
clínico qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2011.

[31] UPHOFF, N. Understanding social capital: learning from 
the analysis and experience of participation. In: DASGUPTA, 
P.; SERAGELDIN, I. Social capital: a multifaceted perspective. 
Washington: The Word Bank, 2010.



Capítulo 21
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: ESTUDO DE CASO EM EMPRESA 

ALIMENTÍCIA DE GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA 

(GO)

 

Lucivone Maria Peres De Castelo Branco 

Ricardo Luiz Machado 

Resumo: A gestão socioambiental traz alguns debates e reflexões sobre como fazer e 
exercer ação que possam beneficiar as empresas e a sociedade de forma conjunta e 
que possam dinamizar as ações em prol da sociedade e do meio ambiente. Este estudo 
tem como objetivo identificar as práticas socioambientais em uma empresa alimentícia 
do município de Itumbiara, no estado de Goiás. O estudo foi fundamentado em revisão 
de literatura e informações coletadas em campo, através de um estudo de caso. Os 
instrumentos de coletas de dados utilizados na pesquisa, foram através de entrevistas, 
questionários, aplicados aos colaboradores e gestores, registros de fotografias, bem como 
a análise dos Balanços Sociais da empresa referentes aos anos de 2010 e 2011. Com o 
término da pesquisa foi possível identificar que as práticas socioambientais e sustentáveis 
da empresa estudada estão sendo cumpridas com a legislação ambiental vigente, tendo 
uma postura de minimizar impactos ambientais e sociais. Conclui-se a partir dos resultados 
obtidos que a gestão socioambiental da empresa é um caminho viável, pois o investimento 
nestas práticas promove a sustentabilidade do negócio. 

Palavras Chave:  Gestão Ambiental, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Indústria 
alimentícia.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo vem apresentar a gestão 

socioambiental em uma indústria alimentícia de grande 

porte, localizada no município de Itumbiara no estado 

de Goiás. A temática sobre a gestão socioambiental 

traz algumas discussões e reflexões sobre como fazer 

e exercer ações que possam beneficiar as empresas 

e a sociedade de forma conjunta, e que possam 

dinamizar as melhorias em prol da sociedade e do 

meio ambiente.

Algumas organizações estão buscando a 

gestão socioambiental como uma estratégia de 

sustentabilidade. O mundo corporativo percebe que 

as empresas, enquanto agentes sociais fazem parte da 

sociedade que as abriga e condiciona sua existência 

(SROUR, 2000).

A indústria alimentícia foi escolhida por sua importância 

na economia do município de Itumbiara, no estado de 

Goiás. O segmento industrial, conta hoje com mais 

de 152 indústrias instaladas no município, conforme 

informações obtidas no site da secretaria da fazenda 

do estado de Goiás. Destaca-se no município de 

Itumbiara a presença de uma expressiva indústria 

alimentícia, fazendo com que Itumbiara seja um dos 

maiores exportadores desse produto no estado de 

Goiás. Esta pesquisa originou de uma preocupação 

em verificar se a indústria alimentícia está utilizando 

práticas de gestão socioambiental no processo 

produtivo, com responsabilidade social, para preservar 

o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da 

população.

Ao realizar a pesquisa sobre as práticas socioambientais 

de organizações na indústria alimentícia, não foram 

pesquisadas as indústrias de pequeno porte, 

pressupondo que não tenham conhecimento sobre a 

temática abordada nesta investigação, o que tornaria 

mais difícil atingir o objetivo proposto por esta pesquisa. 

A questão principal desta pesquisa foi: Como são 

as práticas socioambientais dos negócios de uma 

indústria alimentícia no município de Itumbiara, no 

estado de Goiás?

Com base na questão geral de pesquisa, algumas 

questões específicas apresentaram-se pertinentes 

e incitaram a curiosidade, tais como: Quais são 

as práticas socioambientais implementadas pela 

empresa alimentícia de grande porte localizada em 

Itumbiara? Quais são as certificações que a empresa 

possui? Quais são as motivações que pressionam a 

empresa por melhorias ambientais?

O objetivo geral do estudo foi o de identificar as 

práticas socioambientais de uma indústria alimentícia 

no município de Itumbiara, no estado de Goiás, tendo 

como objetivos específicos: verificar as práticas que 

introduzem a questão da gestão socioambiental; 

analisar o Balanço Social dos anos de 2010 e 2011; 

verificar as certificações que a empresa possui 

e compreender as motivações que pressionam 

organizações da indústria alimentícia por melhorias 

ambientais.

O pressuposto da pesquisa foi que as indústrias 

alimentícias utilizam práticas de gestão socioambiental 

e priorizam a temática proteção ambiental e 

responsabilidade social empresarial por pressões da 

sociedade ou parte do governo, que solicita formal 

e informalmente projetos sociais e compensações 

ambientais estabelecidas por lei. Para estudar o 

pressuposto da pesquisa foi feito um plano de 

amostragem no município de Itumbiara nas indústrias 

alimentícias para identificar a população e amostra da 

pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aligleri et al (2009, p. 11) afirmam que “[...] nos últimos 

anos a responsabilidade social das organizações 

vem perdendo relação direta e única com projetos e 

ações filantrópicas e assistenciais, ficando restritas a 

sentimentos de boa vontade, de favor e ajuda aos mais 

necessitados”. 

Porter e Kramer (2006) acreditam que a melhoria da 

questão social e a da concorrência andam juntas, 

e afirmam que se fossem usados norteadores das 

principais decisões empresariais para analisar políticas 

de responsabilidade social, se descobriria que as 

práticas podem ser muito mais do que um custo ou 

entrave, tornando fonte de oportunidade, inovação e 

vantagem competitiva.   
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Tachizawa (2008, p. 04) destaca o Instituto Ethos, 

citando que este “[...] sugere um padrão de balanço 

social que explicite os impactos da atividade da 

empresa na sociedade e evidencie o relacionamento 

com os diferentes públicos”.

Segundo o Instituto Ethos, a definição de 

responsabilidade social é a forma de gestão que se 

define pela relação ética e transparente da empresa 

com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, preservando recursos ambientais e culturais 

para as gerações futuras, respeitando a diversidade 

e promovendo a redução das desigualdades sociais 

(INSTITUTO ETHOS, 2012).

As organizações que envolvem um modelo de negócio 

avaliando as consequências dos seus impactos, de 

suas decisões e ações, além de análises financeiras, 

contemplando aspectos sociais e ambientais, estão 

comprometidas com a responsabilidade social 

empresarial. Uma gestão para ser sustentável busca 

o equilíbrio nas relações econômicas, ambientais 

e sociais (triple bottom line) contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável. 

A responsabilidade socioambiental é um campo muito 

amplo e com alguns trabalhos realizados, mas ainda 

pode-se dizer que o campo de estudo é relativamente 

recente e precisa de aprofundamento (VITERBO JR., 

2007). 

As organizações no contexto do mundo globalizado 

necessitam partilhar do entendimento de que deve 

existir um objetivo comum do desenvolvimento 

econômico com responsabilidade socioambiental, e 

não um conflito, tanto para o momento presente como 

para as gerações futuras. 

O mercado de negócios ambientais oferece 

oportunidades rentáveis com o uso de tecnologias 

limpas, com projetos de desenvolvimento sustentável, 

gestão de resíduos sólidos industriais e reciclagem 

de materiais, dentre outros. O reaproveitamento de 

resíduos no processo produtivo está associado à 

sustentabilidade. 

As práticas de responsabilidade socioambiental 

devido a sua complexidade e recente valorização nas 

atividades produtivas variam de acordo com o porte da 

organização, em que as exigências de licenciamento 

e a legislação ambiental são mais importantes que 

as motivações associadas à redução de custos. Os 

impactos ambientais nas organizações e as estratégias 

ambientais a serem adotadas são diferentes em função 

do tipo de empresa (TACHIZAWA, 2008). 

Tachizawa (2008, p. 18), comenta que “[...] a 

gestão socioambiental não questiona a ideologia do 

crescimento econômico, que é a principal força motriz 

das atuais políticas econômicas e, tragicamente da 

destruição do ambiente global”.

A gestão socioambiental implica que os recursos 

naturais são limitados, e que precisa ter algumas 

ações, pois com o crescimento econômico ilimitado, 

o planeta pode ter vários desastres, por isso a 

necessidade de introduzir a sustentabilidade nas 

atividades de negócios.

O desenvolvimento econômico do estado de Goiás, 

com seu crescimento populacional, trouxe maior 

utilização de seus recursos naturais, geração de 

novos postos de trabalho e renda. O estado de Goiás 

é composto por 246 municípios e está localizado na 

região Centro Oeste do Brasil, sendo o 7º maior do 

país em extensão territorial, conforme informações no 

site do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos - IMB.

3. METODOLOGIA

A escolha da abordagem de pesquisa foi o estudo de 

caso único, com o propósito descritivo e exploratório 

com evidências através da abordagem qualitativo 

e quantitativo. Foi proposto o método escolhido de 

estudo de caso único como estratégia de pesquisa 

porque, segundo Yin (2005, p. 36), o estudo de caso 

representa uma maneira de investigar um tópico 

empírico, seguindo-se um conjunto de procedimentos 

pré-estabelecidos. 

Justifica-se a escolha do estudo de caso para que 
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se possa ter um envolvimento mais aprofundado da 

pesquisadora em relação aos fenômenos estudados, 

ou seja, no caso específico desta dissertação, os 

processos de gestão ambiental.

O objeto do estudo foi dirigido à gestão socioambiental 

no ambiente interno, concentrado nas áreas da 

administração e industrial de uma organização da 

indústria de alimentos, considerando os balanços 

sociais referentes aos anos de 2010 e 2011 e aos 

empregados efetivamente contratados.

Na caracterização da empresa foi possível confirmar 

que esta é familiar com formação do capital e 100% 

nacional. A quantidade de funcionários no mês de 

Julho de 2012 era de 2.500 colaboradores em todas 

as unidades, sendo que no município de Itumbiara, no 

estado de Goiás, eram em média 1500 colaboradores. 

O local do estudo foi delimitado ao município brasileiro 

de Itumbiara, localizado ao sul do estado de Goiás, na 

divisa com o estado de Minas Gerais. Sua população 

estimada em 2010 pelo IBGE foi de 92.942 habitantes, 

ocupando o 11º lugar entre os municípios mais 

populosos do estado de Goiás. O município é um 

portal de entrada em Goiás, um dos mais competitivos, 

classificando-se entre os três maiores exportadores de 

Goiás no primeiro trimestre de 2010.

Itumbiara destaca-se no avanço do segmento industrial, 

contando atualmente com várias indústrias instaladas 

no município. Segundo o site da Secretaria da Fazenda 

do estado de Goiás, no período de vigência do ano 

de 2011, com base no ano de 2009, o município de 

Itumbiara está entre as 10 maiores arrecadadores de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) em Goiás, com uma classificação 

de oitavo maior em arrecadação no ano de 2010. 

Considerando o limite temporal, o levantamento dos 

dados ocorreu nos meses de junho/2012 a agosto/2012. 

Cabe explicitar que o estudo teve como foco apenas a 

gestão socioambiental no ambiente interno. 

Na análise documental, foram utilizados os balanços 

sociais da organização, referentes aos anos de 2010 e 

2011, levando em consideração os indicadores sociais 

internos, indicadores sociais externos, indicadores 

ambientais, clientes, fornecedores, comunidade, 

governo e sociedade, e considerando apenas os 

funcionários contratados como empregados.

A estruturação do roteiro da pesquisa envolveu a 

seleção da empresa a ser considerada como objeto de 

estudo. Um contato com a responsável pela Diretoria 

Administrativa e Recursos Humanos, com a qual, 

aceitou, formalizou a autorização da empresa para a 

realização da pesquisa. Em uma reunião com o sujeito 

responsável pela diretoria administrativa e de recursos 

humanos foi apresentada a proposta de trabalho, 

esclarecendo-se os aspectos relacionados à coleta 

dos dados, os setores envolvidos e o cronograma 

de coleta dos dados previstos para os meses de 

julho/2012 a Agosto/2012. Finalmente, foram propostas 

e realizadas as entrevistas com representantes de 

diversos setores da empresa.

Os questionários foram enviados por e-mail para os 

participantes. Os questionários foram respondidos 

pela Diretora Administrativa e de Recursos Humanos, 

Gerente de Recursos Humanos, Coordenadora de 

Gestão da Qualidade Total, Analista Ambiental, 

Supervisor de Compras e Supervisor de Pedidos. 

As entrevistas foram realizadas com a supervisora de 

Recursos Humanos, Assistente Social, Coordenador do 

Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) e Responsabilidade 

Social.

O modelo teórico foi estruturado no estudo da gestão 

socioambiental, com embasamento do questionário de 

responsabilidade socioambiental do Instituto ETHOS, 

para mensurar os indicadores sobre o Balanço Social 

dos anos de 2011 e 2012. 

Justifica–se o modelo escolhido devido a sua 

abordagem abranger as questões de responsabilidade 

de uma organização pelos seus impactos de suas 

decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente 

por meio de comportamento transparente e ético. O 

modelo de questionário de responsabilidade social do 

Instituo ETHOS aborda princípios de responsabilidade 

social, como transparência , comportamento ético, 

direitos humanos, práticas trabalhistas, meio ambiente, 
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consumidor, envolvimento com a comunidade e 

desenvolvimento, que são bases para certificação, 

pois com a elaboração da norma internacional ISO 

26000, contribuem para diversos grupos de interesse, 

entre os quais, consumidores, governos, empresas, 

trabalhadores, ONGs, entidades de prestação de 

serviços.

Para melhor compreensão dos nomes fictícios através 

de letras (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), com os cargos e 

os níveis hierárquicos, foi feito a descrição dos cargos. 

A técnica de coleta de dados para o estudo de caso foi 

através de entrevista com a gestora (A), aplicação de 

questionários aos gestores da empresa pesquisada; 

pesquisa documental; observação da pesquisadora, 

com acompanhamento de um técnico do Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

- SESMT - da indústria para o registro das fotografias 

e situação real.  

A entrevista foi realizada com embasamento no 

questionário da dissertação de Viterbo, (2007), contando 

no total com 26 questões abertas semiestruturadas. A 

aplicação da entrevista com roteiro, foi com a gestora 

(A), que serviu de embasamento para a temática 

socioambiental. 

Para a aplicação da entrevista a pesquisadora 

encaminhou um e-mail no dia 17 de julho de 2012 

para a colaboradora (B), solicitando a possibilidade 

de data e horário para o agendamento da entrevista 

com a gestora colaboradora (A) sobre a Gestão 

Socioambiental da empresa. A confirmação do 

agendamento foi através do e-mail, para o dia 18 de 

julho de 2012 às 15 horas, no local de trabalho da 

colaboradora (A). 

A realização da entrevista com a colaboradora (A), da 

empresa, foi realizada com duração de 1 hora , em que 

a colaboradora respondeu todos os questionamentos 

requisitados pela pesquisadora, e ainda apresentou o 

relatório de sustentabilidade da empresa do ano de 

2011, e o código de ética da empresa, se colocando 

à disposição para maiores esclarecimentos. Para 

registro dos dados foi utilizado um gravador digital, 

onde posteriormente os diálogos foram transferidos 

para um computador em arquivo compatível com o 

programa Windows Media player, de modo a facilitar 

a transcrição. 

Quanto à pesquisa de campo, as entrevistas e 

conversas informais com os coordenadores e 

gerentes gerais foram realizadas individualmente, 

no ambiente da própria empresa, em hora marcada 

especificamente para esta finalidade, com nomes 

fictícios. As entrevistas realizadas em visita à empresa 

com os colaboradores da empresa G, H, I e J, sendo 

que a pesquisadora explicou a cada participante da 

pesquisa, qual o objetivo e relevância da pesquisa, 

a importância da sua colaboração, bem como a 

confidencialidade dos dados informados. Foram 

feitas perguntas abertas, buscando obter maior 

espontaneidade dos entrevistados.

Para Gil (1999, p.129) construir um questionário 

consiste em traduzir os objetivos em questões 

específicas. As respostas a essas questões é que 

irão proporcionar os dados requeridos pra testar as 

hipóteses ou esclarecer o problema da pesquisa. 

O questionário sobre os indicadores do Instituto 

ETHOS, foram enviados por e-mail aos gestores, para 

a colaboradora B da empresa pesquisada,  no dia 17 

de julho de 2012, para direcionar para os gestores 

A, B, C, D, E e F, com questões sobre: Valores, 

Transparência e Governança, Balanço social, Meio 

Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, 

Comunidade,  Governo e Sociedade. No dia 09 de 

Agosto de 2012, a colaboradora B, encaminhou para 

a pesquisadora via e-mail os arquivos respondidos 

pelos colaboradores da empresa.

Com o intuito de recolher informações prévias sobre 

o campo de interesse, foi feito uma pesquisa no site 

oficial da empresa, onde foi possível obter informações 

sobre o Balanço social referente ao ano de 2010. Em 

visita à empresa, a colaboradora (A), apresentou o 

relatório de sustentabilidade da empresa referente ao 

ano de 2011, onde constava o Balanço social referente 

ao ano de 2011, e o código de ética da empresa. 

Em visita à empresa em estudo, a pesquisadora pediu 

autorização à gestora (A), para realizar os registros 

fotográficos na indústria, focando os programas de 
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proteção ao meio ambiente. A gestora (A) informou 

que a empresa possui normas internas para registros 

fotográficos, e que não são todas as áreas da empresa 

que são permitidas o registro por questões éticas e por 

envolverem pessoas. A pesquisadora informou quais 

seriam as áreas que seriam registradas, e a gestora 

autorizou o registro fotográfico. Para o agendamento 

do registro fotográfico a colaboradora (A), pediu o 

acompanhamento do gestor (I), onde informou que 

todos os gestores autorizaram os registros fotográficos.

O acompanhamento teve agendamento com os 

responsáveis e também com o apoio da equipe do 

Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, devido 

às normas de segurança no local visitado. A análise 

documental e os registros de imagens (fotográficas) 

foram realizados com autorização do responsável do 

setor observado para registro.

Para melhor compreensão da gestão socioambiental da 

empresa, foram utilizados os indicadores do Balanço 

Social da empresa entre os anos de 2010 e 2011. 

Os dados foram tabulados e correlacionados, para 

estudar a evolução dos fatores sociais e ambientais 

da organização.

4. ANÁLISE DAS DIMENSÕES E ELEMENTOS DA 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Na entrevista, com a representante da empresa 

pesquisada foram apontados os seguintes aspectos 

merecedores de registro, sobre a caracterização da 

indústria alimentícia e a caracterização socioambiental.

Com relação à caracterização socioambiental, a 

colaboradora (A) afirmou que os fatores que motivam 

a organização a priorizar os temas de proteção ao 

meio ambiente e responsabilidade social empresarial 

são a sustentabilidade e a necessidade de manter os 

negócios através de estratégias inseridas na visão, 

missão, valores e nas suas políticas.

As certificações obtidas pela organização são a 

ISO 9000 (Certificação de Gestão da Qualidade), 

ISO 14000 (Certificação Ambiental) e OHSAS 18000 

(Certificado de Saúde Ocupacional e Segurança), 

através de um sistema de gestão integrada. A primeira 

certificação ambiental ocorreu no dia 14 de junho de 

2005, e a validade da certificação estende-se a 13 de 

junho de 2014. A empresa não é certificada pela ISO 

26.000.

Existe uma preocupação da organização em 

disseminar os resultados referentes ao meio ambiente 

e à responsabilidade social empresarial para os seus 

funcionários, clientes e partes interessadas, como 

pôde ser visualizado no relatório de sustentabilidade 

do ano de 2011 e no site institucional da empresa.

Foi afirmado pela colaboradora (A), que a alta 

administração e as lideranças estão comprometidas 

com a melhoria ambiental, apoiando as iniciativas 

de responsabilidade social empresarial. Segundo a 

afirmação da colaboradora (A), a indústria realizou 

nos dois últimos anos investimentos associada à 

gestão socioambiental, principalmente nos processos 

industriais.

Segundo a colaboradora (A) as práticas de gestão 

socioambiental contribuem para a sobrevivência do 

negócio. Conforme a colaboradora (A) “A empresa 

utiliza como tripé a pirâmide da sustentabilidade 

através dos pilares econômico, social e ambiental”. 

Não se fala em sustentabilidade sem se falar nesses 

pilares. A empresa não é somente responsável por 

gerar resultados, ela precisa gerar resultados de forma 

responsável para a preservação da vida, mas não 

dá para viver somente pensando no meio ambiente, 

conforme afirmação da gestora A. Como a empresa 

precisa dos recursos naturais, ela cuida e trata os seus 

resíduos para  devolvê-los ao seu meio natural. Em 

visita à empresa, pode ser verificado que a empresa 

trata os seus resíduos sólidos e líquidos.

A estrutura organizacional formal da empresa 

é representada pelo organograma, onde são 

apresentados os níveis hierárquicos, sendo possível 

verificar que a estrutura começa com o Conselho 

de Administração, logo abaixo está a Presidência, 

que contém os órgãos de Superintendência e a de 

Diretoria de Novos Negócios da organização que 

são subordinados à Presidência da organização.  Na 

Superintendência são desmembradas as linhas das 

diretorias da organização. 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

227

A colaboradora (A) afirmou que há um retorno 

comercial com a adoção de medidas ou programas de 

proteção ambiental, pois a empresa é vista de forma 

diferente no mercado, mas não é mensurado pela 

empresa o retorno dos investimentos na área social 

e ambiental. Segundo ela, se a empresa não tivesse 

a certificação ambiental deixaria de exportar os seus 

produtos e alguns compradores do mercado interno e 

externo não estariam comprando da empresa. 

De acordo com a colaboradora (A), a indústria 

alimentícia não possui incentivos dos governos estadual 

e federal para melhorar as condições socioambientais, 

e comentou na entrevista que com relação ao governo 

estadual tudo que a empresa necessitou para a parte 

ambiental como autorizações possui muita burocracia. 

A gestora relatou que a empresa possui vários 

documentos, que estão parados, da indústria de 

São Simão, precisando de autorização da secretaria 

do meio ambiente do estado de Goiás e por esse 

motivo burocrático a empresa não obteve ainda a 

certificação ambiental. Com relação aos incentivos 

para práticas ambientais a secretaria municipal de 

Itumbiara, a gestora afirmou que a empresa sempre 

faz parcerias com a secretaria do meio ambiente. 

Para a colaboradora (A) é uma situação complicada, 

pois no município ainda não existe um aterro para a 

destinação dos resíduos e que precisa melhorar em 

alguns aspectos. 

O compromisso com a responsabilidade social 

empresarial está associado a ganhos na imagem 

corporativa da empresa. O marketing social é feito, 

mas a empresa não costuma divulgar muito as suas 

ações sociais, como sustentou a colaboradora A, ao 

dizer que “fazemos mais do que divulgamos”.

5. ANÁLISE DO MODELO DE QUESTIONÁRIO DE 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COM 

BASE NOS INDICADORES DO INSTITUTO ETHOS E 

O BALANÇO SOCIAL DA CARAMURU ALIMENTOS

5.1 VALORES, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Com relação à governança corporativa da organização, 

a colaboradora (A) informou que no relatório sobre 

sustentabilidade da empresa referente ao ano de 2011, 

são abordados os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais de suas atividades e a situação econômico-

financeira das atividades da empresa. As informações 

sobre aspectos sociais e ambientais das atividades da 

empresa são auditadas por terceiros. No processo de 

elaboração do balanço social, a empresa envolve as 

seguintes partes interessadas: comunidade, público 

interno e clientes, fornecedores, governo e sociedade 

em geral (por meio de contatos com organizações 

de defesa do meio ambiente, sindicatos, entidades 

voltadas para a saúde pública ou defesa dos direitos 

humanos, etc.). 

A empresa expõe publicamente seus relatórios, pois 

pode ser verificado no site institucional da empresa o 

balanço social referente ao ano de 2010 e o balanço 

social referente ao ano de 2011, através do relatório 

de sustentabilidade, onde é possível ter acesso às 

informações na própria empresa, através da gestora 

A. 

Em visita à empresa e em conversa com a 

colaboradora (J), sobre como os programas sociais 

são identificados, informou que alguns projetos já 

existem e são executados,  e que a organização 

sempre está preocupada com a questão social

Através dos dados obtidos nos Balanços Sociais dos 

anos 2010 e 2011, foi possível fazer uma comparação 

em percentuais dos avanços e da redução de alguns 

indicadores. Além da comparação dos indicadores, foi 

realizado o registro fotográfico de alguns setores. 

A empresa teve um aumento no quadro dos 

colaboradores ativos em 2011 de 5,28%. A 

colaboradora (C), respondeu que, com relação à 

valorização da diversidade, o número de pessoas 

com deficiência somente foi a partir de 2012, onde 

o percentual é de 7%. No ano de 2012, a empresa 

não possui colaboradores com deficiência em cargos 

executivos, e o percentual de cargos de coordenação 

e chefia foi de 0,30%. A política de remuneração, 

benefícios e carreira demonstra que o plano de cargos 

e salários da empresa não é transparente e não é 

abordado em seu código de conduta e/ou em sua 

declaração de valores, conforme informações obtidas 

da colaboradora (C).
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Na faixa etária dos colaboradores, conforme balanço 

social referente aos anos de 2010 e 2011 foi possível 

verificar que o os colaboradores a cima de 60 anos 

teve um decréscimo de 9%, pois no ano de 2011 

ocorreram  3 aposentadorias.

A gestora (C) afirmou que a empresa possui um bom 

relacionamento com os colaboradores com relação 

ao comportamento nas demissões e que não teve 

reclamações trabalhistas relacionadas às demissões 

nos últimos três anos. A empresa acompanha e avalia 

periodicamente a rotatividade dos empregados e tem 

política para minimizar e melhorar esses indicadores 

através de pesquisa de clima organizacional. 

A empresa oferece programa de previdência 

complementar a todos os seus empregados para 

que possam preparar-se para a aposentadoria, mas 

não participa ou apoia programas e de campanhas 

públicas ou privadas de valorização dos idosos.Para 

compreender melhor a valorização dos colaboradores 

serão apresentados os investimentos com o público 

interno na organização.

5.2 PÚBLICO INTERNO 

Os investimentos com a alimentação dos colaboradores 

no ano de 2011 houve um crescimento em valores de 

20%, mas houve um decréscimo na quantidade de 

refeições servidas anualmente e os cartões oferecidos 

com cesta alimentação. Segundo a colaboradora (C), 

a empresa  o numero de refeições não teve redução 

significativa, pois o fornecimento das refeições são 

feitas por prestadores de serviço e terceiros tendo uma 

oscilação na quantidade de refeição. O crescimento 

no valor de 20% com investimento com a alimentação 

foi devido à melhoria no cardápio oferecido aos 

colaboradores e em função dos aumentos dos 

alimentos.

A organização em estudo possui dispêndios com a 

previdência privada de seus colaboradores, conforme 

dados obtidos no Balanço Social. Os investimentos 

com a previdência privada dos colaboradores teve 

um crescimento de 23 % em valores no ano de 2011 

em comparação com o ano de 2010. O crescimento 

foi devido ao aumento no valor das parcelas de 

contribuição por parte da empresa e dos colaboradores, 

sendo que o plano de previdência privada oferecido 

aos colaboradores é o do Brasil Prev.

Acreditando que a segurança no ambiente de 

trabalho é fundamental para a tranquilidade e o bem 

estar do colaborador, a empresa desenvolve dentro 

do seu sistema de gestão, acompanhamento dos 

indicadores de acidentes de trabalho, registrando-

os e controlando-os mensalmente. Em visita aos 

departamentos da organização observou-se os 

quadros informativos, com informações como exemplo 

no caso de emergência com acidentes de trabalho, os 

procedimentos os contatos de emergência e os locais 

mais próximos para os  atendimentos.

O colaborador (I) informou que a ginástica laboral 

é oferecida aos colaboradores em parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI). Dois professores são 

disponibilizados para trabalhar com os colaboradores 

a ginástica laboral, principalmente, na área industrial 

onde há um maior movimento e levantamento de peso.  

Os investimentos com a educação dos colaboradores, 

são apresentados nos balanços sociais da empresa 

entre os anos de 2010 e 2011. Os investimentos em 

educação dos colaboradores, onde a empresa investiu  

cerca 798%  em educação a mais do que no ano de 

2010. Os investimentos em cursos de pós-graduação 

teve um crescimento de 18243% no ano de 2011 em 

comparação com o ano de 2010. No ano de 2011, a 

empresa ofereceu cursos aos colaboradores gestores 

através o Programa Desenvolver Gente (PDG), sendo 

custeados 100% pela empresa.

Segundo informações da colaboradora (G), são 

oferecidos cursos para formação e crescimento, 

conforme a necessidade e interesse da empresa e do 

colaborador na área de atuação. A empresa oferece 

bolsas de estudos de 50% a todos os colaboradores 

que estão matriculados em curso superior na área de 

atuação na empresa. 

Como forma de oferecer uma atividade cultural, a 

empresa possui investimentos com cultura. No ano 

de 2011 teve um aumento de 13%, em valores em 

comparação com o ano de 2010, conforme Balanços 

sociais da empresa. A gestora (H) apresentou 

o programa do coral musical “VOZES PELA 
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INTEGRAÇÃO”, que foi criado em 2004 para estimular 

a integração dos colaboradores por meio da música, 

buscando valorizar as manifestações artísticas.  Os 

membros participantes do grupo passaram por 

uma seleção de voz para participarem do coral. As 

apresentações artísticas do coral são em eventos 

internos e externos, sendo que todas as despesas com 

as apresentações são custeadas pela empresa como 

alimentação, hospedagens, transportes e uniformes.

A colaboradora (H) informou que a partir do ano de 

2011, os colaboradores e interessados, participantes 

ativos do grupo coral, estão recebendo incentivos de 

R$ 90,00 mensais, para cursos de línguas, informática 

e música.

No ano de 2011 houve um crescimento de 113% nos 

investimentos com capacitação e desenvolvimento 

profissional, devido à necessidade de aumentar 

a capacitação e aperfeiçoamentos dos seus 

colaboradores. O número de treinamentos  realizados 

também teve um crescimento de 7% em comparação 

com o ano de 2010.

Segundo a gestora (J), desde o ano de 2005, a empresa 

oferece acesso à tecnologia da informação a todos os 

colaboradores com cursos nas áreas de informática 

com duração de 03 meses e com carga horária de 90 

Horas. O local do curso é na própria empresa, em uma 

sala de informática, e em visita à empresa foi possível 

visualizar fotos das turmas formadas. Os professores 

dos cursos de informática são disponibilizados através 

do Serviço Social da Indústria (SESI). Os cursos e 

os treinamentos são realizados de acordo com as 

necessidades de cada setor, sendo que a gestora faz 

o Levantamento das Necessidades de Treinamento 

(LNT). Os cursos são planejados com antecedência 

do ano anterior para o ano seguinte, mas depende da 

necessidade ou da urgência. 

O programa de participação nos resultados da 

empresa realiza pesquisas para medir a satisfação 

dos empregados quanto à sua política de 

remuneração e benefícios através de pesquisa de 

clima organizacional, segundo informações da gestora 

de Recursos humanos. 

Os investimentos com a participação nos lucros e 

resultados dos colaboradores teve uma redução 

de 23% em valores no ano de 2011, porque os 

colaboradores não conseguiram atingir as metas 

organizacionais da empresa.

No final de cada ano, é feita uma análise para verificar 

se a empresa e os departamentos conseguiram 

atingir as suas metas do grupo e dos setores. Os 

colaboradores que atingem as metas da empresa 

e dos departamentos conseguem receber até 2,5 

salários do seu salário, mas para isso precisam atingir 

100%. No caso dos colaboradores que não atingem as 

metas estabelecidas, somente recebem um percentual 

proporcional na participação nos lucros e resultados. 

Após apresentar a participação nos lucros e resultados, 

a empresa possui outros dispêndios como transportes, 

uniformes e recreação, conforme balanços sociais da 

empresa. A empresa oferece aos seus colaboradores 

uniformes, transportes e recreação. Foi possível 

visualizar que a empresa no ano de 2011, investiu 30% 

a mais que no ano de 2010, os valores que houve uma 

aumento significativo foi com relação à recreação dos 

colaboradores. Com relação à recreação houve um 

aumento de128% em relação ao ano de 2010, atingindo 

o valor de R$ 123.137,00. Através desses dados é 

demonstrado que a organização esta preocupada com 

a qualidade de vida dos colaboradores, buscando 

uma socialização.

Em conversa com a colaboradora (G), a mesma 

informou que o horário de trabalho do pessoal 

administrativo é das 08h00min às 17h45min, de 

segunda a sexta-feira, sendo que quem trabalha com 

esse regime de trabalho possui 01 hora de almoço e 

descanso. Os colaboradores que trabalham 8h45min 

por dia durante cinco dias por semana, ultrapassam às 

8 horas diárias, mas em compensação não trabalham 

nos sábados.

5.3 MEIO AMBIENTE 

Conhecer os impactos das atividades no meio ambiente 

é um dos requisitos para uma gestão responsável. Para 

isso é fundamental monitorar e analisar os impactos 

ambientais dos produtos, desenvolver processos 

de gestão ambiental e acompanhar os seus efeitos 
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inclusive na cadeia produtiva.

Segundo a colaboradora (D), a empresa não contribui 

para a preservação da biodiversidade por meio de 

políticas específicas, projeto(s) de conservação 

de áreas protegidas e/ou programa de proteção a 

animais ameaçados, mas possui política explícita de 

não-utilização de materiais e insumos provenientes de 

exploração ilegal de recursos naturais (como madeira, 

produtos florestais não-madeireiros, animais etc.).

Segundo a colaboradora (D) a empresa dispõe de 

processos para mapeamento e análise sistêmica para 

a melhoria da qualidade ambiental, que visa contribuir 

para a conscientização da população quanto aos 

desafios ambientais decorrentes da atividade humana 

e cultiva valores de responsabilidade ambiental. A 

empresa desenvolve periodicamente campanhas 

internas de redução do consumo de água e de energia, 

campanhas internas de educação com base nos 3 Rs 

e desenvolve  campanhas internas de educação para 

o consumo consciente.

A empresa não possui programa de gerenciamento 

de resíduos com a participação do cliente, como 

para a coleta de materiais tóxicos ou a reciclagem 

pós-consumo, não fornece aos consumidores 

e clientes informações detalhadas sobre danos 

ambientais resultantes do uso e da destinação final 

de seus produtos e não discute com empregados, 

consumidores e clientes, fornecedores e a comunidade 

os impactos ambientais causados por seus produtos 

ou serviços, conforme afirmação da colaboradora (D). 

A colaboradora (D) afirma que a empresa prioriza a 

contratação de fornecedores que comprovadamente 

tenham boa conduta ambiental. Com o objetivo de 

contribuir com a conservação das florestas e combater 

sua exploração ilegal e predatória, bem como proteger a 

biodiversidade, a empresa realiza visitas programadas 

ou eventuais, para realizar monitoramento da origem 

ou da cadeia de produção dos insumos madeireiros e 

florestais que utiliza.

Segundo afirmação da Gestora (D), a empresa possui 

sistema de monitoramento com metas específicas 

para o aumento da eficiência energética, redução do 

consumo de água, redução da geração de resíduos 

sólidos, redução da emissão de CO2 e outros gases 

do efeito estufa na atmosfera. Segundo dados nos 

balanços sociais a empresa realizou investimentos 

relacionados com a produção e em programas ou 

projetos externos. 

Os investimentos em programas ou projetos externos 

ambientais da empresa demonstram que os 

investimentos relacionados com a produção no ano de 

2011, tiveram uma redução de 69% em comparação 

com o ano de 2010, porque o ano de 2010 buscou 

melhorias nos processos para a certificação em 2011. 

O consumo dos recursos naturais utilizados pela 

empresa em estudo, como energia elétrica, água, lenha 

e resíduos são apresentados através do balanço social 

da empresa. O consumo de recursos naturais pela 

empresa em estudo, onde pode ser analisado que a 

empresa aumentou o consumo de energia em 38,48% 

em comparação ao ano de 2010. O consumo de água 

teve um crescimento de 1595%, esse indicador teve 

esse índice devido à justificativa de que a empresa no 

ano de 2010 mensurou somente a indústria de soja, 

e que a partir do ano de 2011 a empresa passou a 

mensurar todo o seu complexo industrial. 

Os resíduos sólidos para a reciclagem tiveram um 

aumento de 240% no ano de 2011, pois a empresa 

no ano de 2010 não retirava do pátio os resíduos 

sólidos como a terra clarificante que é utilizada no 

refino de milho, a partir do ano de 2011 a empresa em 

parceria com uma empresa de Pouso Alegre, passou 

a retirar os resíduos do pátio para que o mesmo fosse 

reaproveitado para incorporação ao solo. A partir 

dessa parceria o resíduo passou a serem mensurados, 

sendo que todos os resíduos que saem da empresa 

precisam de notas e qual é a destinação correta dos 

resíduos. 

Em visita à empresa foi possível observar o processo 

de tratamento de efluentes da empresa, desde a 

entrada do esgoto bruto até a armazenagem da água 

reaproveitada na lagoa para a reutilização. A estação 

de tratamento de efluentes é o local onde passa 

todo o esgoto da empresa por um tratamento para 

o reaproveitamento da água. O processo utilizado 

é o físico-químico, tendo como objetivo fazer todo o 

processo de filtros dos efluentes para que o resultado 
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final seja água que não polua o meio ambiente. Em 

conversa com alguns colaboradores na empresa, eles 

explicaram que a água é reaproveitada para a limpeza 

e para molhar os jardins.

A empresa faz o armazenamento do resíduo de 

bagaço de cana-de-açúcar que utiliza para geração 

de vapor e para o processo de extração dos processos 

industriais.   A armazenagem do resíduo fica próxima 

à estação de efluentes em uma barreira verde com 

plantação de eucaliptos.

A empresa faz controle dos resíduos sólidos 

industriais gerados nos processos produtivos através 

da compostagem. A compostagem é uma forma de 

tratamento biológico da parcela orgânica do lixo, 

permitindo uma redução de volumes dos resíduos e 

a transformação destes em composto que podem ser 

utilizados na agricultura, como recondicionantes do 

solo. Trata-se de uma técnica importante em razão da 

composição do lixo nas indústrias. 

É muito importante que as organizações tenham 

programas de coleta seletiva, sendo que para que o 

projeto tenha eficiência é necessária à conscientização 

de todos envolvidos no processo. Um programa de 

coleta seletiva exige dedicação e empenho, devendo 

englobar pelo menos três etapas: planejamento, 

implantação e manutenção. 

 

5.4 FORNECEDORES 

Na relação com trabalhadores terceirizados a busca 

por eficiência e baixos custos não pode ferir os direitos 

trabalhistas.

Através do questionário respondido pelo colaborador 

(E), foi possível obter algumas informações de 

que a empresa inclui políticas e critérios para o 

relacionamento com os fornecedores em seu código 

de conduta e/ou em sua declaração de valores. 

O colaborador (E) afirmou que ao selecionar seus 

fornecedores (ou desenvolver novos fornecedores), a 

empresa inclui critérios na prática efetiva de processos 

éticos de gestão das informações de caráter privado, 

através de suas relações com clientes ou com o 

mercado em geral. 

O colaborador (E) afirmou que a empresa produz 

relatório periódico com evidências de que questões 

relacionadas à responsabilidade social empresarial 

estão sendo cumpridas e implementadas em sua cadeia 

produtiva. Além dos relatórios periódicos a empresa 

discute questões relacionadas à responsabilidade 

social com seus fornecedores, visando o treinamento 

e adequação deles aos seus critérios, estabelecendo 

prazo formal para que os fornecedores entrem em 

conformidade com seus critérios de responsabilidade 

social. 

Os investimentos com programas para fornecedores 

da agricultura familiar, teve uma redução no benefício 

concedido no preço da soja de 9%, sendo um ponto 

negativo para os fornecedores. Analisando os outros 

indicadores foi possível verificar que a empresa 

investiu 126% a mais no ano de 2010 em fornecimento 

de proteção individual, sendo um fator positivo aos 

seus fornecedores.

Segundo os balanços sociais da empresa alguns 

treinamentos de fertilizantes e cultura no solo foram 

realizados através de palestras e divulgações de 

programas. 

A empresa em estudo possui uma preocupação com 

seus fornecedores, por esse motivo busca divulgar e 

oferecer palestras aos seus fornecedores (produtores 

rurais) sobre o controle de doenças nas lavouras, 

para melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a 

produtividade das lavouras. 

5.5 CONSUMIDORES E CLIENTES 

O cuidado no tratamento aos consumidores, a busca 

de soluções para problemas e assimilações de 

sugestões, compõem um quadro que pode contribuir 

para o aperfeiçoamento das ações. O marketing e a 

comunicação da empresa não podem-se dissociar da 

preocupação com a responsabilidade social.

Com relação às reclamações de clientes, fornecedores 

e concorrentes à propaganda, o  colaborador (F) 

afirmou no questionário, que a empresa não teve, 

nos últimos três anos, reclamações e que não tiveram 
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campanhas publicitárias retiradas do ar ou recolhidas 

por pressão de organizações da sociedade civil 

organizada. 

Quanto ao seu compromisso com a qualidade 

dos serviços de atendimento ao consumidor/

cliente, a empresa, utiliza a política e as normas de 

relacionamento com clientes e consumidores que 

constam no código de conduta e/ou na declaração 

de valores da empresa, conforme afirmação do 

colaborador (F).

A empresa possui um ouvidor do consumidor ou 

função similar através do serviço de atendimento ao 

cliente (SAC) para receber e encaminhar sugestões, 

opiniões e reclamações relativas a seus produtos 

e serviços. Promove treinamento contínuo de seus 

profissionais de atendimento para uma relação ética 

e de respeito aos direitos do consumidor. Treina e 

incentiva seu profissional de atendimento a reconhecer 

falhas e agir com rapidez e autonomia na resolução 

de problemas. Adverte continuamente seu profissional 

de atendimento e áreas correlatas sobre a importância 

de procedimentos éticos na obtenção, manutenção e 

uso das informações de caráter privado resultantes 

da interação com seus consumidores, clientes ou 

usuários, conforme afirmação do colaborador (F).  

Os serviços de atendimento ao consumidor não 

foi apresentado no Balanço Social de 2010, sendo 

inserido somente no ano de 2011, por esse motivo não 

foi possível mensurar esse quesito. No ano de 2011 

totalizaram-se 693 reclamações e críticas, sendo que 

692 reclamações e críticas da empresa e na justiça 

apenas um (1) processo.

As organizações precisam conhecer os clientes através 

de suas necessidades, seus anseios, expectativas, 

buscando ter uma proximidade da empresa com o 

cliente, através de uma cumplicidade saudável para 

que possa ter uma continuidade na sustentabilidade 

dos negócios. 

5.6 COMUNIDADE 

Um ponto importante que deve ser tratado pela 

empresa em sua relação com a comunidade é o 

impacto produzido por suas atividades. O apoio a um 

projeto social precisa ter consistência estratégica e 

objetivos claros para que a ação seja efetiva (ETHOS, 

2006).

A empresa contribui com a comunidade em alguns 

quesitos como educação, cultura, esportes e outros, 

conforme balanço social da empresa. No ano de 2011 

em comparação com o ano de 2010 a empresa realizou  

investimentos com a comunidade. Os investimentos 

com cultura tiveram um crescimento no ano de 2011, 

de 2629%, e no esporte um crescimento de 159%. 

Analisando o balanço social referente aos anos de 

2010 e 2011, pode visualizar que a empresa deixou de 

contribuir com o combate à fome e segurança alimentar 

em 33%, e com o direito da criança e do adolescente 

houve um decréscimo de 72%. Analisando o balanço 

social referente aos anos de 2010 e 2011, pode-se 

concluir que o total dos indicadores sociais externos 

da empresa, teve um crescimento em investimento 

no ano de 2011 de 53% em valores. Segundo a 

colaboradora (B), como forma de concretizar sua ação 

social, a empresa utiliza os incentivos fiscais para 

deduzir ou descontar dos impostos os valores relativos 

a doações e patrocínios. A colaboradora (B) afirmou 

que a empresa divulga internamente os projetos que 

apoia e desenvolve, oferecendo oportunidades de 

trabalho voluntário e estimulando a participação dos 

empregados, autorizando o uso controlado de horas 

pagas para o trabalho voluntário de empregados. 

A colaboradora (H) afirmou que a empresa faz doações 

aos colaboradores, de material de necessidade, 

como remédios, aparelhos auditivos e aparelhos 

ortopédicos. A solicitação é feita através de pedido 

de ajuda ao departamento de assistência social da 

empresa, quando o colaborador com problemas de 

saúde passa por alguma dificuldade financeira. A 

análise e a aprovação dos pedidos são realizadas 

pela supervisão de recursos humanos e do setor de 

atuação do colaborador. Segundo informações da 

colaboradora (H) geralmente todos os pedidos são 

aprovados.

Segundo a colaboradora (H) alguns eventos 

comemorativos são realizados na empresa, com a 

participação e autorizados pela Gestora (A), que 
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organiza e realiza os eventos como: comemoração 

ao dia das crianças para distribuição de brinquedos 

aos filhos de 0 a 11anos de idade de todos os 

colaboradores; Dia das Mães; Dia do Caminhoneiro; 

Dia dos Pais; Dia das Crianças e Dia do Trabalhador.

A colaboradora (H) informou em conversa informal 

na empresa, que a mesma oferece brinquedos e kits 

escolares aos filhos dos colaboradores. No ano de 

2011 em média foram distribuídos 1.400 brinquedos 

no valor de R$ 25,00 por unidade. No mês de outubro 

de é realizado o levantamento nos setores da empresa 

para verificar a quantidade de Kits escolares que serão 

necessários, sendo que são beneficiados somente os 

filhos dos colaboradores com idade entre 5 a 18 anos. 

No começo de cada ano é realizada a entrega dos 

kits no departamento de assistência social mediante a 

apresentação de escolaridade do filho do colaborador. 

No mês de Janeiro do ano de 2011 foram entregues 

321 kits e no mês de Janeiro do ano de 2012 foram 

400 kits. 

A empresa no ano de 2011 reduziu o número de 

escolas adotadas no programa “parceiros empresa-

escola em 50%, e o número de educadores também 

foram reduzidos em 55%. No ano de 2011 houve a 

adoção de 23 (vinte e três) escolas ao programa da 

júnior Achievement, aumentando o número de escolas 

atendidas pelo programa para ampliar o número de  

participantes ao programa e para ter uma melhor 

participação dos voluntariados .

 Em visita à empresa, através de conversa com a 

colaboradora (J), a mesma  apresentou os projetos 

sociais que estão sendo executados pela organização. 

A empresa oferece aos colaboradores o programa 

JA, para os colaboradores que não tenham concluído 

o ensino médio. Segundo a colaboradora (J), o 

programa aprendendo com você está em execução 

para atender as escolas no entorno da empresa, em 

um bairro carente, as escolas participantes são as 

escolas Alexandre Arcipretti e Vinícius de Aquino 

Ramos. Na escola Alexandre Arcipretti o programa 

com as atividades sociais teve início no de 1998, e 

na escola Vinícius de Aquino Ramos no ano de 2002, 

através de parcerias empresa e as escolas. A empresa 

oferece para os alunos das escolas participantes do 

programa, aulas culturais e esportivas como aulas 

de música, capoeira, dança e jiu-jitsu, sendo que o 

objetivo do programa é diminuir a evasão escolar com 

aulas extracurriculares.

Segundo informações no relatório de sustentabilidade 

de 2011, a empresa como parceira do evento 

participou com uma barraca com o desdobramento 

do Programa Aprendendo com Você, para arrecadar 

recursos financeiros, através do envolvimento dos 

voluntários (colaboradores) para ajudar as escolas 

envolvidas nos programas. No ano de 2011, a verba 

de arrecadação na festa junina arraiá solidário, foi de 

R$ 19.000,00 mil reais, sendo que a verba arrecadada, 

foi dividida igualmente entre as escolas Vinícius de 

Aquino e Alexandre Arcipretti para uma escola a 

verba foi utilizada para a reforma de uma quadra, e na 

outra escola a verba foi utilizada para a construção de 

espaço para a realização das aulas.

5.7 GOVERNO E SOCIEDADE

Os indicadores de geração e distribuição do governo 

e sociedade, referem-se à descrição de iniciativas 

da empresa relacionadas a políticas de prevenção e 

ações implementadas contra práticas de corrupção e 

propina de interesse público e caráter social.

No ano de 2011, houve um crescimento de 108%  

na geração de riquezas da empresa Caramuru em 

relação ao ano de 2010.  Analisando os indicadores  

do balanço social referente aos anos de 2010 e 2011, 

pode verificar que no indicador colaborador houve um 

decréscimo de 24% no ano de 2011, em comparação 

ao ano de 2010, pois os colaboradores  não obtiveram 

o atingimento da participação nos lucros e nos 

resultados.

6 CONCLUSÃO 

O presente estudo evidenciou a visão dos gerentes 

sobre as práticas socioambientais na indústria 

alimentícia no município de Itumbiara no estado de 

Goiás. As organizações que são grandes geradoras de 

potencial poluidor podem causar impactos ambientais, 

econômicos e sociais, uma vez que seus processos 

podem afetar o meio físico em todas as suas esferas, 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

234

envolvendo ar, água e solo. 

Com o término da pesquisa foi possível identificar que 

as práticas socioambientais e sustentáveis da empresa 

estudada estão sendo cumpridas com a legislação 

ambiental vigente, tendo uma postura de minimizar 

impactos ambientais e sociais. Além disso, foi possível 

constatar que a empresa apoia programas de doação 

e filantropia direcionados ao desenvolvimento e 

qualidade de vida das comunidades por melhorias 

ambientais e sociais.

As motivações das organizações da companhia 

estudada foram identificadas através das ações 

ecológicas, em contato com concepções de gestão 

que avançam no tema de responsabilidade social, 

comparando com o conceito de desenvolvimento 

sustentável.

Foi identificada a existência de auditoria na empresa 

com relação ao destino final dos passivos ambientais, 

abrindo campo para futuras pesquisas sobre quais 

são para ações de melhorias significativas por parte 

de todos os setores, do ponto de vista ambiental e pela 

sociedade.

Sobre as questões ambientais destaca-se que 

os impactos ambientais gerados pela empresa 

são mapeados pelos processos para a melhoria 

da qualidade ambiental. Pode-se concluir que a 

empresa trabalha com indicadores ambientais, 

com investimentos para reduzir os recursos naturais 

como energia elétrica, lenha e realiza tratamento dos 

resíduos sólidos e líquidos dos processos.

A partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que 

a gestão socioambiental da empresa é um caminho 

viável, pois ela esta buscando práticas socioambientais 

para promover a sustentabilidade do negócio.

Recomenda-se a empresa em estudo, aderir ao 

programa de Norma Internacional da série ISO 26000, 

para que ela possa ter uma evolução no seu sistema 

de Gestão integrada. Recomenda-se também que 

ela tenha uma participação ativa no meio acadêmico 

e científico e patrocine projetos de desenvolvimento 

de pesquisa e tecnologia para ter uma interação 

ativamente com a comunidade acadêmica e científica.

Considerando que esta pesquisa analisou apenas uma 

empresa, abre-se a possibilidade para a realização de 

novos estudos, com o mesmo enfoque. 

A pesquisadora sugere que haja uma reflexão sobre o 

material exposto, com o intuito de aperfeiçoar as ações 

estratégicas organizacionais e assim obter uma melhor 

posição competitiva diante do mercado cada vez mais 

exigente. Em futuros estudos sugere-se que sejam 

investigados os clientes, fornecedores, colaboradores 

e comunidade atendida, para apresentar uma vertente 

que possibilite comprovar com profundidade a versão 

dos grupos quanto ao sucesso do modelo de gestão 

socioambiental. 
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APRESENTAÇÃO 

 

El Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación (ciKi) es un evento regional 

que tiene como objetivo promover el desarrollo conceptual, metodológico y la práctica en 

Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual y Gestión de la Innovación. 

 

Esta iniciativa, originada por el programa de Postgrado en Ingeniería y Gestión del 

Conocimiento de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), el Parque Científico y 

Tecnológico (TECNOPUC) de la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) y el Programa Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización Universitaria 

Interamericana (OUI), en alianza con numerosas instituciones de educación superior y 

organismos de las Américas, cuenta con un ambiente técnico-científico en el que 

investigadores, tomadores de decisiones, gestores y profesionales pueden colaborar, debatir, 

desarrollar o compartir teorías, metodologías, herramientas y experiencias en estos campos. 

 

A lo largo de su trayectoria, el ciKi se ha venido consolidando como un espacio de 

intercambio de ideas, experiencias y tendencias relevantes para la gestión del conocimiento y 

la gestión de la innovación, tanto en el sector público, privado y académico. 

 

Este año, Bogotá es escenario de su VI Edición. 

 

“Acelerar la Innovación: Factor Decisivo para el Desarrollo Social” 

 

Está centrada en un conjunto de temas estratégicos que permitan impulsar de manera 

efectiva los procesos de innovación en la región y compensar el escaso desarrollo y los bajos 

indicadores que presentan Latinoamérica y el Caribe en este campo. 

 

Aprecie la lectura! 

ciKi 2016 
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https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRl9JdWVUa2xuZmdsN3p0X01TT19MNVZ3OUtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRl9JdWVUa2xuZmdsN3p0X01TT19MNVZ3OUtz/view?usp=sharing
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COLOMBIA Y LA IMPORTANCIA EN PERTENECER AL FORO DE COOPERACIÓN 

ECONÓMICA ASIA – PACÍFICO 

Luis Eduardo Calderón Navarrete 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA O 

CONHECIMENTO DA MARICULTURA CATARINENSE  

Márcia Machado; Jeanine Machado Elisii 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS 

PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS NO SUL DE SANTA CATARINA  

Karoline Brasil de Oliveira; Jaqueline Bitencourt Lopes; Ana Paula Silva dos 

Santos; Cristina Keiko Yamaguchi 

COMPORTAMENTO DE COMPRA DO CONSUMIDOR ONLINE: UMA ANÁLISE 

DOS FATORES MOTIVADORES E INIBIDORES 

Jociane Martins Stumpf; Jairo Leonardi de Aguiar; Kellerman Augusto Lemes 

Godarth 

CONCEPTUAL DATA MODEL FOR RESEARCH COLLABORATORS 

Kedma B. Duarte; Rosina O. Weber; Roberto Carlos dos Santos Pacheco 

CONSTRUÇÃO DE UMA ONTOLOGIA DE DOMÍNIO NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

UTILIZANDO O PROTÉGÉ E O ONTOKEM 

Aline de Brittos Valdati; Willian Rochadel; João Artur de Souza 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DA CIUDAD DEL SABER 

João Vitor Tibincovski de Souza; Danielle Nunes Ramos; Jadhi Vincki Gaspar; 

Clarissa Stefani Teixeira 

CONTRIBUCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE PUENTES EN ARGENTINA. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

José Aníbal Saracho; José Rodolfo Barlek; Oscar Dip 

CREATING INNOVATION ECOSYSTEMS: UTILIZING LEAN TECHNIQUES TO 

ENERGIZE A NASCENT STARTUP ECOSYSTEM - A PUERTO RICO CASE STUDY 

 David Bridges 

CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO NA INTERAÇÃO CLIENTE-FORNECEDOR: AS 

ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS QUE APRENDEM E ENSINAM 

 Victor Fraile Sordi; Luana Emmendoerfer; Gregório Jean Varvakis Rados 

CRISIS ECONOMICA Y LAS DESVENTAJAS DE SER UNA EMPRESA JOVEN: 

EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN 

Jorge Luis Juliao Rossi; Clemencia Navarrete Jiménez; José Rodrigo Mondragón 

Avila 

https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdEp6d1MwZ2JtaVNDdFVreF9Wc09aNTBHVVBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdEp6d1MwZ2JtaVNDdFVreF9Wc09aNTBHVVBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdEp6d1MwZ2JtaVNDdFVreF9Wc09aNTBHVVBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZDFQZUVXcmxSQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZDFQZUVXcmxSQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZDFQZUVXcmxSQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWQ0Y3XzZwWWxtSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWQ0Y3XzZwWWxtSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWQ0Y3XzZwWWxtSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWQ0Y3XzZwWWxtSk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOXZpek5ZeW1oTE50czA3bTRXMGNZWHBRZU9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOXZpek5ZeW1oTE50czA3bTRXMGNZWHBRZU9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOXZpek5ZeW1oTE50czA3bTRXMGNZWHBRZU9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOXZpek5ZeW1oTE50czA3bTRXMGNZWHBRZU9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWWnFrVjhXX0oyZmxTRGdIaGtwc2lIN0ZFSnBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWWnFrVjhXX0oyZmxTRGdIaGtwc2lIN0ZFSnBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcmN0a3BvX1ZyMjBnZmRUSGJVLTIwYVhBNzdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcmN0a3BvX1ZyMjBnZmRUSGJVLTIwYVhBNzdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcmN0a3BvX1ZyMjBnZmRUSGJVLTIwYVhBNzdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWUTVTOEFEa2V0RVlMVkx1eDZrSXhRcEV6Wkhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWUTVTOEFEa2V0RVlMVkx1eDZrSXhRcEV6Wkhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWUTVTOEFEa2V0RVlMVkx1eDZrSXhRcEV6Wkhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeUJRQVVWaVpiQzNLT0FUdFljVGUyWGtOektr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeUJRQVVWaVpiQzNLT0FUdFljVGUyWGtOektr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeUJRQVVWaVpiQzNLT0FUdFljVGUyWGtOektr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWalBucHRXUGxITDhYclhIUXFUZEgwZjNDQVpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWalBucHRXUGxITDhYclhIUXFUZEgwZjNDQVpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWalBucHRXUGxITDhYclhIUXFUZEgwZjNDQVpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZnI1cFFUUVZvd01kdzgtSXpjajVqcmNaZmtR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZnI1cFFUUVZvd01kdzgtSXpjajVqcmNaZmtR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZnI1cFFUUVZvd01kdzgtSXpjajVqcmNaZmtR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWLVpGOXE1XzJCTWszU3E4TVRPdUd5Qmd3cThJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWLVpGOXE1XzJCTWszU3E4TVRPdUd5Qmd3cThJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWLVpGOXE1XzJCTWszU3E4TVRPdUd5Qmd3cThJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWLVpGOXE1XzJCTWszU3E4TVRPdUd5Qmd3cThJ/view?usp=sharing
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DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: TECNOLOGIAS SOCIAIS 

COMO RESPOSTA 

 Paula Braga Peixoto; Ana Gabriele Silva Miquelitto dos Santos 

DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM: DO CONCEITO À PRÁTICA 

INOVADORA PARA A INCLUSÃO SOCIAL 

Solange Cristina da Silva; Taísa Gomes Ferreira 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A LIDERANÇA: UM ESTUDO SOBRE A 

UNIVERSIDADE NA MICRORREGIÃO DE JOAÇABA – SC 

Jossemar José Olivo; Regiane Piroli 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A CRIAÇÃO DE VALOR INSTITUCIONAL: 

ESTUDO DAS PRÁTICAS DO BOTICÁRIO  

Jaqueline Bitencourt Lopes; Cristina Keiko Yamaguchi 

DESIGN DAS ETAPAS A SEREM SEGUIDAS EM UM INSTRUMENTO PARA A 

COLETA DE DADOS PARA ORGANIZAÇÕES DO SETOR DE TI 

Danieli Pinto; Flávio Bortolozzi; Cláudia Herrero Martins Menegassi; Paulo 

Marcelo Ferraresi Pegino; Nelson Tenório Jr 

DESIGN THINKING NO DESENVOLVIMENTO DE CIDADES HUMANAS 

INTELIGENTES 

Ágatha Depiné; Joice Adinete Ramos; Tarcísio Vanzin; Clarissa Stefani Teixeira; 

Francisco Pereira Fialho 

DESVENDANDO OS FLUXOS INVISÍVEIS DE SOCIALIZAÇÃO EM GC NO BRASIL: 

O EDUROAM COMO UMA DAS FONTES DE MAPEAMENTO 

 Hélder Vitorino de Souza; Luciano F. Rocha; Wescley P.S. Silva; Jean Carlo 

Faustino 

DETALHAMENTO DO MODELO SPPA-INNOVATION PARA PROCESSOS DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM PEQUENAS E MÉDIAS ORGANIZAÇÕES 

Cleverson Tabajara Vianna; Antônio Pereira Cândido; Sergio Nicolau Silva; 

Rogerio Cid Bastos; Silvia Maria Puentes Bentancourt 

DIAGNÓSTICO DA INOVAÇÃO EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DE UM MUNICÍPIO DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Rosaine Fiorio Semler; Fernando José Avancini Schenatto 

EDUCANDO PARA A SUSTENTABILIDADE: ABORDAGENS E PRÁTICAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Monique Raupp; Cynthia Faviero; Giovanna Milani 

EDUCAR EN INNOVACIÓN SOCIAL, ACCIÓN URGENTE ANTE LA DESIGUALDAD 

SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

 Jairo Augusto Izquierdo Bello; Oscar Alfonso Diaz Cobos 

https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWMzJ2RXJNbEY5ZFcwcWtTM1hhUkp3X29pWHpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWMzJ2RXJNbEY5ZFcwcWtTM1hhUkp3X29pWHpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWMzJ2RXJNbEY5ZFcwcWtTM1hhUkp3X29pWHpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWS19ockk3dlFwTFFOZlMwZ2xiZUREX3N3dkJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWS19ockk3dlFwTFFOZlMwZ2xiZUREX3N3dkJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWS19ockk3dlFwTFFOZlMwZ2xiZUREX3N3dkJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY1J1RmVOMjJhQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY1J1RmVOMjJhQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY1J1RmVOMjJhQTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWxkUkpqZ1hHOFRxTjJGVS1xOHBKUGZ4TFlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWxkUkpqZ1hHOFRxTjJGVS1xOHBKUGZ4TFlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWxkUkpqZ1hHOFRxTjJGVS1xOHBKUGZ4TFlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWxkUkpqZ1hHOFRxTjJGVS1xOHBKUGZ4TFlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYnVlbG9aTXpFZWVHRVZRS1dxcGh0VzBGWU1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYnVlbG9aTXpFZWVHRVZRS1dxcGh0VzBGWU1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYnVlbG9aTXpFZWVHRVZRS1dxcGh0VzBGWU1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYnVlbG9aTXpFZWVHRVZRS1dxcGh0VzBGWU1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRFVNU0ZndTZweXNUaVhBR2pWa2RwM0lIT3pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRFVNU0ZndTZweXNUaVhBR2pWa2RwM0lIT3pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRFVNU0ZndTZweXNUaVhBR2pWa2RwM0lIT3pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRFVNU0ZndTZweXNUaVhBR2pWa2RwM0lIT3pV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTjhacmprUF81aVpuVHVya3g4S1dGM3JiTk9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTjhacmprUF81aVpuVHVya3g4S1dGM3JiTk9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTjhacmprUF81aVpuVHVya3g4S1dGM3JiTk9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcFJnX05EYmZBUEtzUXlqMGVrcnlNQ1EwaHNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcFJnX05EYmZBUEtzUXlqMGVrcnlNQ1EwaHNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcFJnX05EYmZBUEtzUXlqMGVrcnlNQ1EwaHNn/view?usp=sharing
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E-GOV COMO FERRAMENTA DE GOVERNANÇA PARA CIDADES 

INTELIGENTES, UM ESTUDO DE CASOS ENTRE BRASIL E COLÔMBIA 

Evelin Priscila Trindade; Mariana Pessini Mezzaroba; Mônica Ramos Carneiro; 

Francisco Antônio Pereira Fialho 

EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN COMO 

GENERADORAS DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

Lucelly Carolina Meza-Ariza; Martha Liliana Torres-Barreto; Leda Muñoz-Molina; 

Marianela Luzardo-Briceño 

EL CENTRO REGIONAL PARA LA CALIDAD EMPRESARIAL. UN MODELO DE 

COOPERACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA-GOBIERNO EN JALISCO, MÉXICO 

 José Luis Santana Medina; Manuel Bernal Zepeda 

EL CONOCIMIENTO TÁCITO GRUPAL EN LA ORGANIZACIÓN Y SU GESTIÓN 

Ana Cecilia Diez Gaviria; Monica Henao-Calad; Beatriz Uribe de Correa  

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LAS 5S EN LA 

EMPRESA “INVERFLOWERS” 

Pablo Vélez-Ibarra; Belén Sánchez Morales; Evelyn Micolta Chicaiza; Carlos 

Torres Jarrín; Adrián Paredes Román 

EL MARCO LEGAL COMO REFERENTE FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN 

DELCAPITAL INTELECTUAL: UN EJEMPLO PRÁCTICO 

Carolina Vargas Núñez; Gerardo Avendaño Prieto 

EL USO DE WEBQUESTS EN LA ACTUALIZACION DOCENTE PARA PROFESORES 

DE LICENCIATURA  

María Guadalupe Calderón Martínez; Rosa Guadalupe Valadez Olguín; Miguel 

Álvarez Pasaye 

EMOÇÕES POSITIVAS NO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

ORGANIZACIONAL: UM ENSAIO TEÓRICO DE VIÉS EXPLORATÓRIO 

Amanda Ferrarezi Vidotti; Danieli Pinto; Flávio Bortolozzi; Luiz Tatto; Nelson 

Tenório Jr 

ESTRATEGIAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO PARA LA 

INNOVACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO UNIVERSITARIO TRADICIONAL 

 María B. G Quintana D.; Berenice G. Rodríguez Q. 

ESTUDO COMPARATIVO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO ECOSSISTEMA 

DE INOVAÇÃO E ECOSSISTEMA DE SOFTWARE 

Murilo Silveira Gomes; Lidiane Visintin; Evelin Priscila Trindade; Fernando 

Ostuni Gauthier; Marcelo Macedo 

EXPONENTIAL GOVERNMENT (EXGOV): UMA PROPOSTA PARA 

ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO 

 Paula Assumpção Campos; Deise Carolina de Souza Silva; José Leomar Todesco 

https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXYjlhdnY3Z2tHZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXYjlhdnY3Z2tHZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXYjlhdnY3Z2tHZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXYjlhdnY3Z2tHZkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWVTlJVmpZX0hxalk4WXBVNGM2amd1TEhFTDZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWVTlJVmpZX0hxalk4WXBVNGM2amd1TEhFTDZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWVTlJVmpZX0hxalk4WXBVNGM2amd1TEhFTDZv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWc1hhYWNFNzh0dWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWc1hhYWNFNzh0dWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWODgwT25JU2dyV041Q25WVnVzNkh5Q2NQblRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWODgwT25JU2dyV041Q25WVnVzNkh5Q2NQblRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWODgwT25JU2dyV041Q25WVnVzNkh5Q2NQblRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWODgwT25JU2dyV041Q25WVnVzNkh5Q2NQblRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWU0cwdHdmbVVHZTJpTGRGZmpPZ2k3aW9Qb0JF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWU0cwdHdmbVVHZTJpTGRGZmpPZ2k3aW9Qb0JF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWU0cwdHdmbVVHZTJpTGRGZmpPZ2k3aW9Qb0JF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWa2x2R1lqQVlHeVB6WGEwNzNfem1NNkNldS1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWa2x2R1lqQVlHeVB6WGEwNzNfem1NNkNldS1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWa2x2R1lqQVlHeVB6WGEwNzNfem1NNkNldS1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWa2x2R1lqQVlHeVB6WGEwNzNfem1NNkNldS1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWek9sclZYZ3NXUE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWek9sclZYZ3NXUE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWek9sclZYZ3NXUE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWek9sclZYZ3NXUE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSnhVVWpCcFlaYzVqZ1F2N2J3WVNpWTlsd1RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSnhVVWpCcFlaYzVqZ1F2N2J3WVNpWTlsd1RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSnhVVWpCcFlaYzVqZ1F2N2J3WVNpWTlsd1RZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV01hYVNqTU9pOHQyYl8zRW9CYWpfZmhCeTVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV01hYVNqTU9pOHQyYl8zRW9CYWpfZmhCeTVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV01hYVNqTU9pOHQyYl8zRW9CYWpfZmhCeTVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV01hYVNqTU9pOHQyYl8zRW9CYWpfZmhCeTVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWM3FMcnJadjYwajBWSDFSSzIyNWVqQ0RBRXRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWM3FMcnJadjYwajBWSDFSSzIyNWVqQ0RBRXRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWM3FMcnJadjYwajBWSDFSSzIyNWVqQ0RBRXRj/view?usp=sharing
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FATORES DETERMINANTES E POSSÍVEIS BARREIRAS AO 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 Victor Fraile Sordi; Cristiano José Castro de Almeida Cunha 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN PROYECTOS DESARROLLADOS EN 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN  

 Lydia Gabriela Ortega; José Ángel Moreno; Nancy Sánchez Aguilar  

GESTÃO DA INOVAÇÃO E SETOR PÚBLICO: PANORAMA DAS PESQUISAS NO 

ÚLTIMO DECÊNIO 

Rodrigo Kraemer; Julieta K. W. Wilbert; João Artur de Souza; Gertrudes Aparecida 

Dandolini 

GESTÃO DE IDEIAS E DE INOVAÇÃO COLABORATIVA EM UMA CLÍNICA DE 

ONCOLOGIA 

Sergio Mendonça de Matos; André Grützmann; Guilherme Henrique Alves Borges; 

Paulo Henrique de Souza Bermejo 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN EN ALIANZAS 

EMPRESARIALES. ESTUDIO DE CASO ESPAÑA – COLOMBIA 

 Leyla Angélica Sandoval Hamón 

GOVERNANÇA DE TIC NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DAS SERVENTIAS 

EXTRAJUDICIAIS NO BRASIL, UMA PROPOSTA DE MODELO  

Omar Omar; Aires José Rover; Denilson Sell 

GOVERNANÇA DO CONHECIMENTO E GESTÃO DO CONHECIMENTO: 

DIFERENÇAS, SEMELHANÇAS E ENTRELACES 

 Talita Caetano Silva; Rogéria Moreira Couto; Patricia de Sá Freire 

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DE 

PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS NO BRASIL 

 André Luis Sena Nascimento; Jane Lucia S. Santos; Peter Bent Hansen  

INCLUSÃO SOCIAL E ACESSO À EDUCAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DOS REA E 

MOOCS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Luziana Quadros da Rosa; Gisele Ramos Sheffer; Márcio Vieira de Souza; 

Fernando José Spanhol 

INCLUSIÓN SOCIAL DE COMUNIDADES POR PROCESOS INNOVADORES DE 

CONSTRUCCIÓN COMPARTIDA DEL CONOCIMIENTO EN EL PROYECTO 

“CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS SABANAS INUNDABLES Y 

PIEDEMONTE DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA PARA SU USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN” 

Carolina Mora Fernández; Juan Camilo González; Cesar A Mora Barney 
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PARA PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL 

 Deborah Bernett; Edison da Rosa 

INFLUÊNCIAS DA MEMÓRIA DO INDIVÍDUO NA MEMÓRIA ORGANIZACIONAL 

Jactania Marques Muller; Juarez Domingos Frasson Vidotto; Patricia de Sá 

Freire; Francisco Antonio Pereira Fialho; Rogério Cid Bastos 

INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 Alvaro Jaramillo Flórez; Juliana Trujillo Rojas 

INOVAÇÃO EM MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

Jackson José Sales Miranda Júnior; Flávio de São Pedro Filho; Maria José Aguilar 

Madeira; Fábio Ferreira Quinderé; Valeria Arenhardt 

INOVAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA INCLUSIVA: 

REALIDADES E DESAFIOS DO INSTITUTO FEDERAL EM ITABAIANA/SE 

Maria Jose de Castro; Sidney Rodrigues Tapajós; Diana Amado Menezes 

INOVAÇÃO SOCIAL E EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO: O CASO DO BANCO 

DE PALMAS 

Márcia Aparecida Prim; Ranieri Roberth Silva de Aguiar; Gertrudes Aparecida 

Dandolini 

INOVAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL: UM 

ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Gicelda Julia Dal Bó; Carla Rosana Fernandes; Jane Lucia S. Santos; Peter Bent 

Hansen 

INOVANDO A GESTÃO DA DEMANDA NA PRODUÇÃO DE TIJOLOS 

Jackson José Sales Miranda Júnior; Flávio de São Pedro Filho; Maria José Aguilar 

Madeira; Camila Lima Ribeiro; Valeria Arenhardt 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESTUDIANTILES EN UN PCT MEXICANO: 

ESPECIALIZACIÓN DE DRONES PARA VISIÓN COMPUTACIONAL AGRÍCOLA  

José Ramón López Arellano; Rubén Quintero Martínez; María Belem Ruiz Mendoza 

LEIS MUNICIPAIS DE INOVAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DOS SISTEMAS 

REGIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Bruna Joaquim; Paulo Cesar Leite Esteves  

LOS CAMINOS DE LA CALIDAD, UN ESTUDIO SOBRE LA VISIÓN DE EXPERTOS 

Y PRODUCTORES RURALES A RESPETO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍAS 

Lucas Louzada Pereira; Rogério Carvalho Guarçoni; Maria Amélia Gava Ferrão; 

Aymbiré Francisco Almeida Da Fonseca; Carla Schwengber ten Caten 
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LOS CLUSTER COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DE 

SERVICIO. CASO DE ESTUDIO EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS. 

Adriana Garcia 

MAPEAMENTO DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EMPÍRICAS SOBRE SISTEMAS 

DE INOVAÇÃO 

Gustavo Tomaz Buchele; Heron Jader Trierveiler; Gertrudes Aparecida Dandolini; 

Denilson Sell 

MARCAS DA MOBILIDADE E CIDADES INTELIGENTES: A BUSCA PELA 

SUSTENTABILIDADE NO CIRCUITO PRIMAVERA (FLORIANÓPOLIS/SC) 

Ení Maria Ranzan; Gladys Milena Berns Carvalho do Prado; Richard Perassi Luiz 

de Sousa 

MÁS ALLÁ DE LOS SÍNTOMAS DE LA DESINDUSTRIALIZACIÓN. UNA 

PROPUESTA DE ESTUDIO PARA COLOMBIA 

Iván Darío Hernández Umaña; Oscar Andrés Espinosa Acuña 

MATURIDADE DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AGROINDUSTRIAL BASEADO 

NOS CONCEITOS DO CAPITAL INTELECTUAL 

Cinthya Mônica da Silva Zanuzzi; Helio Aisenberg Ferenhof 

MODELADO EMPRESARIAL PARA EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

INFORMÁTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

José Elías Plasencia Latour 

MODELO ALTERNATIVO DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: CASOS 

DE ESTUDIO VIOTÁ Y GIRARDOT, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

Dayanna Sanchez Rodriguez; Julio Cesar Cepeda Ladino; Ricardo Antonio Sanchez 

Carcamo 

MODELO ALTERNATIVO DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: CASOS 

DE ESTUDIO VIOTÁ Y GIRARDOT, CUNDINAMARCA, COLOMBIA 

Dayanna Sanchez Rodriguez; Julio Cesar Cepeda Ladino; Ricardo Antonio Sanchez 

Carcamo 

MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS DE ALTO COMPROMISSO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA 

Maria Lúcia Corrêa Neves; Cristiano J. Castro de A. Cunha; Francisco Antônio 

Pereira Fialho 

MODELO SUPORTADO POR DADOS LIGADOS PARA A REPRESENTAÇÃO DE 

INDICADORES DA INOVAÇÃO REGIONAL  

Rafael de Moura Speroni; Evelin Priscila Trindade; Marcelo Macedo; Fernando 

Alvaro Ostuni Gauthier; Rogério Cid Bastos 
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NETWORKS, TRUST AND PERSONALITY IN SUBJECTIVE WELL-BEING IN 
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 Liliana Alves; Helena Santos Rodrigues; Isabel Neira Gómez; Florinda Matos 

NEW BRAZILIAN ACT OF ST&I AS AN INDUCTOR OF INNOVATION 

Silvio Dagoberto Orsatto; Thiago Souza Araújo; Maria Angélica Jung Marques; 

Vivian Costa Alves; Roberto Carlos dos Santos Pacheco 

O DOCENTE COMO AGENTE DE INOVAÇÃO 

Silvia Maria Puentes Bentancourt; Cleverson Tabajara Vianna; Rogerio Cid Bastos 

O FUTURO DO HOMEM: UMA VISÃO SISTÊMICA DO TRANSHUMANISMO 

Aldrwin Farias Hamad; Marcelo de Almeida Buosi; Rogério Cid Bastos; Lucas 

Novelino Abdala 

O IMPACTO DO CAPITAL INTELECTUAL DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS NA ANÁLISE DE RISCOS DE PROJETOS INOVADORES 

João Irineu de Resende Miranda; Lucas Henrique Lima Verde 

O IMPACTO DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM 

SISTEMÁTICA 

Murilo Silveira Gomes; Lidiane Visintin; Evelin Priscila Trindade; Fernando 

Ostuni Gauthier; Marcelo Macedo 

O PAPEL DAS PRÁTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO CONHECIMENTO NA 

INOVAÇÃO E NO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL  

Guillermo Antonio Dávila; Luiza Wille Augustin; Gregório Varvakis; Klaus North 

O VALOR DA INFORMAÇÃO PARA PROCESSO DE DECISÃO EM INOVAÇÃO 

UTILIZANDO BIG DATA 

César Panisson; Leonel Paes Furtado; André Panisson; João Artur de Souza  

OBSERVATÓRIOS DE COMPETÊNCIA 

Alessandra Duarte Batista; Roberto Carlos dos Santos Pacheco; Kedma B. Duarte; 

Denilson Sell; Marcelo André Marchezan 

OPEN DATA IN OPEN GOVERNMENT – WHAT IS BEING DISCUSSED? 

Larissa Mariany Freiberger Pereira; Guilherme Bertoni Machado; José Leomar 

Todesco 

OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA NO NÍVEL DE 

EQUIPES 

Ana Maria Ortegon Alvarez; Cristiano Castro de Almeida Cunha; Andrea Valéria 

Steil 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd1p3MGtDVEJLU214TV91WUMxWkxPaTluOUhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd1p3MGtDVEJLU214TV91WUMxWkxPaTluOUhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd1p3MGtDVEJLU214TV91WUMxWkxPaTluOUhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY0FUT0N1Qm9DbzlkWXFJenlvZWxzb0dDeGJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY0FUT0N1Qm9DbzlkWXFJenlvZWxzb0dDeGJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWY0FUT0N1Qm9DbzlkWXFJenlvZWxzb0dDeGJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcjZndk5GX1NKZVRfOENuR3BSSFFZMEhORzNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcjZndk5GX1NKZVRfOENuR3BSSFFZMEhORzNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXc1pUZXdqeHlmbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXc1pUZXdqeHlmbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXc1pUZXdqeHlmbVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWT0ZwM3EyOEctWUo0aVRhTXEtemN0ZUNldXhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWT0ZwM3EyOEctWUo0aVRhTXEtemN0ZUNldXhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWT0ZwM3EyOEctWUo0aVRhTXEtemN0ZUNldXhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BwwBWDUIwOmXanV4NExBSmFxNEk
https://drive.google.com/open?id=0BwwBWDUIwOmXanV4NExBSmFxNEk
https://drive.google.com/open?id=0BwwBWDUIwOmXanV4NExBSmFxNEk
https://drive.google.com/open?id=0BwwBWDUIwOmXanV4NExBSmFxNEk
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWb0NKZ3JMc2VsR25CU3ZTYTlBNWlhNW9rdnRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWb0NKZ3JMc2VsR25CU3ZTYTlBNWlhNW9rdnRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWb0NKZ3JMc2VsR25CU3ZTYTlBNWlhNW9rdnRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZGhLVTYySFVCMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZGhLVTYySFVCMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWZGhLVTYySFVCMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWREgtQmJDVlc0YUc3NjdaRUtSdjhtZkpFaFdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWREgtQmJDVlc0YUc3NjdaRUtSdjhtZkpFaFdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWREgtQmJDVlc0YUc3NjdaRUtSdjhtZkpFaFdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSjdJMzVIRFhRYmg4RTRabEREaGFxZ3BjUG9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSjdJMzVIRFhRYmg4RTRabEREaGFxZ3BjUG9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSjdJMzVIRFhRYmg4RTRabEREaGFxZ3BjUG9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRHdiM3AyQ0NjVV9rYlZlZzNhbGNlTzRTSERR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRHdiM3AyQ0NjVV9rYlZlZzNhbGNlTzRTSERR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRHdiM3AyQ0NjVV9rYlZlZzNhbGNlTzRTSERR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWRHdiM3AyQ0NjVV9rYlZlZzNhbGNlTzRTSERR/view?usp=sharing
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PARTICIPAÇÃO DO DESIGN DE PRODUTO NOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO DO 

SETOR NAVAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. 

Aldrwin Farias Hamad; Carlos Eduardo Senna; Sérgio Henrique Scolari; Gabriel 

João Assunção; Bruna Pena Felix 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE 

INNOVACIÓN DEL “TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO” 

Alejando Medina Palacios; Edgar Acoltzi Nava 

PORTAL WEB: PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA PARA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO COM BASE EM COMUNIDADES DE PRÁTICA 

Daniel Arruda Nóro; Caroline Guterres Silva; Juçara Salete Gubiani; Nilza 

Venturini Zampieri; Igor Camargo Moiano 

POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL ENTRE EMPRESAS 

MATRICES Y SUBSIDIARIAS: UN CASO DE GENERACION DE CONOCIMIENTO 

EM PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y NUEVOS PRODUCTOS 

Carlos Gómez; Leonardo Gómez 

PRÁTICAS E MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO EM 

UM PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE STARTUPS 

Mônica Ramos Carneiro; Thiago Furlani Zilinksi; Eduardo Moreira da Costa 

PREVISÃO DE DEMANDA: ESTUDO DE CASO EM MICROEMPRESA 

PORTOVELHESE DO RAMO DE FAST FOOD 

Anderson Emanuel de F. Cantanhêde; Evellin Freitas Nunes;  Jackson José Sales 

Miranda Júnior 

PROCESSO DE CO-CRIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA: ANÁLISE E 

IDENTIFICAÇÃO DE IDEIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

Marina Carradore Sérgio; Thales do Nascimento da Silva; Alexandre Leopoldo 

Gonçalves 

PROTOTIPO DE SISTEMA EXPERTO PARA ATRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN CONGRESOS 

Diego Jessie; Lia Caetano Bastos 

RED DE INNOVACIÓN FILOSÓFICA EN LA ERA DE LA CIENCIA-TECNOLOGÍA 

 Maria Belén Tell 

REDES Y ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA. CASO LA RED DE 

INNOVACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 

María del Pilar Zeledón Ruiz; Margarita Esquivel Porras; Lourdes Castro Campos 

RELAÇÕES TÉORICAS E EMPÍRICAS DO CAPITAL HUMANO COM A 

APRENDIZAGEM E A MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

Bruna Devens Fraga; Juarez Vidotto; Andrea Valéria Steil; Jane Lucia S. Santos 

https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdlZjenpiTFpOR0lXNUNSNnlyMmIzTGhnNTJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdlZjenpiTFpOR0lXNUNSNnlyMmIzTGhnNTJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdlZjenpiTFpOR0lXNUNSNnlyMmIzTGhnNTJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdlZjenpiTFpOR0lXNUNSNnlyMmIzTGhnNTJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTVUxaG91ZVMzMHF5TzlxenJqTkxJZTNwZURn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTVUxaG91ZVMzMHF5TzlxenJqTkxJZTNwZURn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTVUxaG91ZVMzMHF5TzlxenJqTkxJZTNwZURn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWaUNHNUpPcklENjVaTElfSVFGV3BuYmR3TUt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWaUNHNUpPcklENjVaTElfSVFGV3BuYmR3TUt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWaUNHNUpPcklENjVaTElfSVFGV3BuYmR3TUt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWaUNHNUpPcklENjVaTElfSVFGV3BuYmR3TUt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdFNlZ19OX2FweDZoU0h1R1llUVBzelVVRjZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdFNlZ19OX2FweDZoU0h1R1llUVBzelVVRjZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWdFNlZ19OX2FweDZoU0h1R1llUVBzelVVRjZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEMwamdHbnZwT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEMwamdHbnZwT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEMwamdHbnZwT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEMwamdHbnZwT2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXak1SWjdudVp2OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXak1SWjdudVp2OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXak1SWjdudVp2OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXak1SWjdudVp2OEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWNk9iTUs5c0RjT0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWNk9iTUs5c0RjT0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWNk9iTUs5c0RjT0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEZaeVRxTGxyVzJmdDdaSEx6RnlRZS1rVy1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWSEZaeVRxTGxyVzJmdDdaSEx6RnlRZS1rVy1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTTVtcmVNUmM3T1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTTVtcmVNUmM3T1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWTTVtcmVNUmM3T1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd29QQjNFSWNCdm1WVVY5U2ZVZWIwX1gxWDRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd29QQjNFSWNCdm1WVVY5U2ZVZWIwX1gxWDRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd29QQjNFSWNCdm1WVVY5U2ZVZWIwX1gxWDRv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWd29QQjNFSWNCdm1WVVY5U2ZVZWIwX1gxWDRv/view?usp=sharing
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REPRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

Marina Carradore Sérgio; Thales do Nascimento da Silva; Alexandre Leopoldo 

Gonçalves 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, UNA ESTRATEGIA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD EN INVERSIONES CPT SAS 

 Ismael José Bolaño Bracho; Diana Chinchilla Peña; María del Coral Pérez Ordóñez 

RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ORGANIZAÇÕES DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO - PERCEPÇÃO DOS DIRIGENTES 

Andrea Valéria Steil; Mariana Mateus Penha; Denise de Cuffa 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PRIVADA DE COLOMBIA 

Hugo José Celedón Flórez; Eduard Galvis Restrepo 

REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE GESTÃO DA INOVAÇÃO NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

Fernando Luiz Freitas Filho; Gertrudes Aparecida Dandolini; João Artur de Souza 

REVISÃO SISTEMÁTICA: A CONTRIBUIÇÃO DA TRANSPARÊNCIA NA 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA E NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Claudia Xavier de Souza; Márcio Vieira de Souza 

SELEÇÃO DE IDEIAS: BUSCA SISTEMÁTICA DA LITERATURA E BIBLIOMETRIA 

 Aline de Brittos Valdati; Willian Rochadel; Patrícia de Sá Freire; Gertrudes 

Aparecida Dandolini 

 SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO COMO SOPORTE A LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CON FINES DE INNOVACIÓN 

Diego Jessie; Lia Caetano Bastos 

SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E GESTÃO COMERCIAL E DE 

VENDAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 Omar Omar; Cristiano José Castro de Almeida Cunha; Denilson Sell 

SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO EM GRUPO PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

DE IDEIAS  

Aline de Brittos Valdati; Willian Rochadel; Patrícia de Sá Freire; Gertrudes 

Aparecida Dandolini 

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE COMO HABILITADORES PARA EL 

DESPLIEGUE DE UNA CIUDAD INTELIGENTE BAJO EL MARCO DE TRABAJO 

DEFINIDO POR LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – 

PRIMERA APROXIMACIÓN 

David Norberto Angulo Esguerra; Ángela Tatiana Zona Ortiz; César Leonardo 

Villate Barrera; Mónica Espinosa Buitrago 

https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXNzdDdU9VMDJZcVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXNzdDdU9VMDJZcVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXNzdDdU9VMDJZcVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXNzdDdU9VMDJZcVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXbmxRa0YwLUxzdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXbmxRa0YwLUxzdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwwBWDUIwOmXbmxRa0YwLUxzdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWME1UNDhDSmwzLWVBOW5CVHhsay1UNmQ2Qk1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWME1UNDhDSmwzLWVBOW5CVHhsay1UNmQ2Qk1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWME1UNDhDSmwzLWVBOW5CVHhsay1UNmQ2Qk1R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOEcwTlpIU2lURWdTdWVxaThSQ3RuTmpDeVlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOEcwTlpIU2lURWdTdWVxaThSQ3RuTmpDeVlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWOEcwTlpIU2lURWdTdWVxaThSQ3RuTmpDeVlF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeHp1RGdCRjBKbE5vUnZpLVhzTDVVSXpEYVlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeHp1RGdCRjBKbE5vUnZpLVhzTDVVSXpEYVlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWeHp1RGdCRjBKbE5vUnZpLVhzTDVVSXpEYVlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV2xEMlBCZEZlSkNVVjlsUDVJelNzcy1jbTJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV2xEMlBCZEZlSkNVVjlsUDVJelNzcy1jbTJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWV2xEMlBCZEZlSkNVVjlsUDVJelNzcy1jbTJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYXRTT1lsTjMzNmZ3UVBZd1JmWWJaVGZ5Q3Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYXRTT1lsTjMzNmZ3UVBZd1JmWWJaVGZ5Q3Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWYXRTT1lsTjMzNmZ3UVBZd1JmWWJaVGZ5Q3Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWemVoN0gydGIwU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWemVoN0gydGIwU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWemVoN0gydGIwU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWg5dnk1bDFNTnNPNjc2UWpJTFhJT1BpcE5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWg5dnk1bDFNTnNPNjc2UWpJTFhJT1BpcE5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWbWg5dnk1bDFNTnNPNjc2UWpJTFhJT1BpcE5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B-pvONq6bSgWbmdEcXBjNlhYanpLSXM1b25PdHFIQmxWQS1v
https://drive.google.com/open?id=0B-pvONq6bSgWbmdEcXBjNlhYanpLSXM1b25PdHFIQmxWQS1v
https://drive.google.com/open?id=0B-pvONq6bSgWbmdEcXBjNlhYanpLSXM1b25PdHFIQmxWQS1v
https://drive.google.com/open?id=0B-pvONq6bSgWbmdEcXBjNlhYanpLSXM1b25PdHFIQmxWQS1v
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-pvONq6bSgWcGZzczdMNV9NWUJYSTdnc1hiVzBMbi1ZZlh3/view?usp=sharing
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STRATEGIC RESOURCE MAPPING – O PROCESSO DE ACELERAÇÃO DE 

SINERGIAS DO TECNOPUC 

Clarice Schneider Lamb; Eduardo Giugliani; Rafael Prikladnicki; J. Roberto 

Evaristo 

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE TELEVISIÓN DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 

DE ECUADOR 

Abel Suing; Holger Tene; Carlos Ortiz 

TEORIA DA COMPLEXIDADE E LIDERANÇA ORGANIZACIONAL: A 

EMERGÊNCIA DA COMPLEXITY LEADERSHIP 

Julival Queiroz de Santana; Everton Ricardo do Nascimento; Rejane Costa; Sérgio 

Murilo Schütz; Fernando Ostuni Gauthier 

THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS THROUGH EDUCATION: A 

BRAZILIAN DREAM OR REALITY? 

Monique Raupp 

THE INNOVATION THEATER – TOWARDS A CONCEPTUAL FRAMEWORK TO 

SYSTEMICALLY INTEGRATE AN IDEA IN CONTEXT 

Lucas Novelino Abdala; Tatiana Schreiner; Aldrwin Farias Hamad; Clarissa Stefani 

Teixeira; Eduardo Moreira Da Costa 

UM CICLO VIRTUOSO DE PRODUÇÃO DE DADOS, CONHECIMENTO E 

INOVAÇÃO UTILIZANDO OPEN DATA PARA AS SMART CITIES 

 Vinicius Barreto Klein; José Leomar Todesco 

UM MODELO CONCEITUAL PARA USO DE BIG DATA E OPEN DATA NAS 

SMART CITIES 

 Vinicius Barreto Klein; José Leomar Todesco 

UMA ONTOLOGIA PARA APOIO À SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO BASEADOS 
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ESTUDO DA LOCALIZAÇÃO E DO ARRANJO FÍSICO EM UM  

RESTAURANTE PORTO-VELHENSE 

 

 

 

Resumo 

 

Este estudo tem base na Teoria da Contingência, de modo a responder à seguinte questão: 

Como se caracteriza a localização e o arranjo físico da empresa em estudo?  Para responder, 

traz como objetivo geral estudar a localização e o arranjo físico em uma microempresa no 

ramo alimentício porto-velhense, pois tais fatores oferecem vantagens para a organização. 

Para atender a este objetivo, se propõe como objetivos específicos caracterizar o atual arranjo 

físico da empresa em estudo (1), efetuar a análise SWOT em face das práticas adotadas 

relativas ao arranjo físico e da localização em estudo (2), e propor a inovação requerida para a 

adequação do arranjo físico e localização à melhoria de desempenho nos resultados na 

empresa estudada. A metodologia consiste um Estudo de Caso e uma abordagem qualitativa, 

os procedimentos para a coleta de dados foi visita in loco, como apoio, utilizou-se a 

ferramenta 5W2H, contribuindo para a elaboração da análise SWOT; foi elaborado um 

levantamento teórico e conceitual sobre localização e arranjo físico, microempresa, produção 

de serviços e conceito de Matriz SWOT para a realização do confronto entre a prática e a 

teoria. E como sugestão de inovação, apresentamos três propostas: para o ambiente, nos 

produtos e no processo. 

 

Palavras-chave: Arranjo Físico, Localização, Matriz SWOT, Inovação. 

 

 

Abstract 

 

This study is based on the Contingency Theory treated to answer the question: How is 

characterized the location and company's physical arrangement under study? To answer 

brings as general objective to study the location and physical arrangement unit of one 

microenterprise operations in porto-velhense network of food industry, as factor of 

competitive advantage. Is proposed as specific objectives to characterize company's current 

physical arrangement under study, make SWOT Analysis in face of the practices adopted for 

the physical arrangement and location of study, and propose innovation required to adapt 

physical arrangement and location on performance improvement in results in the studied 

company. The methodology is a Case Study, with qualitative approach, with procedures: data 

collection, in situ visit and conducting of interview with developers; as support, are used the 

5W2H tool, contributing to the development of the SWOT analysis; It was developed a 

confrontation of theoretical and conceptual survey of location and physical arrangement of the 

micro-enterprise studied, focused the production services; concept of SWOT Matrix is applied 

for realization of the confrontation between practice and theory. As the suggestions for 

innovation, are presented three proposals: one for the environment, another in the products, 

and the last in the process.  

 

Keywords: Physical scratch, location, SWOT Matrix Innovation. 
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1 Introdução 

 

Localização e arranjo físico são técnicas que vêm se expandindo e se inovando para 

acompanhar a modernização requerida em um mercado cada vez mais exigente quanto ao 

desempenho dos estabelecimentos que oferecem bens e serviços. O seu estudo se faz essencial 

na gestão da produção, uma vez que importa em adequação do ambiente onde se praticam as 

atividades de transformação, além de ser significativo ao benchmarking e ao visual que 

tornam a organização atraente no ponto de vista da sua aceitabilidade pelos clientes internos e 

externos. A escolha pela localização e arranjo físico envolve complexidades em decisão, o 

que exige prudência, haja a vista que ocorrerá investimentos, custos e comprometimento ao 

longo do tempo; porque se faz durável, logo necessita de atenção quanto à elaboração ou 

reformulação. O rearranjo físico ou layout de um processo é caro, consome tempo e impõe 

paradas na produção. Portanto, a elaboração de layout associando à localização e 

funcionamento empresarial é tarefa imprescindível ao gestor em geral, e em particular o 

gerente de produção e operações. Implica em etapas desde a discussão da forma, balizamento 

de custos, discussão e desenvolvimento de respectivo projeto. Aqui, a pergunta a ser 

respondida é: Como se caracteriza a localização e o arranjo físico da empresa em estudo? Para 

responder a esta indagação se propõe atender como objetivo geral: Estudar a localização e o 

arranjo físico em uma unidade da rede de operações micro empresarial no ramo alimentício 

porto-velhense; e para atender a este, se propõe como objetivos específicos caracterizar o 

atual arranjo físico da empresa em estudo (1), efetuar a análise SWOT em face das práticas 

adotadas relativas ao arranjo físico e da localização em estudo (2), e propor a inovação 

requerida para adequação do arranjo físico e localização à melhoria de desempenho nos 

resultados na empresa estudada.  

 

2 Referencial Teórico 

 

A teoria básica para a realização deste trabalho é a Teoria da Contingência tratada em 

Chiavenato (2014). Para este autor, esta teoria enfatiza que nada é absoluto nas organizações 

ou em qualquer situação administrativa, porquanto tudo é relativo e ainda é dependente das 

diversas contingências que estão no entorno destas situações; ele afirma que há uma relação 

funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas necessárias para o 

alcance eficaz dos objetivos da organização. Essa relação pode ser melhor observada a partir 

dos elementos do arranjo físico, conforme estabelecido a seguir. 

 

2.1 Conceitos de localização  

Localizar significa determinar o local do centro de operações, onde serão prestados os 

serviços e/ou fabricados os produtos que geram as receitas da empresa e onde se fará a 

administração do empreendimento. Definir uma localização para se instalar um 

empreendimento é uma decisão estratégica e faz parte do planejamento do negócio. Deve-se 

considerar custo de transportes (matérias primas e produtos acabados), estoques, mão-de-obra, 

visibilidade, outros insumos (água, energia elétrica, combustíveis etc.) nessa ponderação.  

Para Chiavenato citado por Pedro Filho, (2014) a localização das instalações refere-se ao local 

específico escolhido para as instalações da empresa, seja fábrica, oficina, loja ou escritório da 

empresa. Algumas empresas precisam ficar próximas de seus clientes (supermercados, 

restaurantes, farmácia, padaria etc.). Outras são atraídas pela proximidade das matérias-
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primas (indústria cerâmica, fábrica de cimento etc.). Algumas necessitam de mão-de-obra 

especializada e se limitam a regiões que possam oferecê-la.  

Independente do seu ramo ou segmento, os gestores devem estudar com atenção o 

momento da escolha da localização para o ponto comercial. E quando se trata de ramo 

alimentício, a cautela deve ser adequadamente apurada, quando que se avaliam a utilização de 

técnicas específicas, evitando escolha malsucedida. Corrêa (2014) afirma que a localização de 

uma operação afeta a capacidade de uma empresa em competir em relação aos aspectos 

internos e externos. Para as empresas de manufatura, a localização afeta seus custos diretos, 

custos de transporte, custos da mão-de-obra, custos logísticos, entre outros. Por sua vez, a 

localização interfere no atendimento ao cliente, no tempo de transporte dos produtos acabados 

até o seu destino final e na proximidade com suas fontes de recursos dentro de sua cadeia de 

suprimentos. Após a decisão de localização da unidade, devem-se iniciar os procedimentos 

para o desenvolvimento dos arranjos físicos necessários. 

 

2.2 Conceitos de arranjo físico 

O arranjo físico nas organizações consiste em um fator determinante que proporciona 

a execução de suas atividades com êxito e eficácia. A sua otimização proporciona aumento na 

produtividade, bem como, o bem-estar do empregado pelas condições favoráveis a execução 

do trabalho e a satisfação do cliente. De acordo com Corrêa, citado por Ferreira (2014), 

arranjo físico de uma operação é a maneira de como se encontram dispostos fisicamente os 

recursos que ocupam espaço dentro da instalação de operação, é decidir onde colocar todas as 

instalações, equipamentos, máquinas, e pessoal dentro da área produtiva. E se, porventura o 

arranjo físico estiver errado, pode levar a padrões de fluxo longos ou confusos, estoque de 

materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, inconveniência para os clientes, 

tempos de processamento longos, operações inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. 

De acordo com Chambers e Johnston citado por Almeida Léllis (2012), o arranjo físico como 

um todo deve atingir alguns fatores fundamentais são eles: Segurança inerente, extensão do 

fluxo, clareza de fluxo, conforto para os funcionários, coordenação gerencial, acessibilidade, 

uso do espaço e flexibilidade de longo prazo. 

Para Bósoli, citado por Garcia Júnior (2012), a escolha de um arranjo físico é uma 

decisão a ser tomada com muita prudência, por ser um processo durável e que necessita de 

mais atenção quando sofre reformulação. Um planejamento mal realizado pode ocasionar 

atrasos, insatisfação dos clientes e perdas financeiras, entre outros problemas, tornando 

necessário um estudo para a organização do novo processo. Para Garcia Júnior (2012) existem 

quatro tipos de arranjo físico, que serão apresentados na Figura1. 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 20, 21 e 22/11/2016 4 

 

 

 

Tipologia 

 

 

Descrição conceitual 

Posicional É caracterizado pelo processo executado, onde o recurso transformado não se move entre os 

recursos transformadores. Neste tipo de layout, o produto a ser trabalhado permanece fixo 

enquanto as máquinas, equipamentos e trabalhadores movimentam-se ao seu redor. Geralmente, o 

processo se desenvolve em uma área restrita e tem a característica de ser único.  

Por 

Processo 

Ocorre à presença de um espaço onde se alocará as máquinas, e os produtos passarão por elas, já 

que o material e produto se movem e as maquinas e operação fica parada. Neste tipo de layout 

todos os recursos similares são mantidos juntos, assim resultando na criação de departamentos, 

onde são executadas operações semelhantes.  

Por 

Produto 

As maquinas se reservam a trabalhar para um só produto, sendo que cada etapa é caracterizada 

como distinta da anterior. Neste layout, os equipamentos são colocados de acordo com a sequência 

de operações. Caracteriza-se por existir um único produto fabricado em grande quantidade.  

Celular Consiste em alocar as maquinas em células e com funcionamento bastante parecido a uma ilha do 

layout por processo. Neste tipo de layout os recursos são direcionados para uma operação, onde 

ocorrerão várias etapas de se processamento. A célula concentra as operações, os recursos e os 

processos para a realização da tarefa. Este tipo de arranjo também pode ser conhecido como ilhas 

de produção. 

Figura 1. Tipos de Arranjo Físico 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A necessidade de se fazer um planejamento do arranjo físico e da localização, surge 

tanto durante o projeto de novas instalações como quando se reformulam projetos de 

instalações pré-existentes. Vários motivos contribuem para reformulação de projetos de 

arranjo físico. A chegada de novos produtos, mudanças em várias áreas, problemas de fluxo e 

assim por diante.  Um arranjo físico eficaz, coligada a uma boa localização pode ajudar uma 

organização a conseguir uma vantagem estratégica que proporcione diferenciação e por 

consequência, bons resultados para a organização. 

 

2.3 Definições para microempresa 

No cenário empresarial atual, destaca-se a contribuição das micro e pequenas 

empresas para o desenvolvimento da economia local, nacional e, por vezes, mundial. 

Conforme Rocha et al. (2013), as microempresas e empresas de pequeno porte possuem um 

potencial importante de geração de emprego e de renda, o que trouxe destaque nos últimos 

anos como base de sustentação da economia mundial. Nesse contexto, as microempresas 

possuem algumas dificuldades para avaliarem o desempenho do seu negócio em relação às 

práticas de gestão, devido ao fato do mercado estar globalizado e competitivo. Portanto, 

torna-se necessário buscar alternativas para a melhoria da competitividade. 

Conforme Freitas, citado por Silva (2015) o crescimento do número de pequenas e 

médias empresas de serviços relacionados à gastronomia tem levado estas a buscarem novas 

formas de atuação, em ambos os mercados doméstico e internacional devido ao seu relevante 

papel na economia nacional. Devido à alta competitividade no mercado e pela forte pressão da 

expansão das grandes empresas, é necessário que as microempresas reavaliem, 

constantemente, seus modelos de gestão e suas estratégias competitivas, de modo que possam 

acatar com as exigências do mercado e construir vantagens competitivas sustentáveis através 

da agregação de valores e da busca incessante pela melhoria contínua. 
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2.4 Conceitos para produção de serviços  

A padronização tem como objetivo reduzir a variabilidade dos processos de trabalho 

sem que a flexibilidade seja prejudicada, ou seja, os produtos devem atender às expectativas 

dos consumidores de forma regular com o menor custo possível. Os mecanismos de 

padronização muitas vezes são fundamentais para uma empresa se manter competitiva no 

mercado, já que afeta os custos de produção, os prazos de entrega e a satisfação do cliente. 

Segundo Marina Queiroz, (2015) padronizar a produção é uma estratégia indispensável para o 

sucesso, uma vez que permite obter produtos sempre com o mesmo padrão de qualidade, 

envolvendo aspecto, aroma e sabor, além de ser uma alternativa para a redução do custo de 

produção e que também permite evitar desperdícios. 

 

2.5Conceitos de Matriz SWOT 

A matriz SWOT é utilizada para analisar os pontos fortes (Strenghts), pontos fracos 

(Weakness), oportunidades (Opportunities), e ameaças (Threats). A análise SWOT é mais um 

método de auxílio na busca de melhorias organizacionais, conforme conceituado por Santos e 

Fernandes (2015) essa ferramenta proporciona a elaboração e análise dos dados que abrangem 

a realidade que ocorrem um uma organização pública ou privada. Analisando seu ambiente 

interno e externo, sendo muito necessária esta ferramenta para os administradores/gestores, 

para que possam visualizar as partes que influenciam os resultados e objetivos da 

organização, propondo melhorias que se adequem as mudanças que ocorrem continuamente 

no mercado, e que influenciam diretamente as organizações. Os pontos fortes e fracos, dizem 

respeito à fatores internos, como força de trabalho, estrutura produtiva, etc. onde se encaixaria 

o arranjo físico. E quanto aos fatores externos, temos as oportunidades e ameaças e como 

exemplo tem a demanda da clientela, as empresas concorrentes e a distância enquadrando 

aqui localização. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para contribuir neste este estudo tem enfoque metodológico 

no método aplicado do estudo de caso, que de acordo com Prodanov e Freitas (2013) se 

conceitua como uma estratégia de pesquisa abrangente que envolve o estudo de um ou mais 

objetos, permitindo um amplo e detalhado conhecimento sobre o fenômeno estudado. De 

acordo com a natureza, esta pesquisa tem abordagem qualitativa, que segundo Silva e 

Menezes citado por Leal de Almeida (2015) a pesquisa qualitativa considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o teórico, onde a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo dessa pesquisa. 

A pesquisa desenvolvida será de caráter exploratório, que segundo Siena (2011), tem 

como objetivo obter a maior familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. A coleta de dados será obtida através da pesquisa caracterizada como in 

loco, que será realizada em um restaurante da capital, na qual foi realizada uma entrevista 

com seus colaboradores, com a finalidade de obter informações que forneçam alicerce para 

análise SWOT e contribuam para alcançar os objetivos da pesquisa. A Figura 2 a seguir, 

mostra a aplicação desta metodologia.  
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Figura 2. Diagrama metodológico. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para o estudo de caso, será utilizada a ferramenta 5W2Hde acordo com Gomes (2014) 

é uma ferramenta para elaboração de planos de ação, muito utilizada na gestão de projetos, 

análise de negócios, elaboração de planos de negócio, planejamento estratégico e outras 

disciplinas de gestão, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e para 

análise através da Matriz SWOT.  Tal ferramenta é utilizada como plano de ação para a 

execução das tarefas que serão concretizadas no decorrer do trabalho, dispostas na Figura 3. 
 

Questão Descritiva 

O que faremos? (What?) 
Estudar as operações de localização e arranjo físico em uma microempresa 

porto-velhense do ramo alimentício. 

Porque faremos? (Why?) 

Para verificar as convergências e divergências com as Teorias estudadas em 

Administração e a prática no mercado, com objetivo de propor possíveis 

melhorias e/ou inovações. 

Onde faremos? 

(Where?) 
Em um Restaurante na capital de Porto Velho. 

Quem fará? (Who?) As discentes do 5º semestre, autoras do Resumo Expandido. 

Quando faremos? 

(When?) 
No período de março a junho do 5º semestre 2016. 

Como faremos? (How?) 
Através de um estudo de caso, com coleta de dados através de entrevistas e 

observação in loco para elaboração da análise SWOT. 

Quanto custará? (How 

much?) 
Não houveram custos a serem computados. 

Figura 3. Ferramenta 5W2H. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os procedimentos adotados para a pesquisa possibilitaram a obtenção de dados 

necessários para elaboração de um modelo conceitual e os passos definidos para o 
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prosseguimento da pesquisa. Para atender aos objetivos do estudo requereu a constituição de 

procedimentos, conforme a Figura 4. 
 

 

Pontos Metodológicos 

 

Especificações 

1. Revisão Teórica 

Foi realizada uma busca por temas relacionados aos objetivos da pesquisa que 

servem de base para a discussão de conceitos e escolha da teoria abordada 

neste trabalho, através de sites, artigos e livros. 

2. Procedimentos 

Metodológicos 

Foi feito uma visita in loco, e realização de uma entrevista com os 

colaboradores e responsáveis do restaurante. 

3. Análise SWOT 
A partir da análise de dados, foram coletadas as informações necessárias para 

a construção da análise SWOT. 

4. Análise dos 

resultados 

Interpretação dos dados coletados e sua representação através de diagramas e 

quadros. Apresentação da inovação requerida. 

Figura4. Detalhamento dos procedimentos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a análise, serão identificados os processos e seus responsáveis para tomar 

conhecimento das deficiências na busca de um arranjo físico mais produtivo e uma 

localização mais adequada. 

 

4. Análise dos Resultados 

 

Atualmente, o ato de comer tem se associado a locais que não envolvem o lar. Os 

restaurantes, bares e cantinas fazem parte do cotidiano da população. Atendem a diversos 

grupos sociais, que recorrem a eles em distintas situações, como refeições do dia-a-dia; 

ocasiões especiais (como formaturas, casamentos e aniversários) e reuniões. De acordo com 

Proença (2010) o respeito pelo momento alimentar e pela história pessoal relativa à 

alimentação, demonstra que as pessoas estão cada vez mais exigentes com os alimentos e cada 

vez mais preocupadas com as consequências do ato alimentar. Diante deste quadro, a 

preocupação com a alimentação (variedade, salubridade e segurança dos alimentos) passa a 

ser uma preocupação mundial por parte dos clientes. Frente a essa conjuntura, exigem-se as 

necessárias boas práticas de fabricação do alimento e controle das etapas de produção 

(Esperança; Marchioni, 2011). 

 Este trabalho promove para a empresa estudada a oportunidade de aprofundar seus 

conhecimentos sobre a importância da localização e arranjo físico e desenvolver em 

contrapartida uma proposta de inovação que será apresentada para contribuir no 

desenvolvimento e crescimento da mesma, podendo usá-la como estratégia competitiva de 

sucesso. 

 

4.1 Caracterização do atual arranjo físico da empresa em estudo. 

Em observação realizada no cenário em estudo, é possível realizar classificação quanto 

ao arranjo físico. Conforme estabelecido na revisão teórica e conceitual, este pôde ser 

classificado como Arranjo Físico por Processo no setor da cozinha onde são elaboradas as 

refeições. Essa classificação se dá pelo fato de que o layout verificado os recursos 

equivalentes são mantidos próximos, executando operações semelhantes. A Figura 5, a seguir, 

mostra a divisão dos pavimentos do restaurante, seguido da Figura 6, que descreve cada item 

e as etapas dos processos do produto. 
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Figura 2. Pavimentos do restaurante.    

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Indicativo dos itens da planta Descritiva dos processos dos produtos 

1. Mesa - destinada a colocação de matéria 

prima após a compra.  

É nessa etapa que são separados todos os alimentos que 

serão utilizados no dia, sendo em seguida destinado a pia. 

2. Pias - local para higienização dos alimentos. Após a higienização dos alimentos serão separadas as 

panelas, colheres e facas para corte de alimentos. 

3. Mesa - onde são alocadas panelas, tampas, 

facas, colheres usadas no dia a dia. 

Fazendo a separação os alimentos são destinados a mesa 

de corte. 

4. Mesa - para corte de alimentos, preparação 

de saladas. 

Processo de corte de carnes, verduras, legumes. 

Condimentar os alimentos para leva-lo ao fogo. 

5. Fogão- utilizado para cozimento dos 

alimentos. 

Conforme são preparadas as refeições, são colocadas em 

cubas e destinada a mesa nº 10. 

6. Balcão- utilizado para guarda de 

condimentos utilizados diariamente. 

Condimentos utilizados no momento da condimentação 

dos alimentos.  

7. Forno - destinado a assar alguns tipos de 

carne. 

Usado somente em alguns dias da semana, de acordo com 

o cardápio estipulado pela dona no dia. 

8. Fritadeira- utilizada na fritura de algumas 

carnes, banana e batatas. 

Empregado para frituras de alimentos diariamente. 

Banana ou batatas pois esses alimentos são feitos de em 

dias distintos. 

9. Balcão - utilizado para guarda de verduras. Esse local é utilizado logo após a chegada das 

mercadorias, pois as verduras que não serão usadas 

imediatamente são guardadas no balcão. 

10. Mesa- usada para colocação das cubas de 

alimentos e saladas prontas. 

As cubas com as refeições prontas, imediatamente são 

destinadas ao buffet. 

11. Churrasqueira. Local onde são assadas as carnes, peixes e frango.  

12.Balcão de pesagem /caixa. Balcão de pesagem da refeição e caixa para recebimento 

de dinheiro. 

13. Banheiros- separados por sexo. Além do seu uso habitual é destinado também para 

higienização das mãos dos clientes 

14. Mesas para clientes. Mesas para os clientes realizarem as suas refeições. Sua 

escolha é livre. 

15. Freezers- para guarda de refrigerantes, 

sucos industrializados e água. 

Local utilizado para guarda de bebidas, o cliente deverá 

fazer o pedido ao pesar sua comida ou através do 

atendimento de garçom/garçonete. 

16. Buffet- onde são servidos os alimentos. Após o preparo dos alimentos na cozinha é destinado ao 

buffet, o arranjo possui um quente para comida e um frio 

para saladas. 

17. Mesa- empregada para guarda de pratos e 

talheres 

Antes do cliente chegar ao buffet para servir-se, ele retira 

seu prato e seu talher.  

18. Balcão - utilizado para acomodar os copos 

utilizados. 

Para guarda dos copos que serão utilizados pelos clientes 

no decorrer da sua estadia no restaurante. 

Figura 6. Descrição da planta e seus processos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Verificou-se que a planta precisa de reformulações, as áreas de distribuição dos 

alimentos, como o buffet térmico, estão organizadas em um arranjo físico celular, 

concentrando os recursos e os processos para a realização da tarefa. O ciclo inicia quando o 

cliente pega um prato disponível no início da área do buffet térmico e se serve (em sistema de 

self service) das opções de saladas, acompanhamentos, grãos e temperos. Após esse processo, 

ele pega os talheres necessários e já se posiciona em mesas dispersas pelo salão, solicitando a 

bebida necessária. 

Ao lado direito, encontra-se o balcão de pagamento, acoplado aos banheiros masculino 

e feminino, não possui uma área destinada à formação de uma fila de espera, a fila muitas 

vezes bloqueia o acesso para clientes que buscam a churrasqueira. Para o armazenamento de 

suas matérias primas, observou-se que não há um local específico, ficando esse no local que 

deveria ser estritamente para produção dos alimentos, ocupando ainda mais seus espaços. 

Porém, foi decidido assim pela gerência da empresa, já que, ao comprar produtos em grande 

quantidade, observou-se certo desperdício da parte dos funcionários, desde então, a matéria-

prima tem sido adquirida diariamente junto aos fornecedores. O tempo de produção ocorre 

dentro do previsto, conforme observado e pesquisado, e a alocação de suas máquinas faz com 

que, não haja dispêndio de tempo. 

Em segundo momento verifica-se que o atual arranjo da cozinha está organizado em 

um arranjo por processo, já que o material e produto se movem e as maquinas e operação fica 

parada. Aqui, ocorre o preparo e cozimento dos alimentos, higienização dos utensílios, etc. A 

reposição de alimentos nos buffets térmicos é realizada pelos funcionários através da troca das 

cubas vazias por abastecidas trazidas da cozinha, carregadas pelos funcionários sem o auxílio 

de equipamentos adequados, pelo mesmo corredor onde os clientes aguardam na fila para se 

servir. Os indicativos dessa categorização podem ser verificados na Figura 7. 

Apectos da teoria Prática realizada no restaurante 

1.Exigência de boas práticas de fabricação de 

alimentos (Esperança; Marchioli, 2011). 

A empresa em questão tem seus colaboradores 

certificados com cursos de boas práticas na manipulação 

de alimentos e exigem que o conhecimento seja aplicado 

na prática. 

2.Controle das etapas de produção (Esperança; 

Marchioli, 2011). 

A empresa faz exigência sobre a produção dos alimentos, 

primeiro prepara  os de demora no cozimento (ex. 

feijão), para elaborar os alimentos  mais rápidos (ex. 

macarrão), porém a empresa não faz controle sobre as 

quantidades podendo sobrar ou faltar alimentos. 

3.O arranjo físico deve atingir fatores 

fundamentais: Segurança inerente, extensão e 

clareza de fluxo, conforto para funcionários, 

coordenação gerencial, acessibilidade, uso de 

espaço e flexibilidade a longo prazo (Almeida; 

Léllis, 2012). 

O arranjo físico estudado apresenta maquinários e 

móveis anosos, não há espaço adequado para alocar 

matérias-primas, espaço inadequado na reposição de 

cubas de alimentos no Buffet, ambiente sem 

climatização. 

4. Padronização da produção (Marina; 

Queiroz, 2015). 

A produção é padronizada em alguns aspectos (alguns 

alimentos são feitos diáriamente, sem mudanças), porém 

não possui cardápio diário, ficando a critério da dona do 

estabelecimento definir os pratos que serão preparados. 

5. Algumas empresas precisam ficar próximas 

de seus clientes. Outras atraídas pela 

proximidade das matérias-primas (Pedro 

Filho, 2014). 

O restaurante possui otima localização, situado em uma 

avenida principal, tem um bom fluxo de pessoas (clientes 

e possíveis clientes) e tem fácil acesso a matéria-prima 

dispondo de supermercado. 

Figura 7. Comparativo de teoria e prática 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2 Efetuar a análise SWOT em face das práticas adotadas relativas ao arranjo 

físico e da localização em estudo. 

Para a elaboração deste trabalho, foi adotada a análise SWOT, uma ferramenta 

utilizada para analisar os procedimentos internos e externos da empresa em estudo, auxiliando 

nas descrições necessárias que devem ser feitas para a elaboração da inovação requerida, que 

logo trará melhoria na prestação do serviço neste ramo. Para tanto, segue a Figura 8, 

demonstrando da ferramenta adotada. 
 

Ambiente interno Ambiente externo 

Pontos Fortes 

1. Possui um ótimo espaço e arranjo adequado. 

2. Preço acessível, dispondo de um buffet 

variado. 

3. Amplo espaço, várias opções de mesa e 

posição para se acomodar. 

Oportunidades 

1. Possui uma ótima localização, já que está 

situado em uma avenida principal 

2. Implantação de ideias inovadoras. 

3. Formação de pessoal. 

 

Pontos Fracos 

1. Maquinários e móveis anosos. 

2. Não há espaço adequado para alocar 

matérias-primas. 

3. Espaço inadequado na reposição de cubas de 

alimentos no Buffet. 

4. Ambiente sem climatização. 

Ameaças 

1. Dificuldade na implementação de mudanças. 

2. Prédio alugado, sendo impedido, segundo 

normas contratuais, possíveis modificações na 

estrutura da empresa. 

3. Grande concorrência nas proximidades. 

 

Figura 8. Análise SWOT 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A ferramenta SWOT é utilizada para o planejamento empresarial, observando quatro 

questões principais: As forças ou fraquezas internas da organização, confrontadas com as 

oportunidades ou ameaças oferecidas pelo ambiente. 

Como ponto forte foi possível distinguir um ótimo espaço e arranjo adequado. Ao 

ambiente, o preço dos alimentos é acessível, dispondo de um buffet variado e posições 

diversas de mesas, para o cliente se posicionar como quiser. 

Como pontos fracos, percebe-se que os maquinários estão depreciados e os móveis 

antigos, a empresa não usufrui adequadamente o seu espaço, ele é amplo, porém mal 

estruturado. Assim como não há espaço adequado para alocar matérias-primas. Também foi 

identificado espaço inadequado na reposição de cubas de alimentos no Buffet, causando 

possíveis atropelamentos entre colaboradores e clientes. E o ambiente não possui 

climatização, nem iluminação adequados. 

Como oportunidades, foi possível destacar uma ótima localização, já que está situado 

em uma avenida principal, outra oportunidade é a implementação de idéias inovadores para o 

crescimento e sucesso da empresa, o treinamento de pessoal também é uma ótima 

portunidade, pois o conhecimento é proveitoso e influencia na qualidade do produto. 

Como ameaça foi observado certa dificuldade na implantação de mudanças. As 

normas contratuais do prédio alugado, impede, que haja possíveis modificações na estrutura 

da empresa. Outro ponto também é uma grande concorrência nas proximidades. 

 

4.3 Proposta de inovação requerida para adequação do arranjo físico e 

localização à melhoria de desempenho nos resultados na empresa estudada.  

 Inovação, atualmente, tem sido a palavra-chave para o sucesso, propor uma inovação 

para uma empresa, não é tarefa fácil, várias análises precisam ser feitas para que a esta venha, 

de fato, proporcionar um desenvolvimento rentável para a organização. A análise SWOT 
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permite visualizar de forma clara, os fatores internos e externos da empresa, facilitando assim 

a análise dos dados para enfim, propor a inovação. Para a empresa em estudo, trouxemos três 

propostas de inovação, descritas a seguir. 

A primeira proposta de inovação é modernizar o ambiente, melhorar a fachada frontal, 

explorando a ótima localização, retrabalhar o arranjo para aperfeiçoar o fluxo interno, 

climatizar e iluminar o espaço tornando o recinto mais sofisticado. 

A segunda proposta é para o produto ofertado. Propomos acrescentar no cardápio 

diário, alimentos saudáveis e benéficos para a saúde, adição de ingredientes ricos em 

proteínas e vitaminas, oferta de pratos diversificados bem como a divulgação destes novos 

pratos, para que o cliente sinta interesse em provar para posteriormente aprovar a ideia. 

E como proposta final, a inovação de processos. O atendimento precisa ser 

automatizado gerando rapidez e controle nas vendas. A cozinha com maquinários modernos e 

sofisticados fornecem ao profissional segurança na produção de alimentos. O objetivo é a 

qualidade dos processos, pois isso torna tudo mais vantajoso para a empresa. A Figura 9 

demonstra de maneira sucinta em quais locais a inovação pode ser aplicada no estudo da 

localização e arranjo físico. 
 

Processo para inovação Sugestão de inovação na empresa estudada 

1.Ausência de 

modernização no ambiente 

interno e externo. 

Melhorias na fachada frontal, explorando a ótima 

localização, retrabalhar o arranjo para aperfeiçoar o fluxo interno, 

climatizar e iluminar o espaço tornando o recinto mais sofisticado. 

2. Carência de 

cardápios diários. 

Acrescentar no cardápio diário, alimentos saudáveis e 

benéficos para a saúde, adição de ingredientes ricos em proteínas e 

vitaminas, oferta de pratos diversificados bem como a divulgação 

destes novos pratos, para que o cliente sinta interesse em provar 

para posteriormente aprovar a ideia. 

3. Processos arcaicos. 

Implantar automatização no atendimento gerando rapidez 

e controle nas vendas. A cozinha com maquinários modernos e 

sofisticados fornecem ao profissional segurança na produção de 

alimentos 

Figura 9. Proposta de inovação nos processos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5. Considerações Finais 

 

O arranjo físico e a localização são um fator primordial para o processo de produção e 

desempenho da organização, e através deste trabalho, se tornou possível o estudo destes na 

empresa pesquisada, respondendo ao seguinte questionamento: Como se caracteriza a 

localização e o arranjo físico da empresa em estudo? E como resposta, foi possível atingir os 

objetivos específicos, que seriam: caracterizar o atual arranjo da empresa em estudo, efetuar a 

análise SWOT, e propor a inovação requerida para adequação do arranjo físico e da 

localização. 

O presente artigo, na realização de um estudo de caso, apresenta os resultados da 

pesquisa realizada in loco com os colaboradores de um restaurante da capital, situada em 

Porto Velho, a caracterização do arranjo físico atual é classificada no setor da cozinha por 

processo, já que o material e produto se movem e as maquinas e operação fica parada, no 

salão onde se encontra o buffet térmico é especificado como arranjo físico celular, 

concentrando os recursos e os processos para realização da tarefa. A localização da empresa é 

tida com ótima pois nas suas proximidades tem fácil acesso para matéria-prima e por estar 

situado em uma avenida tem um grande fluxo de pessoas, tendo como proposta de inovação a 

modernização do ambiente interno e externo, introdução de cardápios diários pois atualmente 
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ela não possui e a implantação de processos automatizados na área de atendimento e na 

preparação dos alimentos. 

O estudo do arranjo físico em um restaurante proporciona melhorias em outras 

empresas do ramo alimentício agregando valor com novo conhecimento para redução dos 

riscos a redução de danos à saúde do trabalhador proporcionando um relativo aumento na 

produtividade, melhor utilização e divisão do ambiente e melhor localização de instalação. 

Diante do que foi exposto, pôde-se observar a importância deste para que seu processo ocorra 

de forma linear e eficaz, atendendo a necessidade de seu público alvo e, através da inovação 

requerida alavancar no sucesso do mercado de trabalho.  
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SOCIOCRÍTICA COMO INSTRUMENTO DE INOVAÇÃO SOCIAL EM 

COMUNIDADES VULNERÁVEIS  

 

 

 

Resumo 

Este trabalho objetiva identificar por meio do discurso as comunidades vulneráveis de Porto 

Velho, realizar o levantamento dos fatores impeditivos para o progresso e propor medidas de 

inovação social para a emancipação de indivíduos e grupos. Para realização desta tarefa serão 

utilizados os paradigmas da sociocritica, Teoria de Gramsi, Inovação Social e o Desing 

Thinking ingressa como ferramenta para promoção da inovação. A geração de dados e 

procedimentos de análise será qualitativa. Em face ao objetivo, o levantamento de dados será 

do tipo quase experimento, o método de coleta de dados é a pesquisa de documentos e o 

tratamento analítico dos dados será análise do discurso.  Os resultados esperados são 

identificar as comunidades vulneráveis e propor estratégias para a superação de problemas 

sociais identificados na região em estudo. Interessa a estudiosos das ciências sociais 

aplicadas, à sociedade e ao governo.  

 

Palavras-chave: Sociocritica. Inovação Social. Comunidades Vulneráveis. Design Thinking. 

 

Abstract 

 

This study aims to identify vulnerable communities of Porto Velho through discourse, 

identifying impeding factors to progress and to propose social innovation measures to 

empower individuals and groups. To fulfill this task socio-critical paradigms, Theory of 

Gramsci, Social Innovation and Design Thinking enters will be used as tools to promote 

innovation. Data generation and analysis procedures will be qualitative. Facing this goal, 

survey data will be almost experiment type, data collection method is obtained through 

discourse analysis of research papers and data analytical processing. The expected results are 

to identify vulnerable communities and to propose strategies for overcoming social problems 

identified in the study area. This Study is Interesting to students of applied social sciences, 

society and government. 

 

Keywords: Sociocritical. Social Innovation. Vulnerable Communities. Design Thinking. 
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1 Introdução  

A comunicação está presente em todo ato humano. Ela se materializa por meio da linguagem 

expressa nos gestos, na fala, na escrita e se revela capaz de reproduzir ideologias, valores, 

crenças, identidades. Para Gregolin (2007), a mídia é uma prática discursiva, produto de 

linguagem e processo histórico. Para a autora, as mídias desempenham o papel de mediação 

entre os leitores e a realidade. Segundo ela, os textos disponibilizados pelos meios de 

comunicação não são realidade, mas uma construção que faculta ao leitor a produção de 

símbolos e representação da realidade concreta. A autora acredita que o pesquisador 

utilizando-se da análise do discurso poderá problematizar as bases epistemológicas 

materializadas na linguagem. Portanto, a análise do discurso é um campo de pesquisa que se 

dedica ao estudo e compreensão da produção social de sentidos realizadas por sujeitos 

históricos, e faculta o entendimento da produção das identidades sociais.  

Tais afirmativas, levaram ao questionamento dos discursos produzidos em região 

situada na Amazônia. Este estudo tem sua justificativa nos reclames sociais identificados 

como símbolos a serem desvendados pelos pesquisadores das ciências sociais. As produções 

jornalísticas, os posicionamentos divulgados na internet são produções sociais que revelam 

características culturais, a identidade passiveis de análise e estudo. Acredita-se que o estudo 

da sociocritica e a concepção de realidade social e subjetividade em Gramsci auxiliarão o 

pesquisador a desvendar os discursos regionais. Em se tratando de região marcada por 

desigualdades socioeconômicas, parte-se da hipótese de que serão identificados fatores de 

riscos para o desenvolvimento humano ou perspectiva de erosão de conquistas, característica 

de comunidades vulneráveis.  

Perante o contexto descrito, este trabalho se propõe a responder à seguinte pergunta 

de pesquisa: a sociocritica poderá ser utilizada como ferramenta de promoção da inovação 

social em comunidades vulneráveis situadas na Amazônia¿ Visando responder este 

questionamento do ponto de vista teórico, pretende-se identificar e caracterizar o discurso 

dominante em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia a partir das produções midiáticas. 

Levantar os principais fatores impeditivos da inovação social no cenário e propor medidas 

para inovação social no cenário em estudo com suporte do Design Thinking. Este estudo 

interessa a pesquisadores das ciências sociais aplicadas, à sociedade e aos gestores públicos 

interessados em inovação no setor público.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Utilizando-se da sociocritica será direcionada observação ao discurso social em 

comunidades vulneráveis de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, para identificar as 

fragilidades latentes.  Com o suporte de Gramsci será realizada uma análise da realidade 

social e a subjetividade dos sujeitos envolvidos por meio da comunicação. Após identificação 

e crítica são indicados idealizadores significativos embasados na inovação social como 

alternativas de emancipação e resiliência, compreendidas aqui de modo sistêmico; o Design 

Thinking virá em suporte e como ferramenta de fomento à criatividade e catalizador de 

mudanças a nível social.  

 

2.1 Conceitos sobre Sociocritica 

Segundo Bernd (2010) a sociocrítica estuda a materialização do discurso social em 

produções textuais. Nesta perspectiva, acredita-se que o autor é influenciado pelo discurso 

que o envolve socialmente e por isso, o contexto interdiscursivo ou Discurso Social (tudo 

aquilo que é falado e escrito publicamente), deve ser considerado. Cabe ao critico atentar-se 

ao discurso nas mais variadas situações: piadas, produções acadêmicas, concepções políticas, 
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letras de canções e dogmatismos religiosos, entre outros; a partir de então, identifica e analisa 

o Discurso Social, verificando que ideias encontram legitimidade e quais são negligenciadas.  

Revisão em Coutinho (2008) permite compreender a sociocritica como uma 

concepção de realidade dinâmica, evolutiva e interativa, onde o conhecimento é determinado 

pela influência da ideologia e dos valores. Na sociocritica, a ideologia encontra-se vinculada 

ao fator cultural e social para incitar o conhecimento com o intuito de promover a liberdade, 

justiça e democracia. Portanto, pretende conhecer a realidade para transformá-la, 

estabelecendo relações sociais com menores desigualdades sociais e econômicas.  

 

2.2 A Realidade Social e a Subjetividade em Gramsci 

Conforme salienta Silva (2008), a realidade social e a subjetividade, são permeadas 

por dimensões subjetivas e objetivas que constituem os processos dialéticos da relação 

indivíduo-sociedade. Gramsci, em Silva (2008) concebe a subjetividade não como uma 

dimensão de personalidade, mas como homem, sujeito, consciência e singularidade.  A 

dimensão social e cultural deve ser considerada na formação da mente humana; existe uma 

natureza mútua e recíproca entre determinantes psicossociais e sócio-institucionais na 

constituição das realidades objetivas e subjetivas. Estes aspectos devem ser considerados 

quando se analisa as concepções individuais, visto que existe uma indissociabilidade entre 

estruturas psíquicas e estruturas sociais.  

Silva (2008) traz o discurso do sujeito em sua vontade concreta e define 

subjetividade a partir de consciência do homem. Por intermédio desta consciência individual é 

possível desenvolver a auto-consciência coletiva sendo capaz de construir uma visão crítica 

dos processos históricos e relações de poder, tornando-se sujeito de vontade. O homem é visto 

como um processo de vir a ser, capaz de relacionar-se com a natureza e com outras pessoas, 

desenvolvendo sua individualidade e materializando-a através da vontade concreta.  

Segundo Gramsci apresentado em Silva (2008), a vontade depende da direção 

racional e coletiva dos impulsos das vontades que estão presentes nos indivíduos 

isoladamente. O homem realiza sua vontade concreta na medida em que ele se faz capaz de 

articular dimensões institucionais, organizacionais e culturais. A noção de subjetividade está 

atrelada à concepção de mundo, onde o sujeito é capaz de analisar e agir criticamente.  

 

2.3 Gestão da Inovação Social como fator de desenvolvimento 

Afirma Bignetti (2011) que a inovação social é a capacidade de gerar soluções novas 

e duradouras para grupos sociais, comunidades ou a sociedade, como resultado do 

conhecimento aplicado e a participação e cooperação dos atores envolvidos. Está voltada para 

as questões sociais e para criação de valor, seus pressupostos estão baseados para os interesses 

de grupos sociais e da comunidade. Apresenta-se como uma resposta nova a uma situação 

social julgada não satisfatória e visa ao bem-estar dos indivíduos e coletividades através do 

atendimento de necessidades como saúde, educação, trabalho, lazer, esporte e turismo.  

Para o autor, enfatizam-se as estratégias de vinculação permanente e de cooperação 

intensa entre os sujeitos envolvidos no sentido de se obterem transformações sociais 

duradouras e de impacto, que possam representar mudanças nas relações e nas condições 

sociais. Em geral, a inovação social é voltada para as ações comunitárias e começa com 

modestos esforços e locais, considerando que os recursos de alavancagem são escassos.  

Para Bignetti (2011), trata-se de um processo de aprendizagem coletivo, que se 

baseia no potencial dos indivíduos e dos grupos, que adquirem as capacidades necessárias 

para realizar as transformações sociais; permite a formação de novas relações sociais e conduz 

a novas estruturas sociais; as inovações sociais seguem mecanismos de difusão que favorecem 

a replicação e a expansão dos resultados a outras comunidades. 
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2.4 Design Thinking como ferramenta para emancipação social 

 Como apresentado em Rosa e Rozenfeld (2015) o Design Thinking trata-se de um 

processo que visa desencadear ideias e fundamento teórico para a inovação no âmbito 

operacional e estratégico, para desenvolver produtos, serviços ou gerenciamentos. Leitura em 

Biscaia (2013) indica tratar-se de processo colaborativo que está focado nas necessidades 

humanas. Destina-se à resolução de problemas, auxilia indivíduos e organizações a 

desenvolverem a potencial inovador e criativo. O desenvolvimento de soluções está 

relacionado à compreensão do contexto e da experimentação das ideias, em equipes com 

criação conjunta. Esta ferramenta possibilita a integração das habilidades racionais e 

analíticas com o aspecto intuitivo e criativo.  

Sebrae Nacional (2015) aponta o Desing Thinking como um processo onde o 

pensamento crítico e criativo é mobilizado para estruturar informações, gerenciar ideias, 

tomar decisões, aprimorar situações e ampliar o conhecimento. O problema em foco é 

analisado em um processo não linear e passa pelas etapas de imersão/entendimento, análise e 

síntese, ideação/criação, prototipação/teste e posterior desenvolvimento ou aplicação 

conforme apresentado na Figura 1 e respectiva descrição na Figura 2:  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 1. Desing Thinking aplicado a um problema social 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em SEBRAE (2016). 

 
Etapas não 

lineares 

Descrição 

Sociedade Grupo de pessoas que convivem em estado gregário e em colaboração; grupo que 

habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum.  

Problema Social Dificuldade circunstancial em atender ao bem-estar dos indivíduos e coletividade 

através do atendimento de necessidades como saúde, educação, trabalho e outros. 

Imersão e 

Entendimento 

Observar e conhecer a realidade dos atores evolvidos no contexto sob o qual a 

problemática está inserida exigindo compreensão.  

Análise e Síntese Observar os mecanismos e valores que estão presentes no ambiente sob o qual a 

problemática está inserida e delinear o foco. 

Ideação e Criação Desenvolver e disseminar o ensino do valor, habilidade ou competência 

necessária para superação do problema.  

Prototipação e 

Teste 

Reproduzir ideias positivas na resolução de problemas em outros contextos e 

situações. Realizar testes com usuários ou sujeitos envolvidos.  

Solução Inovadora Solução nova de problema especifico oriundo da participação dos atores sociais.  

Figura 2. Descrição das etapas não lineares do Desing Thinking 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em pesquisa webliográfica. 
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Para o estudo em questão pretende-se utilizar do Design Thinking como ferramenta 

de gestão com o intuito de superar problemas complexos conforme demostrado em Biscaia 

(2013). Será considerada a capacidade de combinação entre o pensamento criativo e o 

analítico para colaborar com o processo de inovação ao conectar a necessidade das pessoas e 

criar estratégias para responder às demandas complexas - como a vulnerabilidade de 

comunidades em Porto Velho. Por meio deste processo, em uma perspectiva sistêmica e 

integrativa, espera-se catalisar as mudanças necessárias para a efetivação da inovação social; 

possibilitará a discussão de ideias voltadas para emancipação da comunidade, estimulando o 

potencial inovador e criativo, identificando o que é desejável, possível e viável.  

 

2.5 Concepção de Comunidade Vulnerável 

O entendimento de vulnerabilidade empregado neste ensaio será conforme 

abordagem tratada no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH, 2014), elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O citado relatório adota uma 

abordagem holística, segundo o qual são considerados fatores que comportam riscos para o 

desenvolvimento humano ou perspectiva de erosão de conquistas com a consequente 

capacidade de auto regulação ou resiliência. Acredita que o combate à vulnerabilidade se 

alcança ao reforçar a resiliência intrínseca de comunidades e países, entendida como a 

capacidade de resposta ou adaptação das pessoas. Para tal, identifica grupos de indivíduos 

estruturalmente vulneráveis que estão mais propensos do que outros em decorrência da 

história de vida ou desigualdade de tratamento pela sociedade. A vulnerabilidade está ligada a 

fatores como a desigualdade de gênero, etnia, indigenismo, localização geográfica e outros.  

Considera-se para o presente estudo comunidade vulnerável, agrupamento de pessoas 

que possuem seus direitos negligenciados, sem acesso à cidadania necessária para a 

manutenção da dignidade humana, estão imersos a conflitos e agitação civil. São grupos 

marginalizados pela sociedade e geralmente estão envolvidos com episódios de pobreza, 

violência, marginalidade e exclusão social, são caracterizados pela fraca coesão social e 

governança. Seus potenciais produtivos são negligenciados. Para a realização desta tarefa, 

estes grupos serão identificados pela análise do discurso representada pela comunicação 

escrita.  

Como apontado por Lima (2015), a segurança pública é um empecilho ao 

desenvolvimento do país e um dos mais desconhecidos problemas sociais. Dados divulgados 

em pelo autor indicam significativo aumento nos índices de violência. Em 2012, o percentual 

de 11,4% dos homicídios a nível mundial foi praticado no Brasil, apesar de sua população 

representar 2,8% da população mundial. Estima-se que anualmente 60 mil pessoas são mortas 

de forma violenta, e em 70% dos casos, por arma de fogo. A violência urbana é indicada 

como um dos mais graves problemas sociais no Brasil e o coloca no ranking das sociedades 

mais violentas do mundo.  

A violência letal também está relacionada com gênero, cor/raça e faixa etária das 

vítimas: os jovens negos de 12 a 29 anos possuíam em 2014, mais chances de serem 

assassinados, principalmente nos estados do Nordeste; geralmente são pobres e moradores de 

áreas urbanas precárias. Os negros, morrem 30,5% mais do que brancos no país. Dados 

apresentados em Cerqueira et al (2016) e Brasil (2015) demostram que o índice de violência 

no Estado de Rondônia é significativo e merece atenção. Com base no panorama apresentado 

e os problemas social neles envolvidos, a vulnerabilidade neste estudo será analisada pela 

ótica da violência.  
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3. METODOLOGIA 

Para o presente estudo, a geração de dados e procedimentos de análise será 

qualitativa. Em conformidade com Bauer e Gaskell (2010) a investigação social poderá ser 

realizada considerando-se quatro dimensões que devem estar inter-relacionadas: definição de 

princípios estratégicos (1), definição de métodos de coleta de dados (2), tratamento analítico 

dos dados (3) e a inter-relação entre os interesses do conhecimento e o controle, construção e 

a emancipação dos sujeitos (4).  

Para o trabalho em estudo, e em conformidade com os indicativos de Bauer e Gaskell 

(2010) os princípios estratégicos da pesquisa são norteados por um levantamento do tipo 

quase experimento onde notícias relacionadas ao recorte do estudo serão selecionadas e 

posteriormente analisadas (1), isso porque, a pesquisa social se apoia em dados sociais que 

são construídos nos processos de comunicação. O método de coleta de dados a ser empregado 

é a pesquisa de documentos compreendidos aqui como aqueles disponíveis em referência ao 

tema delimitado, que segundo o autor são dados formais e podem ser coletados em jornais, 

revistas, programas de rádio e televisão, produções artísticas; e informais como redes sociais, 

blogs e o discurso do sujeito (2). O tratamento analítico dos dados será por meio da análise do 

discurso como será discutido em seguida (3) e a inter-relação entre os interesses do 

conhecimento e a emancipação dos sujeitos será por meio da inovação social em do Design 

Thinking (4).  

Para a identificação dos discursos predominantes optou-se como critério a leitura de 

jornais impressos, jornais eletrônicos e blog de jornalistas que incluem critérios formais e 

informais e retratam a realidade em dado momento. Pesquisa webliográfica possibilitou a 

descoberta de 12 jornais impressos, 46 jornais eletrônicos e 6 blogs de jornalistas conforme 

apresentado no Figura 3:    

Figura 3– Jornais Impressos, eletrônicos e blogs em Porto Velho, Rondônia 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisa webliográfica. 
 

O critério de seleção dos jornais impressos foi a disponibilidade em uma banca de 

revista; selecionou-se apenas notícias locais que foram matéria de capa no momento da 

consulta. Para a seleção dos jornais eletrônicos utilizou-se como critério a disponibilidade do 

site no momento da consulta e a vinculação de notícias locais que foram matéria de destaque 

ou capa. Todos os seis blogs foram consultados, mediante o critério da disponibilidade da 

página, data de acesso e vinculação de notícia local. Compreende-se que a matéria de capa é a 

notícia classificada como a mais importante e relevante do dia, o que justifica a demarcação 

deste critério. As matérias selecionadas foram classificadas em temas e verificou-se àquele 

Fontes Discriminação 

 

 

Jornais 

Impressos 

Correio de Noticias; O combatente;  Folha Rondoniense;  Jornal o Guaporé;  Imprensa 

Popular;  Diário da Amazônia;  Jornal dos Bancários de Rondônia;  Expresso da Cidade;  

Alto Madeira;  Mídia Extra;  O Estadão do Norte;  A Gazeta de Rondônia 

 

 

 

Jornais 

Eletrônicos 

É Fato Rondônia; Página de Rondônia;  Informa Rondônia;  O observador;  É fato;  Rondo 

Agora; Imagens News; Rondoniaqui News; Rondo Notícias; Extra Rondônia;  Na hora 

online; Tudo Rondônia; Impacto News;   Rondo Cristão; Mais RO;  Rondônia Web;  

Rondônia Dinâmica; Giro Central;  Alerta Rondônia;  Fala Rondônia; Conexão Rondônia; 

Diário RO; Parada Obrigatória;  Amazônia Noticias;  Novo Jornal RO; IRondônnia;   

Destaque Rondônia;  Gente de Opinião;  Rondônia em Ação;  Notícia Jato;  Repórter 1;  

Porto Velho Tudo; Olho Vivo Rondônia;  Portal Rondônia;  News;  Porto Velho 24h; 

News Rondônia;  Rondônia Agora; Veja Rondônia;  CassiRondônia; Porto Velho News; 

Portal Porto Velho; Rondônia Jurídico; É mais Rondônia;  Suas Notícias; RO Total;  

Portal Norte Saúde; 

Blog de 

Jornalistas 

Blog do Beni Andrade;  Blog do Kuppê;  Blog do Carlos Terceiro;  Blog do Danny Bueno; 

Blog Folha de Rondônia News;  Blog Banzeiros 
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recorrente. Os temas locais mais frequentes foram lidos, transcritos e analisados pela via da 

análise do discurso. Para realização da análise utilizou-se como recursos a sociocitica e a 

concepção de Gramsci de realidade social e subjetividade. Com intuito de buscar alternativas 

para emancipação dos sujeitos, aplicou-se uma análise mediante a diretriz da inovação social 

e da ferramenta Design Thinking.  

 

3.1 Análise do Discurso 

Como apresentado em Bauer e Gaskell (2010), discurso é um suporte abstrato que 

sustenta vários textos que circulam em uma sociedade; ele é responsável pela concretização 

das estruturas semio-narrativas. Empreender a análise do discurso significa tentar entender e 

explicar como se constrói o sentido de um texto e como ele se articula com a história e a 

sociedade que a produziu. O discurso é o objeto linguístico e histórico. Para os autores, o 

objetivo de pesquisa na análise de discurso é averiguar em que perspectivas a relação social 

de poder no plano do discurso se constrói; o pesquisador é um agente participante de uma 

determinada ordem, e contribui para a articulação entre linguagem e sociedade; a análise do 

discurso é um espaço de construção de diversos olhares sobre o real.  

Para a realização da análise do discurso Bauer Gaskell (2010) orientam a seguinte 

sequência: procura de um padrão nos dados (1); identificação da função do discurso - criação 

de hipóteses tentativas sobre as funções de características especificas do discurso e testá-la 

frente aos dados (2); identificar cada problema e como o que é dito se constitui em uma 

solução (3); examinar como a linguagem é empregada (4); estar sensível para o que não é dito 

– o silêncio (5); ter consciência aprimorada das tendências e contextos sociais, políticos e 

culturais aos quais os textos referem (6). A seguir apresenta-se Figura 4 que retrata a 

metodologia a ser empregada neste estudo, com o respectivo quadro descritivo de cada uma 

das etapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Figura 4. Etapa para concretização da Análise do Discurso 

Fonte: Elaborado pelo ator com suporte em Bauer (2010). 
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Fases da Pesquisa 

 

Descrição 

1. Observação do ambiente 

em estudo 

O pesquisador observará o entorno com intuito de identificar as 

variáveis descritas para o presente estudo.  

2. Delimitar fontes de 

dados 

Seleção de textos para o presente estudo, considerando a 

regionalidade, relevância e disponibilidade.  

3. Realizar leitura critica Será realizada leitura crítica no material selecionado com intuito de 

compreensão profunda do texto. O material será interrogado.  

4. Codificar a as fontes de 

dados 

Captar as entrelinhas do material, as ideias subjetivas, as ideologias e 

a impregnação social nos discursos.  

5. Analisar o discurso Analisar a regularidade e variabilidade nos dados criando hipóteses 

tentativas.  

6. Levantar fatores 

impeditivos 

Identificar variáveis limitantes do progresso das comunidades em 

estudo.  

7. Propor medidas para 

Inovação 

Propor medidas para intervenção na comunidade estudada visando a 

minimização de problemas sociais ou desenvolvimento da resiliência.  

    Figura 5. Especificações da Figura 4 

    Fonte: Elaborado pelo ator com suporte em Bauer (2010). 

 

4. SOCIOCRÍTICA COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO 

SOCIAL EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS  

O presente estudo foi realizado no município de Porto Velho, Capital do Estado de 

Rondônia. Consulta em Pedro Filho (2012) demostra que o Estado possui a menor 

concentração de renda da região norte do país em dissonância com seu potencial para 

exploração econômica. O crescimento oriundo do surto migratório foi desestruturado, 

mitigando a população indígena que residia no local. Dados demostram que o índice de 

violência no Estado é significativo, merecendo atenção. A Figura 6 apresenta o panorama de 

violência na região conforme pesquisa realizada em Cerqueira et al (2016) e Brasil (2015).  
     

    Figura 6. Características da violência em Rondônia em 2014 
    Fontes: Cerqueira et al (2016) e Brasil (2015). 

 

Os números demostram que o jovem na faixa etária de 15 a 29 anos, de etnia negra e 

do gênero masculino está mais exposto à violência letal em Rondônia. Estes números 

possibilitam a identificação das comunidades vulneráveis na região.  

 

4.1 Identificação dos discursos comunitários predominantes em Porto Velho 

Observações primárias conduzem para a suposição de que a segurança pública e a 

violência são o discurso predominante entre os vulneráveis no cenário investigado como será 

demostrado a seguir. Como apresentado na metodologia, para a identificação do discurso 

optou-se pela leitura das matérias de capa dos jornais impressos, jornais eletrônicos e blogs 

relacionando apenas as notícias locais, como se constata na Figura 7. 

 
 

Descrição Quantidade 

 

Homicídios Nacional 29,1 por 100hab 

Homicídios em Rondônia 31,9 por hab 

Homicídio em Porto Velho 39, 31% 

Homicídios em Rondônia de pessoas negras 34,1% 

Homicídios em Rondônia por arma de fogo 72,7% 

Homicídios de jovens negros em Rondônia 72,5% 

Homicídios de jovens de 15 a 29 anos em Rondônia 43,3% 

Homicídios em jovens de 15 a 29 anos do sexo masculino em Rondônia 78,8% 
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 Figura 7. Matérias de capa da mídia em Porto Velho 
 Fonte: Elaborado pelos autores com base no levantamento midiático. 

 

Os três jornais impressos foram utilizados para coleta de dados por atender aos 

critérios definidos para a pesquisa. Dos seis blogs pesquisados, três foram selecionados e três 

desclassificados considerando que um estava fora do ar e dois não vincularam notícias locais. 

Dos quarenta e seis jornais eletrônicos divulgados em pesquisa webliográfica como sedo 

regionais, vinte três foram consultados aleatoriamente. Destes, sete foram utilizados na 

pesquisa e dezesseis foram desclassificados pois estavam fora do ar, com notícias 

desatualizadas ou não vincularam notícias locais. Conforme aponta a Figura 7 foram 

Fonte de Dados Temas Matéria de Capa 

 

 

1. Jornal Diário da 

Amazônia 

Serviço Público Secretaria da Administração empossa novos servidores de 

educação e saúde em Porto Velho. 

 Segurança 

Pública 

Mais de mil peças de vestuário que eram transportadas 

ilegalmente são apreendidas pela PRF em Porto Velho. 

Economia Crise reduz procura por ovo de Páscoa em Porto Velho.  

2. Jornal Alto 

Madeira 

Segurança 

Pública 

Acervo da biblioteca ocupa andar superior da Casa de 

Cultura por conta de assalto. 

3. Jornal a Gazeta 

de Rondônia 

Segurança 

Pública 

Jovem preso ao tentar assaltar PM na capital. 

4. Jornal 

Eletrônico É Fato 

Rondônia 

 

Política e 

Economia 

Mariana Carvalho pede audiência para tratar de suspensão de 

voos em Porto Velho.  

Segurança 

Pública 

Policia Civil vai concentrar ações em Porto Velho e no Vale 

do Jamari. 

5. Jornal 

Eletrônico Tudo 

Rondônia 

 

Economia 

Cai o endividamento das famílias em Porto Velho.  

Governo investiga fraudes na companhia de águas e Esgoto 

de Rondônia. 

6. Jornal 

Eletrônico 

Rondoniadinamica 

Segurança 

Pública 

SINDSBOR denuncia furtos de peças históricas do complexo 

da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

7. Jornal 

Eletrônico Alerta 

Rondônia 

 

Segurança 

Pública 

Aniversariante sofre tentativa de homicídio a tiros na zona 

leste. 

Estudante é baleado ao reagir assalto próximo de escola 

pública na capital. 

8. Jornal 

Eletrônico 

Rondonoticias 

Segurança 

Pública 

DENARC apreende um quilo de cocaína e prende dois 

suspeitos, na capital.  

 

9. Jornal 

Eletrônico Giro 

Central 

 

Segurança 

Pública 

Haitiano é preso acusado de estuprar criança de 5 anos em 

Porto Velho. 

Mãe é ameaçada de morte após impedir que o filho 

consumisse drogas com amigos, em Porto Velho. 

10. Jornal 

Eletrônico Mais 

Rondônia 

Saúde Semusa oferece tratamento para tuberculose em todas as 

unidades de saúde de Porto Velho.  

 

11. Blog Danny 

Bueno 

 

Política 

Presidente da CUT/RO, Itamar Ferreira, fomenta a violência 

e ameaça invadir manifestações do dia 13/03/16 com 

bandeiras vermelhas.  

12. Blog Carlos 

Terceiro 

Estrutura 

Urbana 

Viadutos: a solução é derrubar tudo, porque o projeto é 

inaceitável. 

 

 

13. Blog Banzeiros 

 

Estrutura 

Urbana 

Estamos nas últimas águas do nosso inverno amazônico e o 

rio Madeira – seguindo a tradição – vaza da calha provisória 

dele e represa igarapés. Em Porto Velho, as áreas alagáveis 

estão alagadas. O MPF quer que o TRE volte para o brejo. 
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analisadas treze fontes de dados diversificadas verificando-se que o tema recorrente manifesto 

no discurso é a segurança pública e violência.  

Foi possível notar que as informações regionais publicadas no domínio da internet 

estão desatualizadas. Houve dificuldade na localização de jornais impressos e eletrônicos, 

tento em vista que grande parte do conteúdo não estava disponível. Dos jornais passíveis de 

acesso, apesar de serem locais, muitos deles não traziam noticiais regionais: apenas 

reproduziam notícias nacionais vinculados a problemas circunscritos como a crise política, 

com discussões partidárias. Houve dificuldade em identificar a característica da região suas 

necessidades, anseios, desafios, particularidades. Dentro desta perspectiva e considerando o 

objetivo deste estudo, pode-se inferir que os joralistas apenas transmitem informações e não 

compartilham ideias e anseios da população local, retratam apenas a realidade de grupos 

minoritários detentores dos meios de comunicação.   

Dentre as notícias elencadas na Figura 7, serão transcritas para análise do discurso 

apenas as relacionadas à violência e segurança pública, conforme Figura 8, considerando a 

prevalência. Nomes e informações que pudessem identificar os envolvidos foram excluídos.    
 

Fonte  

 
Transcrição do discurso 
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Policia Civil vai concentrar ações em Porto Velho e no Vale do Jamari. A Polícia Civil de 

Rondônia vai ampliar suas ações de combate ao crime nas regiões de Porto Velho e do Vale 

do Jamari, segundo anunciou nesta segunda-feira (21) o Delegado Geral. Ele afirmou que a 

estratégia é ampliar as ações nessas duas frentes porque elas ‘concentram os maiores índices 

de criminalidade’. Segundo nota da Delegacia Geral da Polícia Civil (DGPC), a criminalidade 

no Vale do Jamari coloca Rondônia como um dos estados de maior criminalidade. Entre as 

500 cidades mais violentas do país, existem quatro cidades naquela região. Buritis (15ª), 

Ariquemes (98º), Machadinho (202º) e Cujubim (478º). Na capital o planejamento seria 

fortalecer, inicialmente, unidades especializadas como Central de Flagrantes, Delegacia de 

Crimes Contra a Vida (Homicídios), Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio e Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Em reestruturação, o planejamento prevê a 

criação e instalação de uma Delegacia de Polícia em Monte Negro, considerada cidade-

corredor para tráfico de drogas, crimes ambientais, agrários, entre outros. Outros projetos 

estão em andamento. Um deles, segundo a DGPC, é o que foi aprovado pela UNESCO e 

através do Ministério das Relações Exteriores, por meio do qual, Rondônia terá um barco-

polícia. O projeto é no valor de R$ 2,6 milhões. 
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Aniversariante sofre tentativa de homicídio a tiros na zona leste. A tentativa de homicídio 

foi registrada na noite desta quarta-feira (23) na Rua Milton Costa, Bairro Teixeirão, zona 

Leste de Porto Velho, onde um jovem identificado como X, 19 anos, foi alvejado com quatro 

tiros. A vítima estava fazendo aniversário na data de hoje. Conforme as informações obtidas 

pela nossa equipe de reportagem, X se encontrava na frente de sua casa conversando com um 

primo, quando um indivíduo ocupando uma motocicleta se aproximou e efetuou vários 

disparos na sua direção. Após o ato, o criminoso evadiu-se tomando rumo incerto. A vítima 

foi alvejada com quatro tiros, sendo dois no abdômen, um na perna e outro nas costas. De 

imediato X foi socorrido por familiares até a UPA da Avenida Mamoré, e posteriormente foi 

transferido através do Samu ao Hospital João Paulo II. A Polícia Militar esteve no local do 

fato colhendo informações para o registro da ocorrência. A mãe do jovem informou à nossa 

reportagem que seu filho estava sendo ameaçado de morte após ser acusado de um roubo. 

Acredita-se em crime motivado por acerto de contas. O jovem já possui passagem na polícia. 
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    Figura 8. Transcrição dos discursos predominantes 
    Fonte: Consulta em jornais eletrônicos realizada em 24 de março de 2016. 

 

O primeiro discurso retrata o interesse de ampliar ações para enfrentar o crime em 

Porto Velho e no Vale do Jamari considerando altos índices de criminalidade. São 

apresentadas estratégias para minimizar a criminalidade, tais quais: fortalecer na capital, 

unidades especializadas de combate ao crime de homicídios, de patrimônio e à mulher. Criar 

uma delegacia em Monte Negro considerando a incidência de tráfico de drogas, crimes 

ambientais entre outros; existe a iniciativa de investir em outros projetos, como a aquisição de 

um barco polícia com valor de 2,6 milhões, ou 72,6% do valor total do PIB de Porto Velho 

em 2011. As estratégias anunciadas pelo representante do poder público, retratam o foco para 

consequências e não causas. Embora sejam identificadas áreas onde a criminalidade ocorre, 

não existe uma análise holística sobre o processo e um refletir sobre a linguagem social. O 

foco ainda está na repressão, prisão, nas medidas coercitivas, no estabelecimento de relações 

de poder. O estágio econômico, social e cultural da região são negligenciados e a violência 

parece surgir fora deste contexto. Medidas repressivas são necessárias, entretanto, percebe-se 

um alto investimento financeiro em estratégias repressoras e no poder de polícia enquanto, 

aspectos como o fortalecimento social são ignoradas.  

O segundo discurso retrata a tentativa de homicídio por arma de fogo, a uma pessoa 

do gênero masculino, com idade de 19 anos, na região leste da cidade. Este discurso confirma 

os dados colhidos no estudo, no que se refere à faixa etária, gênero, local de residência, 

características socioeconômicas e tipo de violência; retrata a vulnerabilidade desta 

comunidade ao crime. O jovem estava em frente à sua casa, no dia de seu aniversário, quando 

foi alvejado com 4 tiros. A vítima foi atendida pela família e encaminhado ao serviço de 

saúde pública. Essas informações remetem ao sentimento de insegurança em lugar 

arquetipicamente relacionado à segurança: o lar e a família, em um dia socialmente 

relacionado à comemoração pela vida. Que sustentáculo a família têm provido a seus filhos? 

Relatos atestam que o mesmo havia sido ameaçado de morte após receber acusação de um 

roubo; estima-se que o crime seja motivado por acerto de contas, sendo que o jovem já tinha 

passagem pela polícia. Quais sãos as características do grupo familiar e comunitário que 

facultaram ao jovem o acesso ao crime? Por que o serviço público está atuando no nível das 

consequências? Onde as políticas de inclusão do jovem à sociedade? Perguntas estas que 

ensejam reflexão para a devida intervenção.  

O terceiro e último discurso retrata agressão por arma de fogo, a um jovem de 19 

anos que se dirigia à escola na zona leste da cidade. O mesmo reagiu ao roubo de seu celular; 

foi gravemente ferido e encaminhado para atendimento hospitalar público. 72 horas antes e na 

mesma região, um jovem de 14 anos foi morto pelas mesmas causas. Percebe-se um padrão 
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Estudante é baleado ao reagir assalto próximo de escola pública na capital. O estudante 

identificado como X, de 19 anos, foi baleado na noite desta quarta-feira (23) após reagir um 

assalto ocorrido na Rua Francisco Barbosa, Bairro São Francisco, zona leste de Porto Velho. 

O crime aconteceu nas imediações da Escola São Luiz. Segundo informações apuradas pela 

nossa reportagem junto a policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima estaria 

transitando pelo local referido, quando em determinado momento foi surpreendida por um 

meliante numa motocicleta. Com arma de fogo em punho, o criminoso anunciou o roubo e 

ordenou que a vítima lhe entregasse o telefone celular. O jovem teria tentado reagir, e neste 

instante acabou sendo baleado na região do abdômen.  

Após o crime, o assaltante evadiu-se. Uma equipe do Samu foi solicitada e socorreu o rapaz 

até o Hospital João Paulo II, em estado delicado. X seguia para a Escola Daniel Nery, 

localizada na Rua Benedito Inocêncio, quando tudo aconteceu. Foi o segundo caso de roubo à 

estudante naquela região em apenas 72 horas. Na última segunda-feira, um adolescente de 

apenas 14 anos foi morto por outro adolescente durante um assalto. A Polícia Militar 

intensificou os patrulhamentos, porém, o suspeito não foi localizado. 
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nos dados no que tange às características da vítima, local onde o crime é praticado e 

intervenção do poder públicos somente após a interveniência dos fatos.  O discurso 

jornalístico assume uma função de denúncia, como se a exposição dos fatos fosse um modo 

de solução.  É possível perceber uma tendência social e cultural de valorização a objetos e 

banalização da vida humana; a linguagem empregada parece reproduzir o vocabulário policial 

com a narração de fatos, utilização de julgamentos como a palavra “meliante e criminoso”; 

não são retratados no texto reflexões sobre os conclames da sociedade, apenas são 

reproduzidos fatos sem realizar uma investigação das causas da violência, sem uma percepção 

mais profunda dos problemas sociais. O caso na região é recorrente em curto espaço de 

tempo, sem que medidas sejam planejadas o que propicia a manutenção do status quo.  

 

4.2 Levantamento dos principais fatores impeditivos da inovação social em Porto Velho 
Para o referido estudo são considerados fatores impeditivos àquelas condições que 

dificultam a promoção da cidadania e a resolução de problemas sociais, tais como a violência. 

Trata-se de uma momentânea incapacidade de gerar soluções e uma resposta nova a uma 

situação social julgada não satisfatória, o que inviabiliza a promoção do bem-estar de 

comunidades ou a sociedade; existe uma ausência de engajamento, participação e cooperação 

dos atores envolvidos. A partir do referencial teórico e em face da análise do discurso, são 

considerados fatores impeditivos à inovação social em Porto Velho conforme Figura 9:     
Fatores Impeditivos Descrição  

1. Direcionamento do 

Orçamento Público 

Direcionamento dos recursos públicos para combate às consequências. Não é 

mencionado a participação da comunidade para o direcionamento do 

orçamento. Não se identificou nos discursos planejamento dos recursos 

econômicos entre estratégias de prevenção, combate e controle da violência. 

2.Vulnerabilidade 

Juvenil 

O jovem residente em periferias é mais vulnerável ao crime. Existe uma 

ausência de mobilização social para a discussão de ações de combate ao 

crime e promoção da segurança. Existe uma normalização e aceitação da 

violência pela sociedade. 

3. Avaliação Linear 

do Crime 

Inexistência de percepção sistêmica sobre as variáveis que o impelem ao 

crime. O agressor é visto unicamente como transgressor, sendo o sistema 

punitivo e carcerário o mais indicado para corrigenda. São desconsiderados os 

fatores que conduziram o indivíduo ao crime e as políticas de reabilitação não 

são mencionadas. 

4. Negligência dos 

Direitos Humanos 

Desvalorização da vida, em uma inversão de valores. Mortes violentas são 

praticadas para latrocínio de objetos comuns, indicando que o sentido da vida 

humana vem sendo desvalorizada. Ausência de reflexão quanto ao objetivo 

do roubo. Esse fenômeno pode estar vinculado a diferentes fatores que 

exigem análise e estratégias de combate.  

5. Ineficácia no 

Controle do 

Armamento 

É ineficaz o controle das armas de fogo, apesar de existirem leis que 

impedem e restringem o uso; as amas tornam-se disponíveis para pessoas não 

capacitadas e habilitadas para o uso o que pode estar relacionado ao elevado 

número de mortes;  

6. Imobilidade Social 

Não há mobilização social para o combate à violência e a busca por segurança 

pública. Instituições como a escola, comunidades de bairro e a polícia 

parecem não se sensibilizar para a busca de soluções, prevenção e combate ao 

crime.  

    Figura 9. Principais impeditivos da inovação social em Porto Velho 
    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Verificou-se que os principais fatores impeditivos de inovação social na capital do 

Estado estão ligados ao modo de gerir o investimento público no cenário do crime, onde os 

recursos são direcionados para sanar consequências e não para prevenir as causas; a 

vulnerabilidade do jovem residente em periferias e a respectiva normalidade social ante à 
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problemática da violência e da segurança pública; percepção da violência circunscrita ao fato, 

sem considerar as causas, consequências e possibilidades de superação; perda da valorização 

da vida em detrimento de bens materiais; uma ingerência do poder público sobre o porte de 

arma de fogo o que facilita o acesso e aumenta as estatísticas de homicídio; falta de 

mobilização social ante o cenário da violência.  

 

4.3 Intervenção em inovação social no cenário estudado com suporte do Design Thinking 

A promoção da inovação social requer soluções, a criação de valor, com base nos 

interesses de grupos sociais, comunidades ou sociedade. Objetiva-se uma resposta nova a uma 

situação julgada não satisfatória de modo a fomentar o bem-estar através do atendimento das 

necessidades locais. Requerer a cooperação entre os atores para que as transformações sejam 

de impacto, representando mudanças nas relações e nas condições sociais. O indicativo é 

gerar ações comunitárias, mobilizar esforços regionais e utilizar os recursos disponíveis; 

estimular a aprendizagem coletiva, indicar o potencial dos indivíduos e dos grupos para a 

aquisição de capacidades necessárias à transformação; A intervenção sugerida para o contexto 

estudado segue conforme apontamentos da Figura 10:    
Fatores Impeditivos Estratégias para Intervenção 

 

1. Direcionamento do 

orçamento público para 

resolução de consequências. 

1.1 Dar publicidade aos recursos públicos destinados ao combate à 

violência;  

1.2 Envolver a comunidade para discutir o emprego dos recursos 

públicos com base nas necessidades emergentes; incentivar o 

orçamento participativo; 

1.3 Distribuir proporcionalmente os recursos nas estratégias de 

prevenção, combate e controle da violência;  

 

2. Vulnerabilidade do jovem à 

violência, ausência de ações 

para o combate ao crime e 

promoção da segurança. 

2.1 Fomentar grupos sociais para inserção do jovem na sociedade 

através da educação;  

2.2 Empoderar o jovem para assumir o papel social de cidadão 

perante a comunidade;  

2.3 Fortalecer os valores comunitários para o desenvolvimento da 

autossuficiência; 

 

3. Percepção linear sobre as 

variáveis que o impelem ao 

crime. 

3.1 Conhecer as variáveis sistêmicas relacionadas ao agressor; 

3.2 Fortalecer o grupo social para a busca de recursos para o 

combate ao crime; 

3.3 Investir em políticas e em estrutura para reabilitação; 

 

 

4. Negligência dos Direitos 

Humanos. 

4.1 Resgatar o respeito pela vida e à dignidade humana pelo estudo 

e trabalho; 

4.2 Sensibilização para a auto percepção e resgate dos valores 

humanos e da autoestima de indivíduos e grupos;  

4.3 Compreender os motivos que conduzem ao roubo com arma de 

fogo;  

 

5. Ineficácia no controle de 

armamento ilegal.  

5.1 Fortalecer as estratégias de combate ao armamento; 

5.2 Garantir o cumprimento da legislação;  

5.3 Dificultar o acesso às armas de fogo;  

 

6. Imobilidade social para o 

combate à violência e a 

busca por segurança 

pública. 

6.1 Sensibilizar a comunidade para a discussão do problema da 

violência;  

6.2 Fortalecer o grupo social para busca de ideias de prevenção e 

combate ao crime; 

6.3 Buscar a implantação das ideias e replicar em outros grupos;  

  Figura 10. Estratégias de intervenção para inovação social 
  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As estratégias para intervenção passam pelo fortalecimento das comunidades 

vulneráveis para o necessário empoderamento; discussão de ideias em equipes para o fomento 

de soluções e resposta adaptativa frente aos desafios locais. O caminho indicado é o 
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fortalecimento da cooperação entre os jovens, seus familiares, instituições como escola, 

igreja, universidade e o Estado visando a promoção de mudanças, a identificação de recursos 

e potenciais a serem desenvolvidos. A Figura 11 apresenta de forma sucinta o modo de 

enfrentamento dos fatores impeditivos para geração de inovação social. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 11. Estratégias de intervenção para inovação social através do Desing Thinking 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

O Desing Thinking ingressa neste estudo como processo colaborativo desencadeador 

de ideias que instrumentaliza para a inovação no aspecto operacional e estratégico. Está 

focado no atendimento às necessidades humanas, na resolução de problemas, auxiliando no 

desenvolvimento do potencial inovador e criativo de indivíduos e coletividades. Para 

desenvolver soluções procura compreender o contexto e experimentar ideias em equipes. 

Integra habilidades racionais com aspectos criativos, possibilitando a criticidade mediante a 

análise de qualquer contexto. Neste trabalho de cunho iminentemente teórico, ingressa como 

inspiração para a busca por soluções, promoção de ideias para possíveis concretizações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho identificou por meio da sociocrítica o discurso latente de comunidades 

vulneráveis de Porto Velho. A violência emerge através da comunicação formal e informal 

como sendo o impacto de maior relevância no momento do estudo. Identificou-se como 

variáveis impeditivas do progresso local a destinação e o emprego dos recursos públicos; a 

vulnerabilidade do jovem residente na zona leste da capital provavelmente pela falta de 

perspectivas de emancipação social; a negligência na percepção dos fatores sistêmicos que 

contribuem para a manutenção do fenômenos da violência; o distanciamento da sociedade em 

relação aos valores humanos; as dificuldades encontradas pelo poder público para combater o 

uso ilegal de armas de fogo e a baixa social popular frente aos altos índices de violência do 

Estado.  

Acredita-se que o fortalecimento dos grupos sociais e comunitários, a cooperação 

entre seus membros facultará o devido progresso, desenvolvimento e emancipação para a 

superação das dificuldades. A proposta de intervenção está baseada na publicidade e 

gerenciamento dos recursos públicos juntamente com a comunidade; inserção do jovem em 

grupos de formação educativa visando o fortalecimento do papel de cidadão e da 

autossuficiência; ampliar a percepção sobre o cenário da violência de modo a identificar os 

1. Fatores Impeditivos 

1. Direcionamento do 

Orçamento Público; 

2. Vulnerabilidade Juvenil; 

3. Avaliação Linear do 

Crime; 

4. Negligência dos Direitos 

Humanos; 

5. Falta de Controle do 

Armamento; 

6. Imobilização Social; 

 

2. Desing Thinking 

1. Orçamento Público 

Participativo; 

2. Empoderamento Juvenil; 

3. Avaliação Sistêmica do 

Crime; 

4. Resgate da Dignidade 

Humana; 

5. Controle do Armamento; 

6. Mobilização Social; 

3. Inovação Social 
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fatores que incentivam a criminalidade; regatar o respeito pela vida e à dignidade humana 

pelo estudo e trabalho; compreender o processo de acesso ilegal às armas de fogo para o 

devido combate e mobilização da comunidade e sociedade para discussão da problemática, 

buscando em pequenos grupos ideias de prevenção e combate ao crime. Imperioso identificar 

a crença que tem conduzido jovens promissores e capazes ao caminho da violência e 

obsolescência social, para rompê-las e contribuir para que se tornem agentes inovadores 

capazes de atuar na sociedade em que vivem minimizando as desigualdades.  
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Resumo 
 
A possibilidade de reativação da navegação na Lagoa Mirim e nos rios Jacuí, 
Taquari (Brasil) e Cebollati (Uruguai), prevista no projeto da Hidrovia Brasil-Uruguai, 
tem gerado expectativas, pois constituirá um importante eixo de transporte 
hidroviário, ligando o interior do Uruguai ao Brasil através do território gaúcho. Existe 
a expectativa do surgimento de benefícios para os municípios ribeirinhos, os quais 
deverão receber investimentos para construção e melhorias de terminais 
hidroviários, passando a ter possibilidade de escoar seus produtos a custos mais 
baixos. A escolha dos municípios beneficiados depende da decisão sobre a 
localização de instalações, um elemento crítico no planejamento estratégico, tanto 
para o setor público quanto para o privado, servindo como base para inúmeras 
decisões no campo da Logística. Assim, com vistas a identificar as localidades mais 
aptas a receberem terminais de transporte de cargas ao longo da hidrovia, utilizou-
se a técnica SMARTER (Simple Multi-attribute Rating Technique Exploiting Ranks), 
uma metodologia Multicritério de Apoio à Decisão, cuja principal vantagem é a não 
necessidade de atribuição de pesos ou constantes de escala para os critérios 
considerados, bastando que os atributos sejam ordenados, classificando-os do mais 
importante para o menos importante. Posteriormente, após ordenar os critérios, 
foram usados valores pré-definidos de pesos chamados de ROC weights (Rank 
Order Centroid weights), facilitando em muito a tarefa de obter as chamadas 
utilidades multiatributo. Para o estudo de caso em questão, após ordenação dos 
critérios e cálculo das utilidades, foram obtidas como alternativas viáveis 11 das 13 
localidades apontadas em estudo realizado pelo Ministério dos Transportes, ou seja, 
ocorreu convergência de 77%, evidenciando a adequabilidade do método usado.  
  
Palavras-chave: Hidrovia Brasil-Uruguai; Métodos Multicritério; SMARTER. 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

O Brasil apresenta um imenso potencial para utilização da navegação 
hidroviária interior, porém a participação das hidrovias na atual matriz de transporte 
de cargas é ainda modesta, cerca de 5%, quando comparada com o percentual de 
mais de 60% do transporte rodoviário (Ministério dos Transportes, 2015). Esse 
quadro repete-se no Rio Grande do Sul, onde observa-se que 85,3% do volume de 
cargas são transportados por rodovias (Atlas socioeconômico do Rio Grande do Sul, 
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2010). Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
estimam que anualmente, o Brasil despende cerca de R$ 1 bilhão para subsidiar o 
frete para escoamento da safra agrícola, que é transportada em maior proporção 
pelo modal rodoviário até os portos das regiões Sudeste e Sul (BRASIL, 2010). 

Visando estimular o transporte hidroviário, existe a ideia de implementação da 
Hidrovia Brasil Uruguai, que compreenderá uma malha fluvial de aproximadamente 
900 km entre os portos de La charqueada, às margens do Rio Cebollati no Uruguai, 
e Estrela, no rio Taquari (RS). Além de possibilitar a ampliação do comércio entre os 
dois países, a hidrovia contribuirá de forma substancial para alavancar a navegação 
interior no Rio Grande do Sul e assim trazer mais equilíbrio à matriz de transportes. 
Tal medida beneficiará mais diretamente os municípios ribeirinhos, que deverão 
receber investimentos para construção e melhorias de terminais hidroviários, 
passando a ter possibilidade de escoar seus produtos a um custo que pode chegar à 
metade do frete ferroviário e a um quarto do rodoviário para transportes a granel em 
longas distâncias, segundo o Ministério dos Transportes (BRASIL,2015). A escolha 
dos municípios beneficiados depende da decisão sobre a localização de instalações, 
um elemento crítico no planejamento estratégico, tanto para o setor público quanto 
para o setor privado, servindo como base para inúmeras decisões no campo da 
Logística. 

Em consonância com o exposto anteriormente, o objetivo deste artigo é 
identificar localidades com potencial para receberem terminais de transporte de 
carga ao longo da futura hidrovia, com o uso de uma técnica de multicritério de apoio 
à decisão. Assim, este trabalho tem como foco a aplicação de métodos de análise 
multicritério de apoio à decisão, em especial a técnica denominada SMARTER, para 
resolver o problema de identificação das melhores localidades a receberem 
terminais portuários.  

 
2 - HIDROVIA BRASIL URUGUAI  
 

A consolidação do projeto que prevê a implementação da Hidrovia Brasil 
Uruguai (Figura 1) é uma importante alternativa logística ao desenvolvimento da 
economia de ambos os países, além de consolidar um corredor multimodal de 
transporte de cargas de Montevideo a São Paulo, totalizando 2.200 km de extensão. 
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Figura 1- Hidrovia Brasil Uruguai 
Fonte: SOUTO (2016) 

 
Em um panorama mais amplo, a hidrovia viabilizaria uma rede multimodal 

binacional, visando atender o escoamento das demandas produtivas e serviria de 
rota de saída para cargas oriundas do Uruguai (por meio do Porto de Rio Grande) e 
de entrada de produtos brasileiros no mercado uruguaio (AHSUL, 2014). 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o Uruguai 
possui grandes centros de produção de arroz próximos à Lagoa Mirim e ao Rio 
Jaguarão. Portanto, poderá beneficiar-se com o transporte de cargas, via Lagoa 
Mirim, Canal de São Gonçalo e Lagoa dos Patos até o Porto do Rio Grande 
(BRASIL, 2009). Deste, por meio da navegação de cabotagem, pode percorrer a 
costa brasileira, ou, por navegação de longo curso atingir os mercados 
internacionais. Outra possibilidade é transportar por hidrovia parte da carga uruguaia 
até o Porto de Estrela, e deste chegar até São Paulo usando a malha ferroviária. No 
sentido inverso, o Ministério dos Transportes estima que o Brasil transportará 
açúcar, soja, combustíveis e carga conteinerizada para o Uruguai. 

Sendo assim, a Hidrovia Brasil Uruguai apresenta dois aspectos relevantes 
para o setor: (a) fazer a ligação das importantes regiões na produção industrial e 
agrícola entre si e a um porto marítimo e (b) realizar a ligação entre os dois países, 
configurando um canal de integração (PORCIÚNCULA, G.; FRÓE, C. N.; CORREA, 
M. G. e COUTO, R. S, 2015). 

Porém, a concretização da Hidrovia Brasil Uruguai, exigirá esforços de ambos 
os países, incluindo do lado brasileiro, investimentos em infraestrutura como 
dragagens, adequação de terminais, balizamento, sinalização e melhorias na 
interconexão com outros modais. Já o governo uruguaio depende da iniciativa 
privada para construção dos portos.  

Apesar de todos os custos necessários para a implementação da hidrovia, 
especialistas avaliam que a obra valeria a pena, pois os benefícios também são 
grandes. Diminuiria o fluxo na BR-471, que leva até a fronteira com o Uruguai, onde 
a redução de veículos na área é importante porque a estrada corta a Reserva 
Ecológica do Taim, habitat de animais silvestres. Evitaria, também, quase 10 mil 
viagens de caminhões por ano, já que parte das mercadorias gaúchas poderia ser 
transportada na nova rota, além de impactar diretamente o meio ambiente, uma vez 
que seria utilizado menos combustível, menos pneus e haveria menos desgaste das 
rodovias.  

Diante do cenário exposto anteriormente, a Hidrovia Brasil Uruguai parece ser 
um projeto relevante a ser implantado em decorrência dos mais diversos benefícios 
proporcionados para ambos os países. Um aspecto importante a ser considerado no 
referido projeto é a identificação das localidades ao redor da Lagoa dos Patos, 
Lagoa Mirim, Lago Guaíba, Rio Taquari e Rio Jacuí, que seriam as mais aptas a 
receberem terminais de transporte de carga.  Assim sendo, determinar onde localizar 
terminais de transporte de cargas (no lado brasileiro) ao longo desse futuro corredor 
de transporte hidro-ferroviário é o objetivo central do presente trabalho. 

 
2.1- O problema de localização de instalações 
 

Segundo Owen e Daskin (1998), a decisão sobre a localização de instalações é 
um elemento crítico no planejamento estratégico, tanto para o setor público quanto 
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para o setor privado, servindo como base para inúmeras decisões no campo da 
Logística. Os autores ressaltam também que não são somente as questões 
logísticas que efetivamente trazem vantagens competitivas, os tomadores de 
decisão devem estar atentos às mudanças relativas às questões ambientais, às 
tendências de evolução dos mercados, às necessidades de re-localização, 
expansão, adaptação, etc. 

Convém recordar que o ímpeto pelas atividades logísticas (sem conceituação 
é claro e apenas realizadas intuitivamente) – como transporte e manutenção de 
estoques – começou quase concomitantemente com o nascimento do homem. 
Ballou (2001) lembra que a movimentação de mantimentos se restringia a produtos 
passíveis de serem levados pelo próprio indivíduo. Com armazenagem deficitária, as 
pessoas limitavam-se a morar perto das fontes de suprimento e terem acesso 
reservado à diversidade de mercadorias (somente aquelas encontradas na região 
apta para tal). O referido autor menciona ainda que o crescimento a posteriori dos 
sistemas logísticos impulsionam o grande desenvolvimento econômico mundial. 
Com a eficácia dos mecanismos de armazenagem e de transporte, a produção e o 
consumo começaram a se dissociar geograficamente, gerando ganhos de escala e a 
especialização de regiões com condições produtivas melhores.  

Segundo Melachrinoudis e Min (2000), problemas relativos à localização 
podem ter natureza conflitante uma vez que é necessário avaliar critérios tanto 
qualitativos e quantitativos.  A questão passa por minimizar os custos, maximizando 
a qualidade. Torna-se imprescindível, além de considerarmos todos os fatores 
relevantes, que se utilize para resolver problemas deste tipo uma ferramenta de 
auxílio à tomada de decisão que avalie as questões referentes às relações de troca 
(trade-offs), ou seja, quando se ganha um tipo de benefício abrindo-se mão de outro. 

 

2.2- Fatores de Localização  
  
Os fatores de localização são aqueles que de alguma forma influenciam na 

seleção do local para implantação de uma ou mais instalações. Para Silva (2001), 
uma instalação é uma unidade de negócios que visa através da realização de 
operações (manuseio, armazenagem, manufaturas, etc.) agregar valor a um 
determinado serviço ou produto.  

Por isso, Randhawa e West (1995) afirmam que a localização adequada de 
uma instalação não só acarreta melhoras na produtividade, como alavanca a 
possibilidade de negócios com novos mercados. Em contrapartida, uma localização 
sub-ótima poderá suscitar um serviço de transporte ineficiente, uma mão de obra 
deficitária bem como gastos adicionais de capital investido. Faz-se necessária então 
uma breve revisão da literatura vigente, sobre fatores de localização, observando 
sua aplicabilidade nas mais diversas áreas do conhecimento.  

De acordo com Ballou (2001), as questões alusivas à localização de 
instalações são frequentemente pautadas pela presença de um fator que é mais 
crítico que os demais. O autor intitula esta característica como força direcionadora. 
Na localização de fábricas e armazéns, por exemplo, fatores econômicos geralmente 
são prioridade. Os custos com transportes são também recorrentes e 
significativamente relevantes no que diz respeito à determinação da localização.  No 
caso dos centros de varejo, a análise tem que passar por fatores como 
acessibilidade e, principalmente, receitas auferidas.  



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

11 

 

Romero (2006) ressalta a importância dos fatores locacionais econômicos 
abordados por Ballou (2001). Discrimina-os em: custo de produção/compra, custo de 
estocagem e manuseio, custos fixos do armazém, custos de manutenção do 
estoque, custo de pedido e processamento, custos de transporte de entrada e de 
saída. Ainda segundo este autor, na literatura sobre o assunto, fatores como 
transporte, mão de obra, matéria-prima, serviços, mercado, utilidades, regras 
governamentais e meio ambiente estão sempre presentes.  

Gaither et al (2004), sugere passos a serem analisados quando o assunto é a 
decisão quanto à localização de instalações de serviços. São eles: (a) avaliar o 
comportamento do cliente: por que os clientes necessitam do serviços? (b) avaliar o 
mercado: quem são os clientes em potencial e quais são suas características? (c) 
reunir informações para cada alternativa de localização: onde se concentram os 
potenciais clientes visados? Quais são seus padrões de gastos, as tendências de 
crescimento e o grau de competição atual e projetado? (d) projetar receitas para 
cada opção de localização: quais são as projeções econômicas relevantes, de 
dispêndios discricionários e a receita da localização programada no tempo? e (e)  
projetar os lucros para cada alternativa de localização: quais são as receitas 
projetadas com exceção dos custos operacionais programados no tempo? 
 
2.3- Modelos para localização de instalações multicritério  

 
Tomar decisões é um processo presente na vida das pessoas. Quando há 

somente um parâmetro para se avaliar, a decisão parece não ser tão difícil. Por 
exemplo, escolher que carro comprar. Para a maioria das pessoas esta escolha 
passa preponderantemente pelo parâmetro custo. Porém há também decisões 
complexas, com mais parâmetros envolvidos, difíceis de serem resolvidas 
individualmente e que necessitam atender a múltiplos objetivos e cujos impactos 
podem não ser claramente identificados.  Portanto o processo de decisão não é 
singular, ou seja, possui suas especificidades. Logo, o administrador deve estar 
consciente das etapas envolvidas no processo decisório bem como dos meios 
(escolha de critérios consistentes) para se valer de uma decisão eficaz.  

As primeiras pesquisas operacionais datam da segunda guerra mundial e 
tinham como objetivo resolver problemas logísticos militares (ACKOFF, 1979). Em 
substituição as essas rígidas convicções, surgiram nas décadas de 70 e 80, técnicas 
de análise multicritério de apoio a decisão. Para Mello et al (2003), a base deste tipo 
de modelo consiste em se optar pela melhor alternativa dentro de um conjunto 
possível das mesmas, ou seja, é uma série de técnicas e métodos que servem de 
apoio à tomada de decisão, quando da presença de uma multiplicidade de critérios. 

 Existem autores assim como Da Motta (1993), que ponderam sobre a 
utilização dos métodos multicritério associados com o conceito de troca compensada 
(trade-off). Na visão de Gomes (2004), os problemas de tomada de decisão 
multicritério podem ser divididos nas etapas enumeradas a seguir:  

 
1. Identificar os decisores e seus objetivos; 
2. Definir as alternativas; 
3. Definir os critérios relevantes para o problema de decisão; 
4. Avaliar alternativas em relação aos critérios; 
5. Determinar a importância relativa dos critérios; 
6. Realizar a avaliação global de cada alternativa; 
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7. Conduzir a análise de sensibilidade; 
8. Propor recomendações; e 
9. Decidir 

 
De 1 a 3 temos o período de estruturação, que aborda a formulação do 

problema e procura identificar, caracterizar e organizar fatos considerados 
relevantes no processo de apoio à decisão. É um período de debate e 
aprendizagem. De 4 a 7 temos o período da avaliação, cujo objetivo é a aplicação 
dos métodos de análise multicritério a fim de apoiar a modelagem das preferências e 
a sua agregação. Então, temos a etapa 8, que é o período de recomendação dos 
cursos de ação a serem seguidos. Por último, a etapa 9, aplicação das ações 
(decisão).  

Rocha Jr (2008) apresenta em seu trabalho um diagrama utilizado como 
referência para demonstrar as várias etapas do processo de tomada de decisão 
multicritério (Figura 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Etapas do processo de tomada de decisão multicritério 
Fonte: Rocha Jr (2008) 

 
Devemos ainda salientar que, segundo Roy e Bouyssou (1993), o conjunto de 

critérios usados em uma determinada situação de decisão, deve satisfazer as três 
condições, denominadas ―axiomas de Roy‖ conforme Figura 3. 
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Figura 3 – Axiomas de Roy 

Fonte: Roy e Bouyssou (1993) 

 
Outro fato importante a se salientar é que a forma de se demonstrar as 

estruturas de preferência do decisor variam de acordo com o método de análise 
multicritério escolhido. Portanto, faz-se necessário conhecer um pouco mais os 
métodos existentes disponíveis na literatura. 

 
2.3.1- Classificação dos métodos multicritérios de apoio à decisão 
 

Gartner (2001) tomando como base o procedimento de agregação de 
preferências qualifica os MMAD, de três formas distintas. São elas: 
 
a) Métodos de agregação a um critério único de síntese (Escola Americana) 
 

Este método assume que uma função de utilidade multiatributo ou valor possa 
representar as preferências dos decisores. Tais funções têm como propósito agregar 
múltiplos critérios de forma a auxiliar o decisor na escolha das alternativas.  As 
funções de valor são incorporadas ao modelo durante sua estruturação, podendo, 
segundo Gomes e Monteiro Gomes (2003), ser representações matemáticas de um 
julgamento humano. Ainda segundo os autores, caso um determinado critério ou 
atributo seja considerado menos importante em relação aos outros, este receberá 
um peso (ou valor atribuído) menor do que aqueles atribuídos aos critérios de maior 
importância. Veremos a seguir, na Figura 4 um esquema que organiza e ajuda a 
entender os caminhos que o método propõe. 

 

 
Figura 4 - Fluxo de processamento dos modelos de critério único de síntese 

Fonte: Gartner (2001) 

 
Este método de agregação a um critério único vale-se da teoria da utilidade 

multiatributo e se caracteriza por ser simultaneamente descritivo e prescritivo 
associado à credibilidade e por apresentar os seguintes pontos em comum: todas as 
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alternativas são comparáveis; há presunção de transitividade na relação de 
preferência e de indiferença; permite instituir hierarquias; e ainda possibilita 
estabelecer uma medida de mérito(valor) global para cada alternativa. Se 
continuarmos desconsiderando a incomparabilidade de alternativas, teremos mais 
métodos representantes desta categoria. São eles: AHP, UTA, PREFCALC, 
UTASTAR, MINORA, MAH, AIM, MACBETH, MAUT, SMART, EVAMIX, TODIM e 
TOPSIS. 
 
b) Métodos de subordinação (outranking) (Escola francesa) 
 

Em contraposição à teoria da utilidade, o método de subordinação não exige 
uma estruturação hierárquica dos critérios, não exige que haja transitividade de 
preferências e/ou indiferenças, porém possibilita que exista uma relação de 
prevalência entre as alternativas discretas, permitindo também que haja 
incomparabilidade entre as mesmas. Esta incomparabilidade surge devido às 
incertezas, à imprecisão dos dados utilizados e às características próprias do 
decisor. A utilização de tal método é motivada pela dificuldade ou até mesmo 
impossibilidade de se estabelecer uma função de valor ou utilidade multiatributo 
adicionada ao fato de que na Escola Francesa existe a facilidade da comparação a 
priori e a posteriori (Gomes e Monteiro Gomes, 2003). Para Vilas Boas (2005), o 
método de subordinação institui uma relação binária que compara os prós e contras 
à pressuposição que a ação ―w‖ é no mínimo tão boa quanto à ação ―z‖. Isto pode 
ser equivalente a dizer que ―w‖ é "não pior que" ―z‖.  Podemos utilizar a notação:  ―w‖ 
S ―z‖ (w outranks z). Desta forma segundo Gomes e Monteiro Gomes (2003), ao 
comparar duas alternativas utilizando este método, o decisor pode encontrar pelo 
menos uma das quatro seguintes situações: uma alternativa é melhor que a outra 
sem hesitação, uma alternativa é melhor que a outra com hesitação, uma alternativa 
é indiferente à outra e uma alternativa é incomparável com a outra. A Figura 5 a 
seguir, propõe uma forma organizada  de se estruturar os modelos outranking tendo 
como objetivo um melhor entendimento do mesmo.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Fluxo de procedimentos dos modelos outranking. 

Fonte: Gartner (2001) 

 
Nos métodos de subordinação da Escola Francesa, são empregadas como 

base as seguintes convicções: 

 Presença da subjetividade em todos os momentos do processo decisório; 

 Crença no construtivismo; 

 Convicção de que o aprendizado vem pela participação; 

 Admissão de que o processo de busca do ótimo matemático possui 
restrições, optando-se por não pré-estabelecer condições, mas sim 
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proporcionar a construção de um modelo que capacite os decisores a evoluir 
dentro do próprio processo de decisão, tomando como base seus próprios 
sistemas de valores. 
 
Vilas Boas (2005) cita alguns métodos outranking importantes: QUALIFLEX, 

ORESTE, MELCHIOR, PROMETHEE, TACTIC, MAPPAC, PRAGMA, N-TOMIC,  
ELECTRE, REGIMA e NAIADE. 
  
c) Métodos interativos  
 

Têm como objetivo sustentar e ampliar os processos de decisão que 
requerem tarefas mais complexas e mal embasadas. Também são conhecidos como 
Multi-Objective Decision Making (MODM), e requerem técnicas de programação 
matemática , apreciação crítica e julgamento dos agentes de decisão. Estes 
métodos alternam passos computacionais e reuniões com os tomadores de decisão, 
para injeção de novas informações, permitindo a melhora do processo e construção 
de uma nova solução. 

Como o intuito do artigo é a identificação e posterior escolha dos melhores 
locais dentro de um conjunto possível de alternativas ao longo da futura Hidrovia 
Brasil Uruguai, para se instalarem estes terminais de transporte de cargas, optou-se 
pela Escola Americana. Dentro desta, o método SMARTER (Simple Multi-attribute 
Rating Technique Exploiting Ranks). Um argumento que justifica a utilização deste 
método é sua relativa facilidade de aplicação, em problemas do tipo aqui 
considerado. 

 
 
3- MÉTODO  
 

A fim de atingir o objeto da pesquisa em questão (localização de terminais de 
transporte de cargas ao longo da futura Hidrovia Brasil Uruguai), serão incorporadas 
incertezas ao processo decisório. Torna-se assim o MMAD (método multicritério de 
apoio à decisão) o modelo mais adequado à consecução deste estudo.  

Incluso ao MMDA, deu-se a preferência pela Escola Americana para a 
consecução do estudo pelo fato desta,valer-se de uma função utilidade multiatributo 
para representar as preferências dos decisores. O método SMARTER foi 
selecionado uma vez que, o mesmo adapta-se de forma pertinente em situações em 
que há poucos critérios para serem utilizados e/ou adaptados (falta de dados) além 
de empregar técnicas simples de modelagem, análise e atribuição de pesos.  

A partir deste momento, faremos uma descrição das ideias chaves presentes 
no método SMARTER que difere do método SMARTS apenas no oitavo passo. Para 
Edwards & Barron (1994) estes dois métodos são utilizados para mensurar a 
utilidade multiatributo ficando instituídos os seguintes passos: 

-Passo1: Identificação do intento da decisão e dos decisores. Nesse passo 
procura-se identificar a intenção do levantamento de valores (elicitação de valores), 
bem como o indivíduo, organização ou organizações cujos valores devem ser 
elicitados (obtidos ou descobertos). Este passo estará completo quando for 
formulada uma lista que mostra, após exaustiva procura, todos os itens a serem 
elicitados ou que especifiquem procedimentos para identificar os itens a serem 
elicitados. Também torna-se necessário preparar instruções explícitas especificando 
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a natureza do problema, os números a serem gerados, bem como 
a maneira  que eles serão utilizados (o caminho a ser seguido). 

-Passo2: Árvore de valor. Este passo concerne a estabelecer uma 
estrutura,ou seja, uma hierarquia de objetivos (árvore de valores) ou uma lista de 
atributos potencialmente relevantes com a finalidade do levantamento de valores de 
cada um desses objetivos e atributos feito por um decisor ou grupo de decisores, 
primando por haver, entre as pessoas envolvidas no processo decisório, um 
consenso quanto à estrutura dos critérios relevantes. Segundo Edwards & Barron 
(1994) deve-se evitar muitos atributos. Se existirem doze (16) ou mais, é 
interessante reduzi-los. Pode-se fazer isso eliminando aqueles atributos com baixo 
peso relativo, combinando atributos relacionados ou redefinindo atributos muito 
específicos.  

-Passo 3: Objetos de Avaliação. Os objetos de avaliação nada mais são do 
que as alternativas e suas consequências. Uma vez não identificadas as alternativas 
reais ou hipotéticas, usa-se a estrutura de atributos do passo 2 para estabelecê-las. 

-Passo 4: Matriz de objetos(alternativas) por atributos(critérios). Visa-se aqui 
formular uma matriz para avaliação de objetos ( alternativas) por atributos, conforme 
a tabela 3, suas entradas (dados) devem ter scores (pontuações) ou medidas físicas 
das alternativas. Se tais pontuações não podem ser obtidas, as entradas poderão 
ser determinadas por utilidades unidimensionais discutidas posteriormente no passo 
6.  

 
 
Tabela 1- Matriz dos objetos de avaliação por critérios 

 
Fonte: Chen et al. (2009). 

 
-Passo 5:Opções Dominadas. Busca-se eliminar ordinalmente as opções 

dominadas. É possível reconhecer uma dominância ordinal através de uma simples 
inspeção visual. Ao perceber durante o mesmo processo uma os mais dominâncias 
cardinais, essas devem ser eliminadas. Assim o número de opções será reduzido. 
Porém é muito pouco provável que a escala de atributos seja afetada. Deve-se 
checar, a fim de certificar-se, se a eliminação de uma opção dominada não reduziu 
substancialmente a escala de atributos. Caso isso aconteça, é importante verificar a 
necessidade de utilização do atributo ou não. Se não for possível de ser utilizado, 
retorna-se ao passo 2 para eliminá-lo. 

-Passo 6:Utilidades unidimensionais.  Consiste em transformar as entradas da 
matriz de objetos (alternativas) por atributos para utilidades unidimensionais. A fim 
de atingir  tal intento, deve-se fazer  primeiro o teste de linearidade das utilidades 
unidimensionais para cada atributo, para os quais escores físicos (pontuações) estão 
disponíveis. Justifica-se o uso da linearidade como aproximação, quando uma 
escala de classificação for utilizada ou quando se requerer uma faixa mais ampla 
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para especificar os limites inferior e superior da função utilidade unidimensional. A 
partir daí, devem ser calculado as utilidades unidimensionais, valendo-se de 
equações lineares para estas funções ou da representação sob forma de gráficos, 
verificando pontos de interesse sobre o mesmo. Falhando o teste de linearidade, 
mas estando disponíveis os escores, podemos utilizar os métodos propostos por 
Von Winterfeldt & Edwards (1996) para obtenção das utilidades unidimensionais. 
Não estando disponível nenhuma medida física relevante para o atributo (ou seu 
equivalente na etapa 4),este passo irá requer elicitação (um novo levantamento). 
Este processo poderá ser feito com o auxílio de um decisor ou de uma pessoa 
dotada de conhecimento e responsabilidade sobre o problema em questão.  Pode 
ser o mesmo decisor que irá julgar os pesos nas etapas 7 e 8. 

Edwards e Barron (1994) anexam ao SMARTS  e por consequência ao 
SMARTER a Estratégia de Aproximação Heroica (Strategy of heroic approximation). 
Esta foi concebida porque no SMART, os julgamentos de indiferença entre os pares 
de opções hipotéticas exigidos por Keeney e Raiffa (1976) pareciam difíceis e 
instáveis. O referido autor acreditava que as avaliações mais diretas das 
quantidades desejadas são mais fáceis e menos propensas a produzir erros de 
elicitação. Chamamos esse ponto de vista de Estratégia de Aproximação Heroica. 
Esta estratégia tem como propósito fundamentar as aproximações lineares das 
funções de utilidades unidimensionais e do modelo de agregação aditivo. Através 
dessa aproximação, passa-se a tratar as funções utilidades como lineares em x.  

Ainda segundo Edwards e Barron (1994), há quatro formas diferentes para 

determinar a função de utilidade unidimensional )( hkh xu , conforme a Figura 6.  

 

                                                             

 
 

Figura 6 - As quatro classes das funções utilidades unidimensionais 
Fonte: Edwards & Barron (1994) 
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Assim, três funções utilidade estão voltadas para alternativas que incorporem 

medidas físicas, e a última é utilizada para o caso de se obter a utilidade 
unidimensional para medidas não físicas (qualitativas).  

-Passo 7: Ordenação dos atributos. Aqui neste passo está a principal 
diferença entre o SMART e o SMARTS. A introdução do termo ―S‖ na palavra tem o 
firme propósito de corrigir o erro intelectual outrora descoberto. O referido termo, que 
no inglês significa ―swing‖, faz neste caso alusão à troca de pontuação dos objetos 
(alternativas) mediante os critérios disponíveis, possibilitando assim definir uma 
ordem de importância para os(as) mesmos(as). Neste estágio os analistas devem 
fazer a seguinte pergunta aos decisores: ―Imagine  uma alternativa que tivesse o pior 
escore em todos os critérios analisados. Imagine também que fosse oportunizado a 
você  alterar da pior para a melhor pontuação um único critério. Qual deles você 
escolheria para melhorar a pontuação da alternativa? ‖ Esta pergunta deve ser 
repetida até que todos os critérios sejam ordenados. É importante salientar que o 
mesmo critério não pode ser utilizado por duas ou mais vezes. 

-Passo 8: Exploração da ordenação dos critérios. Baron e Barrett (1996) 
desenvolveram um procedimento a fim de atribuir peso aos critérios de maneira 
simples e eficiente. Os pesos são estabelecidos diretamente através da ordem de 
importância dos atributos, os quais já foram aferidos na etapa 7. Este tipo de 
abordagem é designada como ROC – Rank Order Centroid ou simplesmente de 
ROC weights (pesos ROC).  Conforme proposta pelos autores, segue abaixo a 
equação utilizada para calcular os pesos diretamente.  

 
Se w1>w2>w3>...>wk, então: 

w1= (1 + 2

1

+ 3
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+ ...+ k
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) / k 
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Mais genericamente , se y é o número de atributos, então o peso do k-ésimo 

atributo é:  
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                                                                            (3.1) 
 

Barron & Barrett (1996) chegaram após exaustivos testes de suscetibilidades 
na geração de inconsistências, à conclusão de que os pesos ROC levam a 
reconhecer a melhor escolha entre 75 e 87% das vezes, dependendo dos detalhes 
de tais simulações. Segundo os autores, foram analisadas todas as situações, 
ficando evidenciado que a perda no valor da utilidade global  é abaixo de 2%.   Os 
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pesos ROC, quando não selecionam a melhor opção,  não adotam uma muito ruim. 
Determinados os ROC weights, deve-se calcular as utilidades multiatributos pela 
equação 

                   

   
k

kk zuwzU .
                                    (3.2) 

                                   
-Passo 9: Decisão. Deve-se decidir pela a alternativa que apresentar a melhor 

utilidade multiatributo. 
É importante salientar que, no método SMARTER, e presume que o decisor, 

em comum acordo com o analista, já tenha listado a ordem de importância dos 
critérios,ou seja, que os trade-off já estejam definidos e não necessitem serem 
descobertos, escolhendo-se os ROC weights para constantes de escala entre 
critérios. 

 
3.1- Aplicação da metodologia proposta 
  
3.1.1- Escolha do objetivo  
 

Os métodos multicritérios de apoio à decisão requerem que sejam 
estabelecidos de forma contundente o objetivo ou objetivos a ser(em) alcançado(s). 
O propósito deste estudo visa ajudar a identificar (apontar) localidades às margens 
da futura Hidrovia Brasil Uruguai com potencial para receberem terminais de 
transporte de carga, de forma a possibilitar a estas localidades, bem como às 
localidades próximas às eleitas, outra forma de alcançar os mercados interno (Brasil) 
e externo (Uruguai) mediante utilização da hidrovia. 

 
3.1.2- Escolha dos critérios 
 

O segundo momento foi pautado pela escolha dos critérios e pelo 
levantamento dos dados relativos a estes. Os critérios escolhidos, então, para cada 
um dos municípios considerados, foram: 

  

 Produção agrícola (c1): A escolha deste critério deve-se ao fato de ser a 
agricultura umas das principais bases da economia do País. Este é um 
critério tipo ―a‖ (vide Capítulo 3); 

 Estrutura portuária (c2): A escolha deste critério justifica-se pelo fato de que 
a pré-existência de uma estrutura física na localidade candidata poderá trazer 
entre outras vantagens a redução dos custos para sua implantação ou 
melhoria. É um critério tipo ―d‖; 

  PIB da localidade (c3): Sua escolha como critério está pautada pelo fato de 
o mesmo ser um importante indicador da atividade econômica de uma região, 
representando, por exemplo, o seu crescimento econômico. É um critério tipo 
―a‖; 

 Extensão a dragar (c4): Critério necessário, uma vez que os custos de 
dragagem por km são significativos. É um critério tipo ‖b‖; 

 Valores das transações comerciais das localidades candidatas com o 
Uruguai (c5): critério relevante visto que aponta a relação custo benefício de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Brasil
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investir em um terminal portuário entre os dois países. Portanto, instalar 
unidades de carga ao longo da hidrovia em localidades que já possuam 
vínculo com o país vizinho pode ajudar a estreitar ainda mais esta relação. 
Este é um critério tipo ―a‖. 
 

3.1.3- Objetos de avaliação 
 

 Os objetos de avaliação do presente estudo são as localidades (municípios) 
que margeiam Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, Lago Guaíba, Rio Jacuí e Rio 
Taquari. Foram considerados como localidades candidatas: Arambaré, Barra do 
Ribeiro,Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Cruzeiro do Sul, Estrela, General 
Câmara, Guaíba, Jaguarão, Mostardas, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio 
Pardo, Santa Vitória do Palmar, São Jerônimo, São José do Norte, São Lourenço do 
Sul, Tapes, Taquari, Tavares, Triunfo e Turuçu. 
 
3.1.4- Matriz objetos de avaliação versus  
 

O Quadro 1, apresenta a listagem das vinte e cinco alternativas em potencial 
(Localidades Candidatas) e os cinco critérios considerados para análise das 
mesmas. 

 
Quadro 1- Matriz alternativas versus atributos. 
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Fonte: Autores. 

 
 
3.1.5- Dominância 
 

A priori não serão analisadas as opções dominadas tendo em vista o número 
já restrito de alternativas. Esta análise poderá ser realizada posteriormente, se 
necessário for, ao aplicarmos o método e constatarmos utilidades multiatributo muito 
similares entre localidades próximas geograficamente. 

 
3.1.6- Utilidades unidimensionais 

 
O intuito aqui foi estabelecer as utilidades unidimensionais conforme segue no 

Quadro 2. 
 
 

Quadro 2 – Matriz objetos versus atributos já estabelecidos as utilidades unidimensionais. 
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Fonte: Autores. 

 
3.1.7- Ordenação dos atributos 
 

Encontra-se aqui, a primeira parte do swing weights acima descrito. Obtendo 
a ordem de importância observada no Quadro 3. Tal ordenação é levada em conta 
para o cálculo dos pesos dos critérios. A ordem de importância ―1‖ corresponde ao 
atributo mais importante. 
 
Quadro 3 – Ordenação dos atributos 

 
Fonte: Autores. 

 
 
3.1.8- Peso dos atributos 
 

Foram obtidos os pesos a partir da utilização da equação (3.1) e, em seguida, 
irão ser calculados as utilidades multiatributo para cada alternativa conforme segue 
no quadro abaixo: 
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Quadro 4 – Peso dos critérios ROC weights. 

 
Fonte: Autores. 

 
3.1.8.1- Cálculo das utilidades  
 

Uma vez estabelecidos os pesos são calculados as utilidades multiatributo 
para cada alternativa (Quadro 5). 
 
 Quadro 5 – Utilidades multiatributos. 

 
Fonte: Autores. 

 
3.1.9- Decisão 
 

Pela ordenação dos critérios atribuída no Quadro 4, à decisão consistirá na 
escolha das localidades com melhor valor de utilidade multiatributo, conforme o 
Quadro 6.  
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Quadro 6 – Utilidades multiatributo ordenada. 

 
 Fonte: Autores. 

 
 

3.1.9.1- Discussão sobre a decisão 
 

Neste momento, tão embora não faça mais parte da aplicação do método, é 
necessário que seja feita uma análise mais detalhada dos resultados obtidos. Uma 
pergunta natural que surge é: quantas localidades deverão ser escolhidas? A 
decisão sobre quantas localidades deverão ser escolhidas para efetiva utilização da 
Hidrovia Brasil Uruguai, ficará a cargo do decisor, grupo de decisores, órgão público 
ou iniciativa privada que se será responsável por sua implantação. Estudos do 
Ministério dos Transportes apontam 13 alternativas locacionais prováveis, 
considerando terminais já existentes ou não. São eles: Porto de Porto 
Alegre);Guaíba; Porto de Estrela; Cachoeira do Sul; Rio Pardo; Triunfo; 
Charqueadas; Porto de Pelotas; Porto de Rio Grande; Tapes; São Lourenço do Sul; 
Jaguarão; e Porto de Santa Vitória do Palmar. 

Percebe-se, de acordo com a ordenação dos critérios escolhidos no Quadro 
4, que são contempladas 11 das 13 localidades apontadas pelo Ministério dos 
Transportes, chegando bem próximo ao requerido pelo mesmo. Existindo assim uma 
coincidência de 77% (porcentagem admitida pelo método SMARTER). A diferença 
existente está em apenas duas localidades, Guaíba e Charqueadas.  

Porém se o decisor observando o Quadro 6, considerar que Tapes e 
Arambaré estão demasiadamente próximos geograficamente, para receberem um 
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terminal cada, e preterir Arambaré escolhendo a localidade posterior que é 
Charqueadas essa porcentagem poderá aumentar para 85%.  

  O fato de o método apontar os municípios de Tapes e Arambaré pode ser 
um indicativo que aquela região necessitaria efetivamente de um terminal. Porém, 
esta conclusão é alusiva a uma determinada ordenação dos atributos. Poderia um 
outro grupo de decisores, colocar em check tal ordenação. Pensando-se nesta 
possibilidade, usou-se o programa desenvolvido para analisar outros cenários a 
partir da reordenação dos atributos feita através do swing weights. Por exemplo, ao 
ser escolhido 5 critérios, poderão ser obtidas e posteriormente verificadas 120 
possibilidades de cenários. Como forma de ilustrar esta provável situação, serão 
descritas, de acordo com o Quadro 7, as 120 possibilidades de cenários,  obtidas a 
partir da mudança na ordem de importância dos critérios e considerando somente as 
13 primeiras localidades com maior valor de utilidade multiatributo.  
 
Quadro 7 – As 13 primeiras localidades com maior valor de utilidade multiatributo para qualquer 
cenário. 

 
Quadro 7 – Continuação 
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Quadro 7 – Continuação 
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Fonte: Autores. 

 
Este estudo possibilita a avaliação de cada cenário, por um decisor ou grupo 

de decisores. Isto é de suma importância pelo fato de poder ser contrastado com 
outras possibilidades. Como tal cotejo demanda tempo, o que será proposto aqui, a 
partir de então, é que seja efetuada uma análise geral das informações do Quadro 7. 
Nele, ao serem observadas as 13 primeiras localidades (em ordem decrescente de 
utilidade multiatributo), chega-se à conclusão de que, mesmo reordenando todos os 
critérios, Cachoeira do Sul (A3), Pelotas (A13), Porto alegre (A14), Rio Grande 
(A15), Santa Vitória do Palmar (A17) e Triunfo (A24), Mostradas (A12) e Rio Pardo 
(A16) estiveram presentes 100% entre as 13 localidades escolhidas.  

Estrela (A8) esteve presente entre as 13 localidades escolhidas 91,67% das 
vezes, Canoas(A5) 90,83%, Charqueadas (A5) 80%, Tapes (A21) 65,83%, Jaguarão 
(A11) 54,17%, São Lourenço do Sul (A20) 46,67%, Camaquã (A4) 25%,  
Taquari(A22) 19,17%, Cruzeiro do Sul  13,33%, Guaíba (A10) 10% e São Jerônimo 
3,33%.  

Comparando-se os resultados obtidos, através da avaliação de todos os 
cenários, e contrastando com os resultados obtidos no Quadro 6 (mantendo-se a 
ordem dos critérios do Quadro4) será possível perceber uma concordância de 
84,61%. E com as alternativas locacionais prováveis, apontadas pelo Ministério dos 
Transportes de 84%,61%.  

Ainda pode ser verificado, ao ser analisado o Quadro 7, que localidades como 
Jaguarão, Camaquã, Rio Pardo, Tapes, São Lourenço do Sul, Guaíba, Taquari, 
Cruzeiro do Sul e São Jerônimo nunca estiveram entre as seis primeiras localidades 
prioritárias.  

Igualmente é observado que  Porto Alegre se destaca como primeira opção 
de escolha na grande maioria dos casos, Rio Grande como segunda melhor 
alternativa e Cachoeira do Sul na terceira posição no quadro de preferências. 
Já os municípios de Pelotas e Estrela dividem-se entre a quarta e quinta localidades 
com maior potencial de escolha. Santa Vitória do Palmar esteve sempre entre as 9 
primeiras localidades a serem selecionadas e Canoas e Trinfo, embora nunca 
tenham aparecido como primeira opção de escolha, mantiveram boa regularidade, 
estando sempre presentes entre as 12 possibilidades restantes. 
 
 
4- CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa abordou o uso do SMARTER, que é um método 
multicritério de apoio a decisão, que trata da solução de problemas, de modo a 
considerar, durante o processo decisório, os múltiplos critérios envolvidos bem como 
a subjetividade inerente à definição de localizações. Ao se aplicar o método, com o 
intento de identificar as melhores localidades (que margeiam a futura Hidrovia Brasil 
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Uruguai) para receberem terminais de transporte de carga, percebeu-se que 
SMARTER mostra-se bastante eficiente para tal intento. É importante salientar que a 
eficácia na aplicabilidade do método passa por uma boa estruturação metodológica 
por parte do decisor e do analista e principalmente pelo uso dos ROC weights. 

A fim de otimizar o tempo na procura de outros cenários, com a mudança na 
ordem dos critérios, foi elaborado um programa computacional para facilitar a 
aplicação do Método SMARTER. Este programa é capaz de criar todos os cenários 
possíveis de acordo com o número de critérios adotados. No objeto de estudo desta 
dissertação, percebeu-se ainda mais a sua utilidade, pois, após a verificação 
completa de todas as possibilidades de ordenação dos atributos, ele ratifica a 
escolha de algumas localidades indicadas pelo Ministério dos Transportes bem 
como possibilita a discussão sobre a escolha de outras duas ou três localidades. De 
posse de um maior número de critérios ou de critérios ainda mais consistentes, o 
método poderá ser mais eficiente ainda.  

Quanto às limitações e dificuldades encontradas neste trabalho, as mesmas 
dizem respeito à identificação de critérios pertinentes a serem utilizados para 
localização de terminais hidroviários no lado brasileiro. Por exemplo, a batimetria 
atualizada é de fundamental importância para orientar os serviços de dragagem e de 
sinalização náutica, especialmente para a correta demarcação de bancos que se 
projetam das pontas para interior de lagoas e rios. Para a lagoa Mirim a atualização 
da última carga náutica data de mais de 100 anos. Logo no critério ―a dragar‖ a 
consulta realizada traz valores em grandes números (estimativa). Como sugestão 
para trabalhos futuros, fica a proposta da utilização de outros modelos que 
considerem um critério único de síntese como, por exemplo, o MAUT. Ou até 
mesmo, a utilização de um modelo da escola francesa como o ELECTRE ou 
PROMETHEE. 
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Resumo 
 
O presente trabalho propõe parâmetros para definir o modelo de concessão de 
dragagem no Brasil, justificando sua necessidade após sucessivos cortes financeiros 
e orçamentários impostos pelo Governo Federal que, atualmente, é o maior 
contratante público desses serviços. Nesse contexto, iniciativas da Administração 
Pública são a base para fomentar uma parceria público-privada para, assim, 
promover um ambiente regulatório seguro e, também, solidificar estabilidade jurídica 
para os investidores que venham a realizar dragagem nos portos e hidrovias 
brasileiras.   
 
Palavras-chave: Concessão Portuária; Dragagem; Canal de Acesso. 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas do século XX o Governo Federal realizou 
investimentos no âmbito da infraestrutura federal de transportes que 
corresponderam em média a 0,4% do PIB brasileiro, bem menor que o valor 
investido na década anterior (1970), 1,0% do PIB brasileiro (CNT 2014 apud 
CARVALHO 2015). Porém, o setor iniciou o século XXI com vontade política e 
orçamento específico para alterar esse cenário (BRASIL, 2011a). Fatores como a 
estabilização da economia, aumento da renda da população, aumento crescente da 
arrecadação fiscal federal e, principalmente, o aumento das exportações e 
importações levaram os últimos governos a tentativa de retomada dos investimentos 
em manutenção, ampliação e construção da infraestrutura viária (CARVALHO 2015, 
modificado). 

Segundo a INTER B (2016), em sua Carta de Infraestrutura, o Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, foi uma tentativa do governo 
de impulsionar os investimentos em infraestrutura, tendo por premissa que caberia 
ao Estado liderar esse processo por meio de uma rápida ampliação dos 
investimentos públicos. De fato, os investimentos federais dão um salto de 0,19% do 
PIB entre 2007 e 2010, porém voltam a se contrair em termos relativos nos anos 
seguintes. Já a participação das empresas privadas, apresenta crescimento apoiado 
pela considerável ampliação do financiamento disponibilizado pelo BNDES (e, em 
menor escala, por outros bancos públicos). 

Em 2011, o novo governo faz uma inflexão relevante e, por motivos 
pragmáticos, lança o PAC 2, colocando a empresa privada no fulcro da execução 
dos investimentos, o que pode ser mais claramente observado no caso de 
transportes. Enquanto os investimentos federais (OGF) e dos estados (empresas e 
autarquias) descrevem uma parábola, e das empresas estatais federais se elevam 
de forma marginal, os investimentos privados se ampliam de maneira sistemática no 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

32 

 

pós-crise até 2014, quando houve uma contração de 0,03% do PIB em relação ao 
ano anterior. Ainda assim, o total de investimentos em transportes permanece em 
aproximadamente 1% do PIB, menos da metade do observado na década de 1970 
(2,03% do PIB), e claramente insuficiente para reposicionar o Brasil no que diz 
respeito à densidade e à qualidade dos serviços de transporte. 

 
 

Quadro  1- Investimento em infraestrutura de transportes por instância pública e privada 
2007-14, em R$ bilhões e % do PIB. 

 
Fonte: Inter B (Carta de Infraestrutura 2016) 

 
A partir de 2015, as dificuldades de execução dos investimentos em 

infraestrutura pelo setor público se tornaram ainda mais aparentes. Por 
consequência, os frágeis resultados — tanto quantitativos quanto qualitativos — 
levaram o governo a reconsiderar o papel do setor privado, particularmente a 
importância de seu protagonismo. Este movimento teve um impulso adicional por 
conta das significativas restrições fiscais que o país passou a enfrentar – e que se 
tornaram em 2015-16 uma efetiva emergência. Já não é suficiente o protagonismo 
privado; tornou-se imperativo que o financiamento passasse a caber no orçamento 
do Estado, e sem apelar para transferências extemporâneas do Tesouro (Inter B 
2016). 

 
2 – O CONCEITO DE DRAGAGEM 

Prévio ao contexto dos investimentos para execução de dragagem no Brasil, 
deve-se situar o conceito legal do termo ―dragagem‖, conforme disposto no artigo 53, 
§ 2º, inciso I, da Lei nº 12.815/2013, diz respeito à ―obra ou serviço de engenharia 
que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de 
material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais‖ Além do aprofundamento e 
alargamento de portos e vias navegáveis, a dragagem é aplicada também no 
aterramento de pântanos, charcos e áreas alagadas, a fim de serem utilizados como 
terra firme. 

Ainda, no tramo técnico, Bray (2008), define que a dragagem pode ser 
descrita como o processo de remoção de parte do fundo do mar ou do seu recobre 
sedimentos, com o objetivo de aprofundar a área comumente para fins de 
navegação ou associada a projetos de construção. 
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E, também, de acordo com Alfredini (2009), o serviço de dragagem consiste 
na escavação e remoção (retirada, transporte e despejo) de solo, rochas 
decompostas ou desmontadas (por derrocamento), submersos em qualquer 
profundidade e por meio de variados tipos de equipamentos (mecânicos ou 
hidráulicos) em mares, estuários e rios. 

Para diferenciar o serviço de dragagem de manutenção, cabe trazer à tona o 
conceito de Capital de dragagem, que é a remoção de material para criar uma 
profundidade maior do que tinha existia anteriormente segundo o International 
Maritime Organization – IMO (1997). 

Segundo Bray, Bates & Land (1997) a dragagem de capital para fins de 
navegação é a escavação de sedimentos para aumentar a profundidade em uma 
área, geralmente, mas nem sempre, pela primeira vez, para acomodar novo projeto 
de canal de navegação. O nome deste tipo de dragagem deriva das implicações que 
o trabalho exige, e, também, quanto  ao pagamento de uma soma simples capital. A 
escavação ocorre geralmente em material "virgem", que é relativamente estável e se 
consolidou sob o regime hidráulico existente. No entanto, a dragagem de capital,  
também inclui a remoção de material em áreas com a ocorrência de sedimentação, e 
que foram anteriormente dragadas, mas não foi perturbadas por dragagem ao longo 
de um período de tempo. Em tais casos, a consolidação do material depositado pela 
sedimentação, retomando as propriedades físicas, e, ainda, assemelhando às 
características do material ―virgem‖ e, portanto, é tratado como material dragado de 
capital. 

Atrelado ao conceito mencionado, o centro de pesquisas de dragagem da 
Universidade do Texas nos Estados Unidos, define a dragagem como: ―material 
resultante da escavação do leito marinho, em geral, para construção ou efeitos de 
navegação, em uma área ou para baixo para um nível não previamente dragado 
durante os últimos 10 anos‖. 

 
3 – CONTEXTO DA DRAGAGEM NO BRASIL 

Quanto aos acessos aquaviários dos portos públicos, até o ano de 1990 as 
obras e serviços de dragagem para aprofundamento e manutenção eram realizados 
diretamente pela extinta Empresa de Portos do Brasil S/A – PORTOBRÁS e sua 
subsidiária Companhia Brasileira de Dragagem – CBD, com emprego de parque 
próprio de equipamentos. Em 1997, foi definido o afastamento das Companhias 
Docas da execução direta de dragagem e a alienação obrigatória dos equipamentos 
de dragagem, cujas obras e serviços passaram a ser objeto de licitações públicas 
para contratação à iniciativa privada. O custeio das atividades de dragagem passou 
a ser coberto a partir de recursos decorrentes das receitas próprias das 
Administrações Portuárias, via Fundo de Depreciação e Tabela 1 – Taxa de 
Utilização do Porto (TUP), atual Tabela de Utilização da Infraestrutura Marítima 
(Inframar). Esse período foi caracterizado pelo comprometimento dos acessos 
marítimos, seja pela inadequada gestão dos projetos e receitas portuárias, seja pela 
indisponibilidade de recursos federais para investimentos na melhoria dos acessos 
(SANTOS, 2013). 

Em 2007, o Governo Federal, via Secretaria de Portos da Presidência da 
República – SEP/PR, reconhecendo o comprometimento dos acessos às instalações 
portuárias, deu início a um amplo programa de aprofundamento dos canais de 
acesso, denominado Programa Nacional de Dragagem – PND, objeto da Lei nº 
11.610/2007. No PND foram inseridos 16 (dezesseis) dos principais portos públicos 
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brasileiros: Fortaleza-CE, Natal-RN, Cabedelo - PB, Recife - PE, Suape - PE, 
Salvador-BA, Aratu - BA, Vitória-ES, Rio de Janeiro - RJ, Itaguaí-RJ, Angra dos 
Reis-RJ, Santos-SP, São Francisco do Sul-SC, Itajaí-SC, Imbituba - SC e Rio 
Grande-RS, com recursos federais da ordem de R$ 1,6 bilhão (SANTOS, 2013). 

Com as ações de investimento público realizado pela SEP/PR, detido à 
dragagem nos portos supracitados, é inegável o ganho operacional após a 
realização desses serviços, e, especificamente, nos portos de Rio Grande – RS, 
Santos – SP, Paranaguá – PR, Suape – PE e São Francisco do Sul – SC, durante 
os anos de 2011 a 2015, foi possível atestar o acréscimo da movimentação portuária 
(em toneladas) após a execução da dragagem no âmbito do PND, e, ainda, verificar 
a queda no número de atracações dos navios, isto é, a dragagem proporcionou que 
o novo perfil de navios-tipo pudesse atracar nos portos mencionados, uma vez que 
as dimensões dos canais e acesso nos principais portos públicos do Brasil estavam 
defasadas para atender a demanda internacional.   

De tal modo, o paradigma estabelecido pelo PND, promoveu eficiência, 
atendimento ao mercado mundial e, também, competitividade aos portos públicos, 
contudo, as descontinuidades dos serviços de dragagem, retroagem os patamares 
alcançados, e, recentemente, o problema devido à falta dessas obras, seja 
emergencial ou de manutenção, tornam os canais de navegação incompatíveis com 
o grande volume de carga movimentado hoje em nossos portos.  Essas restrições 
têm feito com que os maiores navios em operação no mundo, capazes de gerar 
economia de escala, já não possam operar no Brasil - o que é um fator a mais de 
ineficiência. 

 
Figura 1 – Relação do aumento da movimentação e queda na atracação de navios após o PND I 

(Fonte: dados da SEP/PR e Antaq, elaborado pelo Autor)  

Em 30 anos, de 1981 a 2010, houve uma baixa execução dos serviços de 
dragagem, mas em contrapartida, a capacidade dos navios porta-contêiner que 
escalam o país medida em TEUs (unidade padrão para contêineres de 20 pés), 
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cresceu 14 vezes. Em cinco anos, de 2008 para 2013, o porte dobrou, passando de 
53 mil Toneladas de Porte Bruto (TPB) para 105 mil, enquanto o comprimento 
aumentou de 286 para 342 metros e a boca (largura), de 32 para 40 metros. E, 
atualmente, já há navio porta-contêiner de 19 mil TEUs em operação, com previsão 
de que navios com até 24 mil TEUs sejam lançados até 2020. A tendência é 
irreversível, devido à redução de custos (CENTRONAVE, 2015). 

Deve-se relembrar o gargalo, que não está na estrutura e operação da 
maioria dos terminais, em que pese à modernização e os investimentos realizados 
pelas empresas, mas sim, nas restrições dos canais de acesso, e, também, por falta 
de obras de dragagens adequadas e com perenidade nos portos brasileiros. Ainda, 
segundo a Centronave (2015), apenas dez centímetros de acréscimo no calado 
permitem que um porta-contêiner carregue mais mil toneladas, multiplicando as 
riquezas geradas em cada operação.  

 
4 – REGIME DE EXECUÇÃO DA DRAGAGEM NO BRASIL 

O atual regime jurídico da dragagem no Brasil e, também, Marco Regulatório 
do setor portuário, a Lei nº 12.815/2013, consolidou também, em seu art. 53 o 
Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária – PND II. A segunda fase 
desse programa funda-se na dragagem por resultado, que inclui o aprofundamento e 
manutenção, incluindo berços de atracação. Pretendeu-se conferir melhores 
condições ao contratado para conceber os métodos de dragagem, para permanecer 
mais tempo prestando o serviço (art. 54, §3º) e em locais mais extensos (art. 54, 
§1º) do que permitido a primeira fase do Programa. Por exemplo, por meio da 
licitação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, que admite a 
contratação integrada, na qual o contratado pode elaborar e desenvolver os projetos 
básico e executivo para ele mesmo realizá-los (OLIVEIRA, 2015). 

A dragagem por resultado abrange tanto o aprofundamento, quanto a 
manutenção da profundidade e condições de segurança de navegação, com vistas a 
estabelecer a contratação das obras em caráter contínuo, ou seja, possui a 
finalidade de manter a profundidade do canal com perdurabilidade.  

Nesse contexto, Oliveira (2015), apresenta que o § 1º do art. 54 da Lei nº 
12.815/2013, estabelece a “vantajosidade para a Administração” como critério de 
extensão da contratação da dragagem por resultado a mais de um porto. Ao 
contrário do que a revogada Lei nº 11.610/2007 disciplinava, no art. 2º, §3º, a 
extensão da dragagem a até três portos, limitadamente, no mesmo contrato, a 
alteração promovida pela Lei nº 12.815/2013 eliminou a restrição e atualmente não 
existe quantidade determinada de portos a serem abrangidos por um mesmo 
contrato de dragagem por resultado. Muito embora a vantajosidade autorize a 
Administração a extravasar os limites do objeto da dragagem por resultado para 
mais um porto, subsistem fatores de ordem econômica que justificam essa solução. 
O fator coligado à vantajosidade para a Administração, em termos econômicos, é a 
eficiência obtida pelo particular contratado para realizar a dragagem por resultado, 
por intermédio da escala obtida com a concentração de recursos necessário a 
realizar o serviço. 

Ademais, o mesmo autor, apresenta que a vantajosidade e a eficiência são 
manifestações coligadas por uma origem comum de viés tanto jurídico quanto 
econômico. A economicidade a ser atingida pela Administração revela-se como 
emanação da eficiência a ser perseguida pelo particular contratado. Logo, não será 
demasiado considerar que a norma expressa no dispositivo legal contém o 
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condicionamento tácito de que a contemplação da dragagem a mais de um porto 
seja a medida mais eficiente para ambas às partes na contratação. 

No tocante ao prazo, o mercado da indústria de dragagem, não absorveu 
como um bom negócio a vigência do contrato por resultado estabelecida pela Lei nº 
12.815/2013, que era no máximo de 10 anos, sem possibilidade de prorrogação. 

Cabe observar, que o prazo previsto de 10 anos promove uma eficiência no 
regime hidrodinâmico de sedimentação no canal navegável, segundo Segundo Bray, 
Bates & Land (1997), quando a dragagem realmente é executada com regularidade, 
fornece condições para que a consolidação do material depositado pela 
sedimentação não retome as propriedades físicas como uma dragagem de capital,  

Em referência a licitação de dragagem no âmbito do PND II, a Lei nº 
12.815/2013, definiu duas modalidades adicionais, paralelamente às demais 
espécies disponíveis pelo ordenamento. O art. 54, §4º, tornou inquestionável a 
possibilidade de adoção da licitação internacional e do RDC. O vocábulo ―poderão‖ 
torna explicito não se tratar de modalidades compulsórias e nem as únicas 
disponíveis para constar do edital. Houve tão-somente a ampliação das espécies de 
licitação para a Administração, portanto permanecendo viáveis, por exemplo, a 
concorrência e mesmo o pregão, embora com menor probabilidade porque 
limitadamente a objeto comum (OLIVEIRA, 2015). 

Na esfera do PND II, o programa destinava-se ao aprofundamento e 
posterior manutenção das profundidades atingidas nos canais de acesso, bacia de 
evolução e, também dos berços, em contratos de longo prazo e possibilidade de 
contratação em blocos, para garantir o ganho de escala. Os investimentos previstos 
totalizavam R$ 3,8 bilhões em dragagem de manutenção nos próximos dez anos em 
diferentes portos do país, contudo, somente quatro editais lograram êxito pela 
SEP/PR, especificamente nos portos do Rio de Janeiro – RJ, Rio Grande – RS, 
Paranaguá – PR e Santos – SP. 

Tabela 1 – Dragagens licitadas no PND II (SEP, 2015) 

Porto Valor R$ Volume m³ 
Profundidade de 

Projeto (m) 

Prazo 

(meses) 

Rio de Janeiro – RJ 210 mi 2.841.737 15,0 20 

Rio Grande – RS 368 mi 14.042.735 16,0/15,0 22 

Paranaguá – PR 394 mi 18.736.985 18,0/16,0 21 

Santos - SP 369 mi 8.933.624 15,0 17 

Total 1,424 bi 44.555.081 - - 

Diante do contexto apresentado, e, igualmente, no âmbito do Marco 
Regulatório do setor portuário, deve-se atrelar qualquer serviço de dragagem aos 
usuários, e, por isso, cabe ressaltar o papel dos empreendedores nos portos do 
Brasil, inicialmente o que implanta e opera terminais privados, pois utiliza recursos 
financeiros próprios para executar e contratar os serviços de dragagem.  

No tocante aos arrendamentos portuários nos Portos Públicos, os 
empresários, pagam os contratos arrendados e tarifas à Administração Portuária, 
que por sua vez ―disponibilizaria‖ os serviços de dragagem, contudo, reside dois 
problemas no sistema atual, pois os arrendatários contratam diretamente os serviços 
em algumas situações, bem como a União realiza investimentos diretamente. 

 
5 – JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO 

O contingenciamento financeiro e orçamentário agenciou parte da 
programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função da insuficiência 
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de receitas. O Governo Federal emitiu Decretos limitando os valores autorizados na 
LOA, relativos às despesas discricionárias ou não legalmente obrigatórias 
(investimentos e custeio em geral), ademais, foram impostos limites orçamentários 
para a movimentação e o empenho de despesas, bem como limites financeiros que 
impedem pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pagar, 
inclusive de anos anteriores.  

Ademais, o poder regulamentador do Decreto de Contingenciamento, 
obedece ao disposto nos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e, de tal modo, os investimentos em 
dragagem também foram atingidos pela restrição fiscal. 

Nessa toada, as dragagens contratadas no âmbito do PND II totalizam R$ 
1,424 bi, mas sua plena execução está na contramão da disponibilidade 
orçamentária e financeira da SEP/PR em 2016, uma vez que os sucessivos 
contingenciamentos impactaram diretamente na capacidade da União em realizar 
diretamente esses serviços. 

 
Figura 2 – Disponibilidade orçamentária e financeira da SEP em 2016. (Fonte: dados da SEP/PR, 

elaborado pelo Autor). 

Perante ao ajuste fiscal, e, ao mesmo tempo, na busca por soluções, a 
SEP/PR abriu consulta pública entre os dias 02 de abril e 9 de maio de 2015, para 
colher contribuições para a definição do modelo para concessão de dragagem do 
canal de acesso aos portos organizados com o vistas de obter subsídios para: (i) 
definir aspectos estratégicos do modelo de concessão do acesso aos portos; e (ii) 
estruturar o edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a 
elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica das concessões. Nessa 
mesma data de abertura houve a publicação de documento em forma de 
apresentação contendo aspectos relevantes do modelo e também deu-se início ao 
recebimento de contribuições, por meio do endereço eletrônico divulgado no sítio da 
SEP/PR.  

E a de se lembrar, e como afirma Carvalho (2015), no Brasil, sempre que se 
apresenta um projeto que envolve concessões de ativos, as discussões acabam 
sendo levadas tendenciosamente para a ideia equivocada de privatização. Na 
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concessão, existe um contrato com tempo determinado para o uso e exploração do 
bem público. O bem ao final do prazo é devolvido ao governo. De acordo com o 
contrato, o concessionário tem que realizar investimentos para garantir padrões de 
atendimento do serviço, e pode ser recompensado pelo usuário direto do serviço, ou 
o governo o remunera de acordo com o serviço entregue ou a combinação dos dois. 
Durante a vigência do contrato o governo aloca recursos para acompanhar e 
fiscalizar a qualidade do serviço que está sendo prestado pelo concessionário. 

 
6 – CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM 

Perante da iniciativa proposta pela extinta SEP/PR, serão sugeridos no 
presente trabalho, parâmetros para definição do modelo de concessão de 
dragagem, a metodologia de análise partiu da maturidade do mercado de 
concessões e parcerias com a iniciativa privada, isto é, considerou que o Brasil 
ainda integra um rol de países com que carecem de aprimoramento dos 
mecanismos para seleção de parceiros privados para auxiliar a administração 
pública a modelar concessões, principalmente devido a entraves burocráticos, 
instabilidade regulatória e volatilidade econômica.  

Nesse contexto, Velloso et al (2015) apresenta que para corrigir o grande 
atraso da infraestrutura brasileira, e garantir a sua qualidade. Frente às restrições 
econômicas vividas pelo País, a realização de concessões de serviço de 
infraestrutura que resultem em negócios que se sustentem ao longo do tempo e 
possam prover serviços de qualidade é a chave para impulsionar o crescimento 
econômico via aumento da produtividade econômica. É fundamental que: (1) a 
modelagem das concessões abra mão de forçar a fixação de tarifas irrealistas à 
custa do concessionário (isto é, sem cobrir com recursos públicos os subsídios 
implícitos aos usuários); (2) os leilões sejam estruturados com vistas a vencer a 
melhor proposta, minimizando o aparecimento de licitantes oportunistas (ou seja, 
sem capacidade técnica para cumprir as exigências do edital ao preço contratado); 
(3) se dê prioridade ao estímulo para que o concessionário privado invista na 
ampliação e qualidade dos serviços e busque alta produtividade operacional. 

A curva de maturidade de mercado das Parcerias Público-Privadas (Deloitte 
Touche Tohmatsu, 2007), apresenta estágios que caracterizam o nível de vários 
países para atrair investimentos e mantê-los com estabilidade econômica e 
regulatória, são considerados o estágio da atividade comercial em relação ao 
aperfeiçoamento das parcerias e regulação em cada país.  
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Figura 3 – Curva de Maturidade de Mercado das Parcerias Público-Privadas (Fonte: Deloitte Touche 

Tohmatsu) 

Diante do contexto, o Brasil está presente no primeiro estágio, ou seja, 
carece de melhores políticas de transportes, regras regulatórias claras e modelos 
sustentáveis de negócio, e, de tal modo, é discutido no presente trabalho, pontos no 
texto do contrato de concessões, alterações nas características da prestação do 
serviço (se o navio-tipo, a profundidade e a demanda podem mudar), se inovações 
tecnológicas das dragas podem alterar os custos da dragagem, para assim, deixar 
aberta a possibilidade de renegociação dos contratos, para ajustá-los a essas 
mudanças de cenário.  

Cabe ressaltar, que os contratos de dragagem do PND I, ainda sofrem com 
pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, e, nesse contexto, para privar que as 
concessões sejam engessadas, Velloso et al (2015) afirma que principal motivo pelo 
qual ocorrem renegociações boas decorre de contingências não previstas que 
derivam do fato de o contrato de concessão ser incompleto (incapaz de prever todas 
as situações futuras). A correção ex-post dos problemas derivados dessas 
contingências é desejável, pois reduz o risco do concessionário. Há também 
contingências previsíveis ex-ante cuja solução deve ser tratada no próprio edital e/ou 
contrato de concessão como gatilhos para renegociações.  

O importante é que nos dois casos (contingências imprevisíveis e/ou 
previsíveis e incluídas no contrato), a renegociação não gera distorções no processo 
de escolha do vencedor do leilão de concessão e nem de oportunismo. A 
renegociação traz mais benefícios do que custos, seja no curto (ex-post), seja no 
longo prazo (ex-ante e ex-post). 

Detido a dragagem, observa o fato que as empresas estrangeiras, sobretudo 
as belgas e holandesas, que detém a maioria do mercado internacional, a 
concessão pode correlacionar possibilidade de renegociação com a possibilidade de 
comportamento oportunista, uma vez que estas empresas possuem alto grau de 
eficiência, e ao ganhar um contrato de concessão podem realizar fortes ganhos de 
eficiência logo no início do contrato, mas em contrapartida o regulador pode ficar 
tentado a alterar o contrato, assim, quanto maior essa possibilidade, menor o 
incentivo da empresa a se esforçar para aumentar a produtividade. 

Para que revisões ou renegociações contratuais não desestimulem o 
investimento por parte do regulado, é aconselhável que utilizem parâmetros que 
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estejam fora do controle da concessionária. Assim, variações nas regras de 
tributação, de componentes importantes de custos, como a taxa de câmbio, ou 
eventos excepcionais e de difícil previsão. Em alguns casos, é possível condicionar 
o investimento ao comportamento de determinadas variáveis, como demanda. Ainda 
assim, essa situação pode gerar muitas oportunidades para renegociações boas. Em 
geral, há várias alternativas para solucionar problemas decorrentes do aumento da 
demanda, sendo difícil estabelecê-las em contrato (VELLOSO et al 2015). 

Destarte, além da premissa adota para realização da concessão, isto é, que 
o Brasil está no primeiro estágio de maturidade no mercado de concessões, sugere-
se também, a possibilidade de renegociação dos contratos, critérios de homologação 
do canal, prazos para retorno do investimento, estabelecer um sistema de custos 
para dragagem, requisitos de desempenho, não restringir a concessão a apenas 
empresas de dragagem, estabelecer a participação de empresas privadas nacionais 
e promover a gestão de competência das Companhias Docas, em que pese parte 
dessas empresas públicas não conseguirem realizar os serviços de dragagem 
mediante o Programa de Dispêndios Globais – PDG das estatais.  

Tabela 2 – Tipos de Concessão 

Tipo de Concessão Descrição 

BT - Build and 

Transfer 

O proponente financia e constrói o empreendimento que, uma vez 

terminado, é transferido. 

BLT - Build, Lease 

and 

Transfer 

O empreendimento, após concluído, é entregue ao Governo em 

operação de leasing. 

BOT - Build, 

Operate and 

Transfer 

O empreendedor constrói, opera e, após um prazo previsto, 

transfere ao poder concedente. 

BOO - Build, Own 

and 

Operate. 

O empreendedor financia, constrói e toma posse do 

empreendimento. 

BTO - Build, 

Transfer and 

Operate 

O empreendedor financia, constrói e transfere e, após, contrata os 

serviços de operação. 

CAO - Contract Add 

and Operate 

O empreendedor é contratado para expansão de uma unidade já 

existente e explora esta atividade. 

MOT/O - 

Modernize, 

Operate, Transfer or 

Own 

O empreendedor moderniza instalações existentes, opera e 

transfere ou não. 

BOTT - Build, 

Operate, 

Train and Transfer: 

 

Idêntico ao BOT, acrescentando-se o treinamento. 

Empreendimentos com necessidade de transferência de tecnologia 

DBFOM (Design, 

Build, Finance, 

Operate and 

Maintain. 

Neste caso DBFMO, o empreendedor será o responsável por todas 

as etapas do empreendimento: pré-obra (Projeto e Financiamento), 

obra (construção) e pós-obra (operação e construção). 

Fonte: Moreira (1999) e Yescombe (2007) apud Carvalho (2015) modificado. 
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Não obstante, e, ainda, no intuito de fomentar a indústria nacional de 
dragagem, sugere que o objeto de concessão não se restinga ao canal de 
navegação, mas também, abarque as definições e tipologia dos serviços 
acobertadas pela Lei nº 12.815/2013, incluindo-se possíveis corredores hidroviários, 
principalmente àqueles com eclusas em pleno funcionamento (Hidrovia Tietê-
Paraná) e outros que receberão investimentos, como a Hidrovia do Tocantins que 
além das eclusas de Tucuruí (já concluídas), também, receberá a obra de 
derrocamento dos pedrais.  

Outro ponto a ser observado na futura concessão, é a tecnologia 
empregada, bem como a sua transferência ao Mercado Nacional, que carece de 
empresas na indústria de dragagem, por isso, o modelo BOTT - Build, Operate,Train 
and Transfer, pode apresentar uma solução para fomentar a industria naval e a 
competição brasileira perante ao mercado internacional. 

 
7 – METODOLOGIA E RESULTADOS 

Retoma-se algumas considerações, que o Brasil está no primeiro estágio de 
maturidade no mercado de concessões, bem como os pontos principais para 
implantar um modelo: a possibilidade de renegociação dos contratos (Regulação e 
Insegurança Jurídica), critérios de homologação do canal, prazos para retorno do 
investimento, estabelecer um sistema de custos para dragagem, requisitos de 
desempenho, não restringir a concessão a apenas empresas de dragagem, 
estabelecer a participação de empresas privadas nacionais e promover a gestão de 
competência das Companhias Docas. 

Assim, será apresentado uma análise S.W.O.T. (Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), com 
base nos seguintes pontos: 

A. Estágio e maturidade  do Brasil no Mercado de Concessões: 
Instabilidade Jurídica e Regulação carecendo de melhorias; 

B. Foram observados as exposições obtidas durante o processo 
contribuição para a definição do modelo para concessão de dragagem 
do canal de acesso aos portos organizados realizada pela SEP; e 

C. Definir as questões-chave: foi estruturado a da matriz e as ideias que 
foram priorizadas para estabelecer o que deve ser feito, bem como 
alavancar os objetivos para um determinado período. 

Para estabelecer os parâmetros foram adotados pontos como força do 
Poder Concedente, para assim, viabilizar o modelo de concessão de dragagem:  

A. Implantar um Sistema de Custos de Dragagem: cabe ressaltar que 
atualmente está em elaboração pelo Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil – MTPA, juntamente com a universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, o sistema de custos, que por sua 
vez visa proporcionar um padrão nacional de referência de custos 
envolvidos nas novas contratações de serviços de dragagens e 
derrocamento em portos do Brasil;  

B. Demanda: é inegável a necessidade de dragagem no Brasil, ademais, 
foram pesquisados os dados da matriz SWOT dos Planos Mestres 
(PLNP) de 30 portos públicos, conforme as publicações da SEP (2012 
- 2015), e, também, foi verificado os contratos de dragagem e pleitos 
entregues na SEP em 2015 e 2016, e foi possível constatar que em 
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70% do casos observados, a dragagem e os problemas com canal de 
acesso são uma necessidade premente dos portos; e 

C. PPI: a Medida Provisória 727/2016, publicada no D.O.U em 12 de 
maio de 2016, criou o Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, 
que tem como objetivo principal ampliar e fortalecer a relação do 
Estado com a iniciativa privada, por meio da celebração de contratos 
de parceria para a execução de empreendimentos públicos de 
infraestrutura e de outras medidas de desestatização, visando trazer 
melhorias, principalmente, em termos de governança pública, 
estruturação dos projetos e liberação dos empreendimentos. Com 
essa diretriz, são definidos como objetivos do PPI: (i) ampliar as 
oportunidades de investimento e emprego e estimular o 
desenvolvimento tecnológico e industrial, em harmonia com as metas 
de desenvolvimento social e econômico do País; (ii) garantir a 
expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas e 
preços adequados; (iii) promover ampla e justa competição na 
celebração das parcerias e na prestação dos serviços; (iv) assegurar 
a estabilidade e a segurança jurídica, com a garantia da mínima 
intervenção nos negócios e investimentos; e (v) fortalecer o papel 
regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de 
regulação. 

Tabela 3 – Matriz SOWT 

Fatores Internos 

1.1 Top 5 Forças 147 1.2 Top 5 Fraquezas 112 

SISTEMA DE CUSTOS 75 Ausência de Modelo 24 

DEMANDA 36 Prazos 24 

PPI 36 Homologação 24 

  0 Regulação  20 

  0 Insegurança Jurídica 20 

Fatores Externos 
 

  
2.1 Top 5 Oportunidades 124 2.2 Top 5 Ameaças 83 

Mercado com demanda 50 Desinteresse no mercado 30 

Especialização das empresas  32 Oportunismo 27 

Poucos tipos de equipamentos 24 Preços Elevados 20 

Perenidade  18 Claim  6 

  0   0 

 
8 – RESULTADOS 

As Forças que resultaram da matriz SWOT, advém da base que fundamenta 
uma possível concessão, isto é, os Fatores Internos devem obrigatoriamente lograr 
êxito nas condutas governamentais para garantir um ambiente regulatório seguro. 

 
Figura 4 – Gráfico radar com a Análise Geral dos Fatores Internos e Externos 
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Nesse contexto, o PPI, terá a incumbência de definir, nos termos e limites 

das leis setoriais e da legislação geral aplicável: (i) as políticas federais de longo 
prazo para o investimento por meio de parcerias em empreendimentos públicos 
federais de infraestrutura e para a desestatização; (ii) as diretrizes estratégicas para 
sua estruturação, licitação e contratação; (iii) as políticas federais de fomento às 
parcerias nos Estados, Distrito Federal ou Municípios; (iv) as demais medidas de 
desestatização a serem implementadas; e (v) a agenda das ações. 

 
 Figura 5 – Análise Geral dos Fatores Internos e Externos 

 
Homologação do canal – Fraqueza interna 

Deve-se rememorar que a Marinha do Brasil - MB não homologa dragagens 
ou qualquer Levantamento Hidrográfico realizado por entidades públicas e privadas 
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extra-MB. Conforme a NORMAM-25, o Centro de Hidrografia da Marinha – CHM, 
recebe os dados de LH de categoria ―A‖ realizados por entidades extra-MB e os 
analisa segundo os critérios técnicos descritos naquela norma e os parâmetros de 
segurança da navegação elencados na Publicação Especial S-44 – Especificações 
para Levantamento Hidrográfico, da Organização Hidrográfica Internacional (OHI), 
com o propósito único e exclusivo de aproveitá-los para atualização dos documentos 
náuticos, de responsabilidade da Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN. 

A DHN, por intermédio do CHM, é o órgão da Marinha do Brasil incumbido 
de exercer o controle sobre os LH realizados nas águas Jurisdicionais Brasileiras 
(AJB). Tal controle, não implica na análise, validação ou aproveitamento de todos os 
LH executados e recebidos pelo CHM. São analisados somente os LH de interesse 
para a segurança da navegação, que poderão ensejar atualização dos documentos 
náuticos de responsabilidade da DHN. Caso o LH esteja conforme e possa ser 
aproveitado para atualização cartográfica, poderá também, servir de auxílio à 
coordenação do Agente da Autoridade Marítima local junto com a Autoridade 
Portuária local na definição de parâmetros operacionais de portos e áreas afins, 
como aumento de calado, proposta de balizamento ou manutenção de canais, etc 
(MARINHA DO BRASIL, 2016). 

Nesse sentido, é fundamental que seja definida como obrigação do 
concessionário, a manutenção da profundidade homologada e da geometria do 
canal, atrelado a isso, a tarifação pode ser definida pela Tonelada Porte Bruto -TPB 
útil do navio, pela movimentação de carga efetiva ou ainda pela combinação de 
ambos, em que pese o calado máximo homologado pode limitar  ―TPB útil‖ das 
embarcações.  

Contudo, a ausência de critérios uniformes de homologação do canal 
acarretam atrasos, subutilização do canal e perda de receitas, assim, sugere-se 
como papel do poder concedente (Autoridade Portuária): aprovar e divulgar 
oficialmente as dimensões do canal e calados máximos operacionais dos navios, 
providenciar junto a Marinha do Brasil a homologação das dimensões do canal e 
calados máximos operacionais, autorizar a operação das dragas com a posterior 
liberação das áreas a serem dragadas conforme o cronograma da obra. 

Não obstante, no contrato de concessão deve-se estabelecer um 
Procedimento Único de Homologação, ou seja, cabe ao poder concedente definir o 
papel de cada envolvido no processo, considerando que o LH categoria ―A‖ a ser 
aproveitado pela MB, possua perfeitas condições para avaliação, para tanto, deve-
se estabelecer prazos e responsabilidades para aprovação e posterior homologação 
do canal concedido.  

Em complemento, e prévio a concessão, sugere-se a realização de 
investigações geológicas diretas e indiretas complementares, as quais permitirão a 
compreensão e dimensionamento detalhado das variáveis geológicas, e, também, 
caracterizem e dimensionem, de forma precisa, a superfície e a subsuperfície do 
fundo submarino sobre o traçado geométrico de acesso hidroviário projetado, de 
forma a detalhar todas as interferências à dragagem. 
 
Sistema de Custos – Força interna 

Não se pode olvidar da necessidade de um sistema de custos para 
dragagem no Brasil, cabe observar que as licitações do PND II, utilizaram critérios 
bem definidos para elaboração do orçamento, inclusive, os editais foram submetidos 
previamente à auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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No caso das concessões de dragagem, um sistema de custos deve ser 
implementado, para que a estruturação do projeto possibilite um regramento 
adequado, e, ainda, traduza um valor real do capital criado. O Sistema de 
Composição de Custos de Projetos de Dragagem, atualmente em elaboração pelo 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA, juntamente com a 
universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, visa proporcionar um padrão 
nacional de referência d custos envolvidos nas novas contratações de serviços de 
dragagens e derrocamento em portos do Brasil. 

O mencionado sistema adota de parâmetros e custos unitários de referência 
conforme a legislação vigente e as principais referências do segmento apresenta o 
orçamento detalhado por natureza de custo e etapa da obra, simula a eficiência 
máxima da obra em função dos equipamentos disponíveis e promove uma análise 
de sensibilidade para medir o impacto de cada variável no preço global da obra. 

Portanto, assimetrias e distorções serão mitigadas com custos referenciais, 
acarretando ainda: 

i. uma estabilidade regulatória;  
ii. fiscalização de variação abrupta de preço nos insumos para a execução das 

obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias; 
iii. investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos 

custos operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos; 
iv. estimativa correta do custo dos investimentos a serem realizados pela 

Concessionária; e 
v. a estimativa correta do cronograma de execução dos investimentos; 

 

 
Figura 6 – Atividades e recursos necessários ao processo de dragagem (MTPA, 2016) 

PPI – Força Interna 
A Segurança Jurídica está expressa em dispositivos da MP 727/2016, a 

exemplo do art. 2º, que define entre os seus objetivos o de “assegurar a estabilidade 
e a segurança jurídica, com a garantia da mínima intervenção nos negócios e 
investimentos”, e no art. 3º, que elenca entre os princípios do Programa a “máxima 
segurança jurídica aos agentes públicos, às entidades estatais e aos particulares 
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envolvidos”. É certo que esta premissa está colocada ao lado de outras igualmente 
importantes, como o fortalecimento do papel regulador do Estado, a autonomia das 
entidades estatais de regulação e a garantia da ampla e justa competição, porém 
todas essas, a nosso ver, podem ser situadas dentro da premissa maior refletida no 
conceito ampliado de segurança jurídica (GAROFANO, 2016). 

O tema da segurança jurídica é particularmente relevante nos negócios 
público-privados, manifestado em inúmeras disposições legais no âmbito do Direito 
Administrativo, a exemplo da vedação à retroatividade das leis e demais atos 
estatais, bem como de interpretações já realizadas pelos órgãos administrativos e 
judiciais acerca da legislação aplicável. A Lei nº 9.784/99, por exemplo, encampou o 
princípio da segurança jurídica ao prever, no Art. 2º, § único, XIII, a interpretação da 
norma da forma que melhor atenda ao interesse público, vedada a aplicação 
retroativa de nova interpretação, e no art. 54, a decadência no prazo de cinco anos 
da possibilidade de anulação dos atos administrativos dos quais decorram efeitos 
favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé. 

Ainda, segundo Garofano (2016), e diante do abrangente conteúdo trazido 
pela Medida Provisória 727/2016, e embora ela não tenha criado propriamente uma 
forma muito diferente de relacionamento público-privado, valendo-se dos institutos 
existentes, certamente trouxe inegáveis avanços em matéria de parcerias entre o 
Estado e a iniciativa privada, não tanto no aspecto normativo ou de regime jurídico 
das parcerias em si, mas especialmente sob o ponto de vista do relacionamento 
público contratual e da capacidade do Estado de se relacionar entre si e com os 
agentes de mercado. Há sim a positivação de uma ―mudança cultural‖ com foco no 
tema das contratações de projetos de infraestrutura, mas com potencial irradiação 
de seus efeitos para múltiplas formas de relacionamento público-privado. , inclusive 
reconhecimento de sua complexidade, com aceitação da impossibilidade de prévia 
conceituação e normatização de todos os tipos de relação público-privada possíveis, 
e, também, com a intenção de ampliar o conceito de parcerias entre o setor público e 
os agentes privados, para não ficar adstrito ao conceito limitado da legislação 
específica ou a um único regime jurídico.  

 
9 – CONCLUSÕES 

Diante do atual momento econômico, de fato, a concessão de dragagem é 
uma alternativa a curto prazo para que se execute esses serviços, ademais, 
atualmente  se vislumbra uma ação de parceria com o ambiente proposto pelo PPI, 
ou seja, se adotada esta estrutura, o desafio será em lançar o Sistema de Custos de 
Dragagem, também, criar regras e procedimentos para homologação do canal 
navegável após a dragagem, e, ainda, fomentar o bom funcionamento interno e para 
a condução dos processos de estruturação e liberação junto aos órgãos 
competentes (MTPA, ANTAQ, Casa Civil, Marinha do Brasil, Órgãos de Controle, 
IBAMA, etc.).  

Ademais, será essencial aperfeiçoar as estruturas de análise e aprovação 
dos projetos pelos órgãos reguladores e pelos órgãos de controle, e promover 
discussões para a criação de uma Sociedade de Propósito Especifico com 
arrendatários, empresas nacionais, investidores internacionais que possam 
gerenciar o negócio sem interferência estatal direta. 

Por fim, é de suma importância que os prazos da concessão possam se 
estender para que o empreendedor recupere o investimento, assim, não 
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engessando a períodos fixos, mais possibilitando renegociações até calibrar o 
modelo adequado. 
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Resumo 
 
O transporte de cargas através de portos e navios ainda é a principal forma de 
movimentação destas no comércio internacional. A tendência de aumento dos 
volumes de carga transportados, aliada à expansão das dimensões das 
embarcações, representa um desafio para os portos nos quais há limitações 
territoriais, técnicas, econômicas e ambientais para a expansão dos terminais e 
estruturas de acesso portuárias. Uma estratégia de zoneamento portuário em que 
haja compatibilização desses elementos com o zoneamento dos terminais 
portuários, sem depender exclusivamente da expansão do porto, representaria 
otimização de sua capacidade. O trabalho tem o objetivo de propor conceitualmente 
uma estratégia de zoneamento portuário considerando os navios-tipo para cada 
terminal de carga e as características operacionais dos terminais em um porto 
estuarino com limitações naturais de calado máximo navegável. Para sua realização 
foi necessário um estudo preliminar dos conceitos de Engenharia Portuária 
relacionados a terminais de carga, zoneamento portuário e embarcações-tipo 
através das principais referências bibliográficas portuárias, além de outras fontes 
para tópicos mais específicos.   
 
Palavras-chave: Terminais Portuários; Zoneamento de Terminais; Porto Estuarino; 
Operação de Cargas. 
 
 

1- INTRODUÇÃO 
 

Diante do aumento gradual ao longo do tempo das dimensões das embarcações 
que fazem o transporte de carga no cenário comercial internacional e escoamento 
através dos portos, há uma dificuldade natural de portos em regiões estuarinas de se 
adequar a esse aumento. 

Há duas limitações principais na expansão de um porto estuarino. A primeira é 
que muitos deles estão implantados em regiões nas quais há grande ocupação 
urbana e altos índices demográficos, em que os custos e dificuldades logísticas de 
desapropriação e expansão do porto para áreas já ocupadas pode ser muito 
elevado.  Segundo, o fato que canais de estuário, devido a processos de 
escoamento naturais ligados às correntes fluviais e ao regime de marés, têm uma 
capacidade significativa de recuperar as profundidades naturais, o que gera 
dependência de obras de interferência através de dragagem para expandir essa 
profundidade. A constante deposição de sedimentos em seu leito limita o calado de 
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operação dos navios que demandam o porto e a dragagem de manutenção 
periódica nos canais de acesso e na bacia de evolução pode ter custos muito 
elevados que, dependendo da profundidade projetada, pode tornar inviável 
economicamente atingir grandes profundidades como aquelas exigidas por navios 
de grande porte. Segundo ALFREDINI e ARASAKI (2013), o custo de 
aprofundamento da cota batimétrica do Porto de Santos de 12,8 m para 15,0 m, 
quando esta dragagem foi implementada, foi de R$ 189 milhões, com 13,0 milhões 
de m³ escavados. E, somente a dragagem de manutenção de uma profundidade de 
12,8 m do canal do estuário tinha um volume dragado médio de 4 x 106 m³/ano e 
custo estimado de 52 milhões de reais/ano (SECRETARIA DE PORTOS, 2015)  

Diversos dos principais portos, como o Porto de Santos (SP), o Porto de Itajaí 
(SC) e o Porto de Rotterdam (Holanda) são portos estuarinos. A consequência 
prática de um calado limitado é a restrição dos navios que podem entrar e sair do 
porto pelo canal de acesso. Assim, há uma redução do potencial competitivo do 
porto em comparação a outros portos que tenham uma maior capacidade de receber 
maiores embarcações.  

Diante do desafio de compatibilizar a capacidade de atendimento de um porto 
com a elevação da demanda de movimentação de carga e as embarcações cada 
vez maiores, em face também de grandes dificuldades de ampliar as dimensões 
terrestres e náuticas do porto, surge a necessidade de avaliar que medidas 
poderiam ser tomadas para aumentar a capacidade de um porto estuarino, em 
respeito à viabilidade técnica, econômica e ambiental das proposições. Para chegar 
a uma proposta de zoneamento portuário, além de outras conclusões ligadas ao 
assunto abrangente em questão, é pertinente, preliminarmente, um estudo 
relacionado aos diferentes terminais de carga portuários, como eles operam as 
respectivas cargas, a frota de navios que deve atendê-lo e quais são as dimensões 
destas embarcações dentro do cenário atual e previsto em um horizonte a longo 
prazo na Engenharia Portuária. 

A elaboração de uma estratégia de zoneamento dos terminais portuários que 
avalie quais terminais de carga têm prioridade na alocação e posicionamento dentro 
da área do porto em conformidade com as profundidades navegáveis para cada 
trecho, o perfil de frota para cada tipo de carga e o grau de especialização do porto, 
teria como consequência um aumento da capacidade operacional do porto e da 
amplitude das embarcações atendidas ao longo do tempo dentro das limitações do 
estuário. 
 
1.1- OBJETIVOS 
 
1. Estudo do perfil de navios-tipo para cargas movimentadas em portos. 
2. Caracterização dos terminais de carga portuários. 
3. Formulação de estratégia de zoneamento de terminais de carga para porto 
implantado em região estuarina. 
4. Exemplo de aplicação da estratégia de zoneamento para um porto real. 
5. Otimização da capacidade operacional do porto.  
 
 

2- METODOLOGIA 
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A metodologia para o trabalho proposto está principalmente relacionada à busca 
de dados e informações através de referências bibliográficas na Engenharia 
Portuária, publicações em congresso e sites especializados. O levantamento e 
análise, majoritariamente qualitativa, das informações coletadas, permitiu checar as 
conclusões para as propostas do começo do trabalho e a formulação da estratégia 
de zoneamento para os terminais de carga portuários. 

A caracterização dos terminais portuários e a elaboração de uma estratégia de 
zoneamento para um porto estuarino envolvem primeiro a caracterização dos 
arranjos de obras portuárias, dos berços, dos terminais de carga, dos equipamentos 
de movimentação de cargas e o planejamento envolvido no zoneamento portuário. 

Para se chegar à formulação da estratégia de zoneamento portuário dos 
terminais de carga, é necessário também assumir hipóteses para o porto em que 
esta será desenvolvida. Isto porque a implantação das estruturas portuárias e as 
obras hidráulicas em um porto dependem do arranjo portuário, dos terminais de 
carga existentes e das dimensões da frota de navio que operariam no porto. Estas 
variáveis têm uma amplitude e diversidade elevada dentro do contexto portuário e 
exige-se a determinação preliminar da faixa-alvo destas para o porto em questão. 

Assim, é necessário antes pesquisar os navios-tipo que operam para cada tipo 
de terminal de carga e, a partir da posse desta informação, avaliar-se as dimensões 
requisitadas nos canais de acesso, as características dos acessos de transporte, as 
características operacionais dos terminais de carga e as dimensões dos terminais. 
 
2.1- HIPÓTESES ADOTADAS 

 
Foram assumidas as seguintes hipóteses para a formulação da estratégia de 

zoneamento dos terminais de carga e, a partir delas, a formulação da estratégia de 
zoneamento portuário em relação à profundidade, à área do terminal e ao acesso 
terrestre que os terminais demandam. 

i. O porto analisado possui movimentação de carga através dos seguintes 
terminais de carga especializados: granel sólido, granel líquido, carga geral 
solta e carga conteinerizada. 

ii. A hipótese básica de projeto da estratégia de zoneamento dos terminais é 
que se trata de um arranjo portuário estuarino. A importância da definição do 
arranjo portuário está ligada às características específicas deste em relação 
àquelas de arranjos portuários salientes à costa e protegidos por molhes ou 
ao largo e protegidos por quebra-mar. São aspectos como os relacionados à 
distância para os centros urbanos, à questão de acesso dos modais de 
transporte, do transporte de sedimentos e a limitação em relação às 
dimensões náuticas dos acessos portuários. Em portos estuarinos, as 
características hidrodinâmicas e sedimentológicas dos corpos d‘água, em 
função do regime de vazão do rio e a maré, fazem com que a região seja 
altamente sujeita a assoreamentos e haja dificuldade de se manter a 
profundidade máxima navegável acima daquelas naturais do estuário através 
de obras de dragagem. Ainda, há a limitação natural demarcada pelas 
margens do estuário em relação à largura do canal de acesso. Essa situação 
se acentua quanto mais afastado da embocadura do estuário estiverem os 
terminais portuários. Por isso é tão importante o estudo e implantação 
planejada e otimizada dos terminais de carga em um porto estuarino. 
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iii. Há densa ocupação urbana nas margens do rio e concentrada principalmente 
junto à costa na embocadura do estuário. 

iv. O porto em questão, multi-modal e estuarino, não faz movimentação de 
cargas de granel sólido mineral e óleo cru. Portos que movimentam este tipo 
de carga, normalmente, são terminais especializados para movimentação de 
carga, preparados e adaptados para todas as exigências específicas que a 
implantação destes terminais exige. É o caso por exemplos dos terminais de 
Angra dos Reis (RJ) para movimentação de petróleo bruto e de Ponta da 
Madeira (MA) para movimentação de minério de ferro. 

 
Figura 1 - Porto de Santos (SP), Porto Estuarino mais importante da América Latina com urbanização 
intensa em volta do porto. Fonte: Sergio Furtado (2016) 

 
3- TERMINAIS DE CARGA 

 

Segue abaixo a caracterização da operação nos terminais com a avaliação dos 
navios-tipo predominantes para os principais tipos de carga movimentados pelos 
terminais portuários. 

Contêineres 
São as instalações terrestres que recebem e movimentam carga unitizada 

através dos módulos de transporte de carga com dimensões de 20 ou 40 pés de 
comprimento e 8 pés de largura. A unitização da carga representou uma economia 
em termos de movimentação de carga e racionalização das operações portuárias. 
Para PER BRUNN (1976), a modulação através de contêineres facilitou as 
operações do terminal de carga a partir do momento em que foi possível lidar com a 
carga como uma commodity uniforme, independente do conteúdo interior. 

Nas instalações de terminal de contêineres, a plataforma de operação deve 
ser mais extensa que o comprimento do navio e as instalações de armazenamento 
devem estar relativamente próximas da embarcação (até 1 km). Segundo 
ALFREDINI e ARASAKI (2013), a largura da plataforma de operação é de, 
geralmente, até 50 m, variando em função do alcance do equipamento de 
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movimentação de carga utilizado. As áreas de estocagem podem ter grandes 
dimensões e dependem do tipo de equipamento utilizado nelas e da forma de 
armazenagem de carga. Os principais equipamentos utilizados são carretas, 
reachstackers (empilhadeiras), transtêineres, straddle carriers e portêineres. Para 
portos com menor capacidade operacional, as dimensões do berço e da área de 
armazenagem do terminal de contêineres podem ser menores e detalhes de projetos 
podem ser encontrados em P.I.A.N.C. (2014). 

A avaliação da produtividade operacional do cais é medida através de 
parâmetros de produtividade e desempenho como a taxa de ocupação dos berços 
do terminal, a produtividade dos equipamentos de movimentação no cais por navio e 
no pátio (TEU/hora, TEU/dia ou TEU/dia.guindaste) e o número de contêineres 
movimentados por berço por ano. 

O terminal de contêineres moderno, diferente de como era no passado, no 
qual o padrão de referência principal do berço de atracação, do canal de acesso e 
da área de manobra era de um Navio Panamax (navio-tipo: largura = 32,0 m; 
comprimento = 294,1 m; calado = 12,0 m), hoje pode ser demandado por 
embarcações com dimensões muito superiores. Somente o novo canal do Panamá, 
inaugurado em 2015, já acomoda a passagem de embarcações com navio-tipo de 
largura = 50,0 m, comprimento = 385,0 m e calado = 15,2 m. Logo, o porto deve ser 
projetado de forma que tenha equipamentos de movimentação de carga e 
dimensões das áreas portuárias que recebam diversos tamanhos de embarcações 
que vão desde navios Panamax, até aqueles que podem acomodar volumes de 
contêineres superiores a 10.000 TEUs.  

Já há navios em operação como o Maersk Triple E com 18.340 TEUs de 
capacidade e 165.000 TPB (tonelada porte bruto – TPB), ou os MSC Oscar, Zoe e 
Oliver com 19.224 TEUs de capacidade e 197.362 TPB, com 16,0 metros de calado. 
Navios deste porte são um desafio técnico e logístico para a implantação e 
planejamento de um terminal portuário de carga conteinerizada. Dimensões tão 
elevadas, para o porto, implicam em relevantes custos envolvidos na implantação do 
terminal portuário e do canal de acesso, na ampliação do berço de atracação e do 
pátio de armazenagem, na aquisição de equipamentos caros e na adaptação do 
porto para operar com embarcações de maiores dimensões através das obras de 
dragagem. Porém, ao mesmo tempo, com a implantação ou modernização do 
terminal, significam também grandes retornos financeiros com aumento do número 
de cargas movimentadas/ano e maior grau de competitividade no mercado 
internacional.  

Seguem as características dos navios que operam com contêineres para cada 
faixa de Porte Bruto, as dimensões padrões das embarcações e as dimensões 
náuticas exigidas na implantação do canal de acesso do porto. 
 

Tabela 1 - Dimensões Típicas de Navio Porta-Contêineres de acordo com o Porte Bruto 

Porte Bruto (TPB) Comprimento (m) Boca (m) Calado Máximo (m) 

165.000 400 59,0 16,0 

156.900 397 56,4 15,5 

Post-Panamax 

104.000 340 42,8 14,5 

85.000 320 42,0 14,2 
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70.000 285 41,8 14,0 

60.000 260 38,0 13,4 

Panamax 

55.000 270 32,2 12,5 

50.000 260 32,2 12,5 

40.000 235 32,2 11,8 

30.000 210 30,5 10,8 

20.000 175 26,0 10,0 

15.000 152 23,5 8,7 

10.000 130 21,0 7,6 

7.000 120 20,0 6,8 
Fonte: THORESEN (2014) 

Tabela 2 - Dimensões Típicas de Navio Porta-Contêineres de acordo com o Tipo 

Descrição 
Capacidade 

(teus) 
Calado 

Médio (m) 
Largura 

Média (m) 
Comprimento 

Médio (m) 

Small Feeder ≤500 6,01 17,00 104,22 

Feeder 500-1000 7,69 21,03 133,04 

Navio Porta-Contêineres 
de pequeno porte 1001-2000 9,49 25,84 168,92 

Navio Porta-Contêineres 
de médio porte 2001-3500 11,50 31,04 217,67 

Panamax 3501-5000 12,70 32,63 272,26 

Post-Panamax 5001-7500 13,80 39,09 293,30 

Very Large Post-Panamax 7501-9500 14,43 43,56 334,37 

Ultra Large Post-Panamax ≥9500 15,19 47,90 259,25 
Fonte: THORESEN (2014) 

 

Tabela 3 - Dimensões Náuticas Portuárias do Canal de Acesso requisitadas para Navio Porta-
Contêineres 

Descrição 
Largura - Via 

Única (m) 
Largura - Via 

Dupla (m) 
Profundidade 

(m) 

Small Feeder 61,20 115,60 6,61 

Feeder 75,71 143,00 8,46 

Navio Porta-Contêineres de 
pequeno porte 93,02 175,71 10,44 

Navio Porta-Contêineres de 
médio porte 111,74 211,07 12,65 

Panamax 117,47 221,88 13,97 

Post-Panamax 140,72 265,81 15,18 

Very Large Post-Panamax 156,82 296,21 15,87 

Ultra Large Post-Panamax 172,44 325,72 16,71 
Fonte: THORESEN (2014); NBR 13.246 (1995) 
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Figura 2 - Navios Porta-Contêineres 
Fonte: THORESEN (2014) 

 

Portanto, a título de comparação, para um porto projetado para receber navios de 
padrão Post-Panamax, o canal de acesso no estuário não deve ter menos do que 
140,7 metros de largura, considerando um canal de acesso de via única e com 
restrição parcial no talude de escavação, e 15,2 metros de profundidade (com a 
folga de 10% do calado máximo do navio de projeto na avaliação da profundidade 
do canal), segundo cálculo com as fórmulas recomendadas pela NBR 13.246(1995). 
Se fosse um porto com canal de acesso de via dupla, a largura do canal de acesso 
chegaria a 265,8 metros. Para o berço de atracação, os mesmos valores de 
profundidade são preconizados que para o canal de acesso. Esses valores ficam 
ainda superiores quando o porto é projetado para receber navios de classes ainda 
maiores como os Ultra Large Post-Panamax, com capacidade superior a 10.000 
TEUS. 

 

Granel Sólido 
Nestes terminais, a movimentação de cargas é realizada, no caso de 

embarque, através da transferência desta dos vagões ferroviários para os silos e 
para as áreas de armazenagem, e a partir de lá, para correias transportadoras que 
transportam a carga até os navios.  

Geralmente, berços especializados no transporte de granel sólido possuem 
equipamentos modernos de alta capacidade de transferência, o que implica em 
menor tempo de operação/navio e capacidade de atender a navios de maior porte e, 
portanto, aumento da capacidade operacional do porto. Dependendo da carga e do 
projeto, a estocagem é realizada em pátios de estocagem abertos, cobertos ou, 
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ainda, em silos quando há maior preocupação com a preservação do granel. Os 
principais equipamentos utilizados para tal são empilhadeiras, recuperadoras, 
viradores de vagão e correia transportadora. 

No caso do Brasil, os terminais de granel sólido são quase todos voltados 
para exportação, tal qual o arranjo portuário deles, já que o país tem grande 
produção de grãos, com destaque para o milho e a soja, e de minério de ferro. Do 
lado das empresas que operam os navios, a utilização de navios cada vez maiores 
compensa as expressivas distâncias para os grandes centros consumidores de 
minério de ferro e grãos no mundo. Seja este fato em função da não disponibilidade 
de territórios ou fontes para produzi-los, como é o caso da Europa e do Japão, ou 
pelas taxas elevadas de crescimento e pela população significativamente grande 
que gera alta demanda por granel sólido, que é o caso principalmente da China e da 
Índia. Assim, seguindo essa lógica e buscando se tornar cada vez mais competitiva 
no mercado internacional, em face de outros centros distribuidores com distâncias 
geográficas menores de transporte como a Austrália (Rio Tinto) e o Canadá (BHP), 
empresas nacionais como a Vale têm investido em embarcações com dimensões 
consideráveis, chegando ao pico em 2011 com a entrada em operação dos navios 
Valemax (dimensões: comprimento = 362m; boca = 65m; calado = 23m).  

Segue a relação da faixa de operação dos navios Bulk-Carriers: 
 

Tabela 4 - Dimensões Típicas de Navios Bulk-Carriers 

Porte Bruto (TPB) Comprimento (m) Boca (m) Calado Máximo (m) 

70.000 230 38,0 13,5 

100.000 250 42,0 15,0 

150.000 290 47,0 17,0 

200.000 310 55,0 19,0 

250.000 330 55,5 20,0 

300.000 360 57,0 21,0 

400.000 412 66,0 24,0 
Fonte: THORESEN (2014) 

Granel Líquido 
São terminais para movimentação e operação com carga líquida, 

principalmente óleo e gás liquefato. Ao contrário do que ocorre para terminais de 
contêineres, as áreas de armazenagem da carga não necessitam estar próximas dos 
navios e da plataforma de atracação. A movimentação da carga é feita, geralmente, 
através de dutos para os tanques de armazenagem e pode ser feita a distâncias 
consideráveis sem grandes custos associados e elevadas dificuldades logísticas. 

Existe uma diferença na movimentação de cargas entre as embarcações e os 
tanques de armazenamento. Enquanto na descarga, a operação é efetuada através 
de bombas da embarcação, no carregamento essa movimentação é propiciada pelo 
próprio terminal de granel líquido. (ALFREDINI e ARASAKI, 2013) 

O berço é constituído normalmente de uma plataforma central de 
movimentação e estruturas de amarração e acostagem das embarcações, que 
podem ter profundidade superior a 24 metros. O elevado calado de navios, como os 
que carregam petróleo, representa uma dificuldade na implantação destes terminais 
e pode ser solucionado com maiores distâncias entre o cais do berço e a 
embarcação. A carga é então transferida através de dispositivos flexíveis como um 
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mangote de borracha e arame de aço ou um braço de movimentação de carga 
composto de tubos metálicos rígidos conectados por juntas giratórias. Após a 
movimentação da carga, a estocagem é feita em tanques de armazenagem 
cilíndricos de aço cobertos que devem estar a uma distância mínima significativa um 
do outro devido ao risco envolvido no armazenamento da carga inflamável. 

É comum uma solução na forma de trapiche para a plataforma de acostagem, 
como é o caso do Tebar em São Sebastião (SP). A solução implica em economia 
nos custos de dragagem na implantação do terminal e a possibilidade de atracação 
e operação de navios com elevados calados. 

No caso de terminais de gases liquefeitos (GLP e GNL), os berços têm 
arranjos portuários similares aos dos terminais de petróleo, mas possuem restrições 
maiores de distância da embarcação às instalações portuárias. Devido ao maior 
risco associado à operação com esse tipo de carga inflamável, existe também a 
necessidade de um abrigo muito bem projetado. O gás é armazenado em tanques 
especiais adequados para baixas temperaturas e altas pressões. 

Como representado na Tabela 6, para o caso da operação com gás as 
dimensões do navio, dificilmente, superam um calado de 12,0 m. Já para a operação 
com carga de petróleo bruto, os navios modernos que operam a carga podem ter 
calado superior a 21,0 m e terminais que recebem navios deste porte normalmente 
são implantados através de terminais externos e off-shore.  
 

 
Figura 3 - Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), em São Sebastião (SP) 
Fonte: Transpetro (2011) 

 
Tabela 5 - Dimensões Típicas de Navios de Granel Líquido 

Porte Bruto (TPB) Comprimento (m) Boca (m) Calado Máximo (m) 

Navios-Tanque (Produtos Químicos) 

3.000 90 13,0 6,0 

5.000 110 15,0 7,0 

10.000 145 19,0 7,8 

20.000 174 24,5 9,8 

30.000 188 28,0 10,8 

40.000 200 30,0 11,8 

50.000 210 32,2 12,6 
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Petroleiros 

60.000 217 26,0 13,0 

70.000 225 38,0 13,5 

80.000 235 40,0 14,0 

100.000 250 43,0 15,1 

125.000 270 46,5 16,0 

150.000 285 49,5 16,9 

175.000 300 52,5 17,7 

VLCC* 

200.000 310 55,0 18,5 

225.000 320 57,0 19,3 

250.000 330 59,0 19,9 

275.000 340 61,0 20,5 

300.000 350 63,0 21,0 

ULCC** 

350.000 365 65,5 22,0 

400.000 380 68,0 23,0 

500.000 415 73,0 24,0 
Fonte: ALFREDINI e ARASAKI (2013) 

*VLCC – Navios Very Large Cruise Carrier 
*ULCC – Navios Ultra Large Cruise Carrier 

 
Tabela 6 - Dimensões Típicas de Navios de Granel Líquido 

Capacidade (m³) Comprimento (m) Boca (m) Calado Máximo (m) 

GNL (Gás Natural Liquefeito) 

29.000 182 29,0 9,0 

65.000 214 37,8 9,8 

87.600 250 40,0 10,6 

125.000 272 47,2 11,4 

137.000 290 48,1 11,3 

145.000 288 49,0 12,3 

163.700 292 45,2 11,6 

168.000 298 48,7 11,9 

200.000 340 51,3 12,0 

220.000 365 53,8 12,5 

250.000 369 55,7 12,8 

GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) 

2.500 75 14,0 6,8 

5.000 106 17,0 7,4 

8.300 128 20,0 9,4 

15.000 151 25,0 9,6 

24.000 157 25,3 10,1 

35.000 185 27,8 12,5 
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52.000 206 31,4 11,3 

75.000 229 36,0 12,1 
Fonte: THORESEN (2014) 

 

4- PROFUNDIDADE NAVEGÁVEL 
 

Foram verificadas, portanto, as dimensões do canal de acesso e do berço de 
atracação necessárias para a implantação dos terminais de cargas em um porto a 
partir das medidas dos navios-tipo.   

Como descrito, as características hidrodinâmicas de um sistema estuarino 
podem gerar elevados custos de aprofundamento do leito. A dinâmica 
sedimentológica de sistemas estuarinos, com a relação entre regime de cheias 
natural do rio e o regime de marés, impõem restrições e dificuldades de manutenção 
de uma profundidade navegável muito superior àquela profundidade original do rio 
em questão. A própria distância entre as margens do rio pode impor a limitação 
natural do canal de acesso exigida por embarcações de grande porte. 

O que se avalia quando se imagina a aplicação destas conclusões e a análise 
de terminais de carga e navios-tipo com relação à compatibilidade das dimensões do 
canal de acesso, da bacia do berço e do fundeadouro em um porto estuarino é a 
necessidade de se avaliar principalmente quais dos terminais de carga exigem 
maiores profundidades.  

Para uma avaliação de movimentação de carga limitada a granel sólida de 
origem vegetal e derivados de petróleo ou produtos químicos, se conclui, pela 
análise das dimensões dos navios de projeto, que os terminais de carga que exigem 
maiores profundidades são os de contêiner.  

Para navios de até 80.000 TPB, em geral o padrão de peso para navios que 
transportam grãos, o calado máximo é da ordem de 14,0 m (Tabela 4). Por exemplo, 
no Porto de Santos (SP), durante o período de elaboração do trabalho 
(agosto/2016), segundo dados da CODESP, o maior navio com atracação 
programada no Porto de Santos de granel sólido vegetal foi o GOLAFRUZ, com 
peso morto de 70.000 TPB e calado máximo de 13,8 m, operando milho para o 
terminal da TGG. No Porto do Rio Grande (RS), o maior navio encontrado operando 
pela plataforma de acompanhamento de navios cargueiros, segundo a plataforma de 
monitoramento de embarcações Marine Traffic, foi ULTRA WOLLONGONG com 
peso morto de 61.684 TPB e calado máximo de 12,8 m. 

No caso de contêineres, para navios Post-Panamax, ou classes superiores, o 
padrão de calado que deve ser visado como tendência do setor na implantação 
destes terminais tem uma faixa que vai desde 14,0 m até 16,0 m. Em Santos (SP), 
por exemplo, durante a elaboração do trabalho, encontrava-se atracado o CAP SAN 
LORENZO, com peso morto de 124.479 TPB e calado máximo de 14,0 m, segundo 
acompanhamento da Marine Traffic. No Porto de Paranaguá (PR), encontrava-se 
atracado o AISOPOS da Marshall Islands, com peso morto de 117.293 TPB e calado 
máximo de 15,0 m. E, por fim, em Rio Grande (RS), o maior navio porta-contêineres 
em operação era o MSC MICHAELA, com peso morto de 85.797 TPB e calado 
máximo de 14,5 m, segundo dados da mesma plataforma. 

Para navios que movimentam derivados de petróleo, produtos químicos e gás 
liquefato, um calado de até 13,0 m é aceitável (Tabelas 5 e 6). No Porto de Santos 
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(SP), por exemplo, em que só há movimentação de derivados de petróleo e produtos 
químicos, o maior navio com previsão atracada durante a execução do trabalho era 
o ANEMOS I, com 11,0 metros de calado e peso de 35.150 TPB.  

Assim, o posicionamento dos terminais de carga conteinerizada, se dentro do 
possível, deve ser preconizado em trechos aonde o calado seja maior ou mais fácil 
mantê-lo através de dragagem. Estes locais são tipicamente mais próximos da 
embocadura do estuário.  

Já para terminais de granel sólido e granel líquido, em relação à 
profundidade, podem ser buscadas regiões no estuário com menores profundidades 
máximas navegáveis, caso não sejam constantes ao longo do canal de acesso do 
porto, sendo que no caso dos terminais de granel sólido há a exigência de calado 
maior. 

Portanto, em termos de maior exigência de profundidade navegável, no canal 
de acesso e no berço de atracação, a ordem decrescente de exigência para o caso 
preconizado é: 

  
1º) Terminais de Contêineres. 

2º) Terminais de Granel Sólido.  

3º) Terminais de Granel Líquido.   

4º) Terminais de Carga Geral. 

 
5- ÁREA DO TERMINAL 

 
Em relação à área dos terminais de carga, há terminais que, em função da 

forma como operam e das necessidades quanto à armazenagem de carga, exigem 
maiores ou menores áreas disponíveis no porto para movimentação de carga. 

Terminais de contêineres exigem uma plataforma de operação extensa e que, 
segundo, TIOGA (2010) é, tipicamente, da ordem de 305 metros de comprimento, 
podendo chegar a 610 metros para um cais com 2 berços de atracação. Terminais 
modernos fazem uso de diversos equipamentos de elevado porte junto ao cais e na 
plataforma de operação e movimentação de cargas, como portêineres e 
transtêineres. Dos terminais de carga, tal qual terminais de carga geral solta, os 
terminais de contêineres são aqueles cujas instalações de armazenamento devem 
estar mais próximas da embarcação. A largura da plataforma de operação é de, 
geralmente, até 50,0 m. Ainda que as áreas de estocagem possam ter consideráveis 
dimensões, o armazenamento pode ser otimizado, já que os contêineres podem ser 
empilhados em colunas, e a taxa de ocupação por contêineres pode variar entre o 
fator de 15,0 a 20,0 m²/TEU, como detalhado no cálculo da área necessária de 
estocagem em um terminal de contêineres em THORESEN (2014).  

Já para terminais de granel sólido, há uma exigência de amplas áreas 
disponíveis para armazenamento de carga e para os equipamentos de 
movimentação destas. A armazenagem pode ser feita a céu aberto, em pilhas de 
formato variado, quando não há problemas de degradação da carga, ou pode estar 
coberta para proteger a carga de intempéries, ou, ainda, pode ser retida em silos. 
Tratando-se de grãos ou de minérios, quando há significativa movimentação de 
carga, o terminal exige grandes áreas de armazenagem, além de espaço disponível 
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para acesso preferencialmente ferroviário e estruturas como correias 
transportadoras e viradores de vagão. É comum e recomendado, quando possível, o 
layout em pera ferroviária, na qual a malha ferroviária dá uma volta completa no 
terminal para realizar a operação de descarregamento da carga. É um layout de 
terminal que possui a desvantagem de exigir uma considerável área disponível no 
porto para implantação, mas tem a vantagem de facilitar a operação do modal 
ferroviário e de poupar tempo na operação de transporte da carga de granel sólido 
no terminal.  

Ainda, podem haver problemas de contaminação elevados e grau de distúrbio 
elevado na região em função da forma como os terminais de granel sólido operam a 
carga, que pode liberar particulados atmosféricos e odor desagradável com impactos 
ambientais muito superiores quando comparados a terminais de carga 
conteinerizada. Em função das características físicas da carga transportada e da 
forma como os grãos são retirados a partir dos silos de armazenagem, e a seguir 
transportados e descarregados, através de equipamentos como correias 
transportadoras, pode existir significativo grau de despejo fora das estruturas de 
operação. Quando os terminais estão posicionados próximos a concentrações 
urbanas o risco é maior ainda. Por exemplo, no dia 18 de outubro de 2013, um 
acidente no terminal da COPERSUCAR provocou um incêndio que se propagou dos 
terminais XI ao XXI. A rede de drenagem do porto foi atingida pelos efluentes 
gerados e o material chegou ao canal do Estuário de Santos. Lá no canal, 
propagado e transportado pela corrente, teve, entre as consequências nos dias 
seguintes, um volume estimado morto de 4050 kg de peixes. Foi considerado o 
maior incêndio da história do Porto de Santos e teve um volume de carga perdido de 
180.000 toneladas, estimado em R$ 130 milhões de reais. (AGENCIA ESTADO, 
2013) 

Nos terminais de granel líquido, há características peculiares em comparação 
aos terminais de carga geral, contêiner e granel sólido. A acostagem, geralmente, é 
descontínua e as áreas de armazenagem da carga não precisam estar próximas dos 
navios, já que o transporte da carga pode ser realizado através de dutos flexíveis. A 
estocagem da carga deve ser realizada em tanques, e os tanques devem estar bem 
protegidos e isolados de outros terminais ou estruturas do porto em função do risco 
envolvido de incêndio durante a operação e estocagem. Por exemplo, no dia 2 de 
abril de 2015, tanques da empresa Ultracargo na região do Alemoa em Santos 
explodiram e provocaram um incêndio que se alastrou por nove dias, até ser 
controlado, prejudicando e paralisando a operação dos terminais da BTP e da 
Rodrimar, com uma distância inferior a 1 km do local do incêndio por mais de dez 
dias.  
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Figura 4 - Acidente Terminal Ultracargo com terminal da BTP à direita do foco do incêndio 
Fonte: Sergio Furtado (2015) 
 

Em termos de área disponível do terminal, os terminais de granel sólido são os que 
exigem maior área devido a forma como operam e a área necessária para 
armazenar grãos e minérios, seguidos dos terminais de contêineres e, por último, 
dos terminais de granel líquido, que exigem menor área, além de poderem situar-se 
afastados do cais de atracação do terminal. Portanto, a ordem decrescente de 
exigência de área disponível de terminal portuário para operação e armazenagem de 
cargas e restrição de espaço no porto é:  

1º) Terminais de Granel Sólido. 

2º) Terminais de Contêineres. 

3º) Terminais de Granel Líquido.   

4º) Terminais de Carga Geral. 

 

6- ACESSO TERRESTRE 
 

Para qualquer porto e terminal de carga portuário é essencial que haja 
modernas facilidades de transporte e acesso terrestre. O transporte intermodal 
planejado, integrado e racional é um fator preponderante para o desenvolvimento de 
um porto. Contudo, há terminais de carga cuja dependência de acesso, não somente 
por via rodoviária, é maior ou menor. 

Para o caso de terminais de granel líquido, em função da forma líquida da 
carga e da acostagem descontínua, o transporte da carga é realizado através da 
instalação de dutos das embarcações para os tanques de estocagem. A partir dos 
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tanques há o transporte da carga para outros centros de armazenamento e 
distribuição por dutos ou caminhões-tanque.  

Para terminais de contêineres e carga geral, ainda que o transporte possa ser 
feito por via ferroviária, é feito principalmente por via rodoviária. Para elevadas 
distâncias, principalmente, seria mais eficiente transportar a carga por trem. O que 
ocorre, porém, é que para contêineres, no caso do Brasil, a movimentação nos 
portos é principalmente ligada à importação e se destina majoritariamente para os 
grandes centros urbanos localizados relativamente próximos do porto de destino da 
carga. Assim, as perdas financeiras com o transporte através de caminhões nas 
rodovias não são tão significativas quando em comparação com a carga de grãos e 
minérios. 

Para terminais de granel sólido, é muito importante que haja a oferta de modal 
de transporte ferroviário no porto para transporte da carga. A produção de grãos ou 
de minérios se localiza em regiões mais remotas e muito afastadas dos principais 
portos do Brasil, como o interior dos estados de Mato Grosso e de Goiás para 
produção de soja e de Carajás para produção de minério de ferro. O transporte 
através de caminhões é ineficiente, diante das expressivas distâncias de transporte 
e volumes de carga movimentados. Os custos são muito maiores quando 
comparados ao transporte por via ferroviária ou hidroviária. Para TORRES (2006), a 
partir de um estudo da logística de transporte de soja para os principais portos de 
escoamento do Brasil, a tonelada transportada por uma distância de 1.000 km teria 
um custo de R$ 100,00 pela rodovia, R$ 65,00 pela ferrovia e de R$ 40,00 por 
transporte hidroviário. Portanto, quando há acesso ferroviário, é importante planejar 
o zoneamento portuário de forma que os terminais de granel sólido estejam inseridos 
ou próximos do alcance da ferrovia em questão.   

Em termos de classificações dos terminais portuários para os quais há 
maiores exigências e especificidades em relação ao acesso terrestre pode se 
estabelecer a seguinte hierarquia decrescente de importância: 

 
1º) Terminais de Granel Sólido → Acesso Ferroviário/Rodoviário. 

2º) Terminais de Granel Líquido → Acesso Dutoviário/Rodoviário. 

3º) Terminais de Contêineres/ Carga Geral → Acesso Rodoviário. 

 
7- ESTRATÉGIA DE ZONEAMENTO 

 
A partir das considerações em relação a preferência e exigências de 

zoneamento para os terminais portuários mais importantes, a profundidade das vias 
náuticas de acesso e a área dos terminais e dos acessos de transporte, é possível 
formular como seria o zoneamento em um porto implantado em uma região 
estuarina. 

Os terminais de contêineres, se possível, devem ser implantados mais 
próximos da embocadura do estuário. Isto porque, em primeiro lugar, os navios-tipo 
podem atingir maiores calados que navios graneleiros e aqueles que transportam 
derivados de petróleo ou produtos químicos. Os terminais também não têm 
dimensões tão significativas quanto de granel sólido, fator de dificuldade adicional 
para implantação em zonas já ocupadas pelo meio urbano, que é geralmente o caso 
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das áreas próximas à entrada do estuário, e têm menor risco ambiental envolvido na 
operação comparado aos terminais de granel líquido e granel sólido. 

É recomendável também não posicionar as estruturas de armazenamento de 
granel líquido significativamente próximos dos terminais de contêineres. Mesmo com 
todas as medidas de segurança, terminais de granel líquido têm um risco envolvido 
relevante de ocorrência de incêndios e um acidente em maiores proporções pode 
não só paralisar a operação portuária nos terminais de contêineres, como provocar 
consequências mais graves com prejuízo à estrutura do próprio terminal em um 
cenário mais pessimista. 

Os terminais de granel sólido devem estar localizados aonde houver maiores 
áreas disponíveis na região portuária do estuário e isoladas do meio urbano, devido 
às amplas dimensões das áreas de armazenagem e ao risco ambiental de 
contaminação e dispersão de particulados atmosféricos durante a movimentação e a 
operação com o granel. A consequência disso é que, geralmente, os terminais 
devem ser implantados mais afastados da entrada do estuário. Dentro dos terminais 
de carga avaliados, também são os que têm maior exigência de acesso ferroviário 
para descarregamento de carga e há preferência pelo layout em pera ferroviária, 
quando viável. 

Adicionalmente, os riscos de acidente e impactos ambientais no estuário 
favorecem um zoneamento dos terminais de granel sólido mais afastados da 
embocadura do estuário, em comparação com a preferência por terminais de 
contêineres localizados mais próximos da embocadura. 

Para terminais de granel líquido, também se recomenda o afastamento da 
embocadura do estuário. Porém, neste caso, é necessário que haja isolamento, não 
só em relação a zonas residenciais adensadas, mas ainda em relação a outros 
terminais de carga já que há risco considerável na operação e armazenamento de 
granel líquido. O armazenamento e a operação de cargas não necessitam estar 
próximos do cais de atracação devido ao transporte da carga por dutos e podem ser 
buscadas zonas mais isoladas no fundo do estuário. 

Para o caso de um arranjo portuário estuarino fictício, este seria o formato, 
portanto: 
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Figura 5 - Zoneamento dos terminais de carga em arranjo portuário estuarino hipotético 

 
 

Aplicando a mesma conceituação mas para um porto real, no caso escolhido, 
o Porto de Santos (SP), por se tratar de um porto estuarino com expressivas 
concentrações urbanas em volta do porto e operar com contêineres, granel sólido e 
granel líquido, o zoneamento proposto seria similar a:  
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Figura 6 - Layout de aplicação da estratégia de zoneamento portuário para o Porto de Santos (SP) 
 

 
8- CONCLUSÃO 

 
O trabalho teve como objetivo preliminar estabelecer conclusões a respeito da 

movimentação de cargas em terminais portuários estuarinos e que perfil de frota de 
embarcações deve ser atendido para cada terminal de cargas em um porto. Através 
de referências bibliográficas em Engenharia Portuária, se pôde fazer o diagnóstico 
das dimensões das embarcações que atendem a um porto multimodal e operam as 
principais cargas, granel sólido, granel líquido e carga conteineirizada, além das 
características náuticas que o porto deve possuir para atendê-las. 

A hipótese principal foi de se tratar de um arranjo portuário estuarino, 
escolhido em função das características particulares limitantes em relação à área do 
porto, profundidade do canal de acesso, características hidrodinâmicas do corpo 
d‘água, limitação geométrica do canal, da hipótese de elevada ocupação urbana nas 
margens e do próprio fato que uma parte considerável dos principais portos do Brasil 
foram implantados em estuários. A partir destas premissas e da coleta de dados, 
chegaram-se às conclusões em relação aos terminais com a finalidade de aumentar 
a capacidade operacional e melhorar a logística de zoneamento dos terminais nos 
portos estuarinos. 

Os terminais de granel sólido de origem vegetal são os que exigem maiores 
áreas disponíveis de terminal, além da prioridade no acesso ferroviário. No porto 
estuarino, devem ser implantados em áreas isoladas do meio urbano pelo risco 
ambiental envolvido na operação do granel.  

Os terminais de contêineres são os que, dentro dos navios-tipo projetados 
para o porto estuarino, exigem maiores profundidades navegáveis. Somado às 
características operacionais dos terminais, podem ser implantados em áreas 
próximas a zonas densamente ocupadas pelo meio urbano, que é geralmente o 
caso das áreas próximas à entrada do estuário, onde é possível obter maiores 
profundidades. 
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Terminais de granel líquido têm risco considerável na operação e 
armazenamento de granel líquido inflamável. Portanto, é essencial que estejam 
localizados em regiões isoladas do porto estuarino. Como, para movimentação de 
produtos químicos e gás exige-se menores profundidades, é mais provável que 
sejam posicionados no fundo do estuário dentro da estratégia de zoneamento 
proposta. 

Ainda que seja necessário ressaltar que estas recomendações dependem de 
estudos mais detalhados para análise de viabilidade técnica, ambiental e econômica 
além de um diagnóstico das implicações contratuais e operacionais inerentes a 
qualquer reordenamento de terminais de carga, se espera que este estudo e análise 
conceitual de terminais portuários possa servir de base para o zoneamento dos 
terminais portuários em portos estuarinos. 
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Resumen 
  
En el presente artículo hemos realizado un análisis de los orígenes y de la evolución 
histórica de dos organismos portuarios, el Puerto de Rosario, en la Provincia de 
Santa Fe, de Argentina, y la Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport, de 
España. De dicha evolución histórica hemos estudiado los distintos instrumentos de 
planificación estratégica que actualmente utilizan esos dos organismos portuarios, 
así como la disponibilidad de la información económica, financiera, estadística y de 
gestión de esos dos puertos. Hemos tenido como objetivo realizar un análisis 
comparativo de los sistemas e instrumentos de planificación estratégica portuaria del 
Puerto de Rosario y de la Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport. Los 
resultados manifiestan que estos dos puertos han establecido sistemas de 
planificación estratégica distintos. El Ente Administrador del Puerto Rosario 
(ENAPRO) tiene posibilidades de mejora, comparando los instrumentos de 
planificación estratégica que utilizan los puertos españoles, y en concreto por la  
Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport. Por otra parte, analizando la 
información portuaria, tanto económico-financiera como de tráfico de Argentina y de 
España, consideramos que Argentina podría mejorar la divulgación de la información 
portuaria, tanto en nivel de tráfico portuario como información financiera, económica 
y de gestión de los puertos.   
 
Palabras clave: Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport; Instrumentos de 
Planificación Estratégica; Puerto Rosario; Sistema Portuario. 

 
 
1 Orígenes y evolución histórica 

 
1.a. Puerto de Rosario 

A la actual ciudad de Rosario, ubicada en la Provincia de Santa Fe, República 
Argentina, se la conocía como el Pago de los Arroyos, desde su nacimiento, sin acta 
fundacional, a principios del siglo XVII, hasta principios del siglo XIX, en que se la 
comenzó a denominar Villa del Rosario. En agosto de 1852 se la declara Ciudad. 
También se declara la libre navegación del río Paraná, se habilita su puerto y se 
convierte a Rosario en el principal puerto de la Confederación Argentina (Gualino, 
2015; Municipalidad de Rosario, 2016). 
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A orillas del río Paraná, sus costas fueron utilizadas, en la primera mitad del 
siglo XIX, por naves españolas, inglesas y francesas que utilizaban su rudimentario 
puerto para desembarco de heridos o aprovisionamiento de víveres. Carecía de 
muelles o lugares apropiados para carga y descarga de mercaderías, agua o 
combustible, como así también, para reparación de embarcaciones (Ensinck, 1974). 
Esta situación comienza a cambiar hacia 1865, con la existencia de depósitos de 
carbón, y aproximadamente en 1885, ya cuenta con un astillero para reparaciones 
de pequeñas embarcaciones de madera. 

La precariedad en la carga y descarga, según Ensinck (1974) y De Marco 
(2002), no obstante, reducía costos en los fletes y seguros desde Europa respecto 
del puerto de Buenos Aires; Rosario tenía profundidad natural, barrancas de veinte 
metros, de forma tal que, con canaletas o tablas entre el buque y el muelle, el trabajo 
se realizaba más rápidamente.   

El puerto de Rosario, continúa Ensinck (1974), se utilizaba como punto de 
concentración de tropas, naves y pertrechos en las guerras internas e 
internacionales en las que Argentina participaba. Además, cuando la situación lo 
requería, se obstaculizaba, desde allí, el avance de los buques por el río Paraná. 
En el último cuarto del siglo XIX y, aún con sus rudimentarias instalaciones, el 
comercio de Rosario tuvo un gran desarrollo, como consecuencia del aumento de las 
exportaciones de cereales a países de Europa. Como se preveía más aumento de la 
cantidad comercializada, se requería mayor profundidad de calado y mayor eficacia 
en los servicios de muelle, comienza a pensarse en la modernización de su puerto 
(De Marco, 2002).  

A partir del año 1889, continúa el mencionado autor, con la apertura del 
puerto de Buenos Aires, las importaciones comenzaron a disminuir en Rosario. Otro 
factor que influyó en este decaimiento, fue el aumento del calado de los buques, que 
dificultaba el paso de los mismos, río arriba, por la insuficiente profundidad.  
También hubo que considerar al ferrocarril que, con la reducción de sus tarifas, 
competía por el traslado de la carga a puerto de Buenos Aires. 

Siguiendo a De Marco (2002), luego de un mitin realizado el 18 de diciembre 
de 1899, con el objetivo de pedir al gobierno nacional la urgente realización de obras 
en el puerto y en la canalización de los ríos, se trata y se aprueba la Ley 3885, el 27 
de diciembre de 1899, por la cual se ordenó el llamado a concurso para la 
construcción y explotación de un puerto comercial en Rosario, hecho que se produjo 
el 10 de septiembre de 1900, con pocos oferentes. 
Sorteados los desacuerdos, entre quienes defendían la concesión a un privado y 
quienes sostenían que debía ser explotado por el Fisco, en noviembre de 1902 se 
concesiona el puerto, por 40 años, a la denominada Sociedad del Puerto de Rosario, 
constituida en París. 

Esta empresa, establece De Marco (2002), obtuvo muchos beneficios y 
grandes ganancias; a su vez, el progreso de Rosario, gracias a las obras realizadas 
en su puerto, fue tan importante que se transformó en uno de los puertos de mayor 
operatividad del mundo. 

En la década de los 30 del siglo pasado, las exportaciones de cereales desde 
Rosario, representaban el 40% del país; se posicionaba como primer puerto 
cerealista de la Argentina, superando a Buenos Aires por amplio margen. En cuanto 
a las importaciones, ocupaba el segundo lugar, luego del puerto de Buenos Aires. 
Ingresaban los más diversos productos: kerosén, nafta, madera de pino, máquinas 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

71 

 

agrícolas (EEUU), arroz y aceite (Italia), alambres y máquinas industriales 
(Alemania), carbón y tejidos (Inglaterra), café y yerba (Brasil) y seda y vino (Francia). 

Por esos mismos años comienza una corriente de ideas estatalizadoras para 
el Puerto de Rosario. La Segunda Guerra Mundial influyó en el decaimiento del 
comercio en Argentina, situación que propició la devolución del puerto por parte de 
los concesionarios franceses. De esta manera, en 1942 se da inicio a una etapa de 
estatización del puerto, sostiene De Marco (2002). 
 
1.b. Autoridad Portuaria de Valencia – Valenciaport 

En Valencia la línea de costa, carente de cualquier abrigo natural, fue 
históricamente un serio obstáculo para el inicio de los intercambios marítimos-
comerciales (Del Moral, 1991; Autoridad Portuaria de Valencia, 2016).  

A pesar de ello, constan antecedentes de dicha actividad que se remontan al 
Siglo VI antes de Cristo. Es bastante después, como consecuencia del privilegio 
otorgado el 17 de marzo de 1491 al caballero valenciano Antoni Joan por el Rey 
Fernando El Católico, cuando podemos establecer un primer antecedente de una 
explotación propiamente portuaria en Valencia (Del Moral, 1991). A partir de ese 
momento, el vigor económico de los valencianos se materializó en un comercio 
portuario creciente, que llevó al Rey Pedro III de Aragón a conceder a Valencia el 
establecimiento de la Jurisdicción marítimo-comercial del Consolat de Mar. Ya en la 
segunda mitad del Siglo XV, la ciudad de Valencia, con 75.000 habitantes, era la 
más poblada de la Península Ibérica, y su Puerto, era el más importante de la 
Corona de Aragón, teniendo líneas de navegación con puertos de Italia, Europa 
Occidental y el Norte de África. 

La historia del Puerto de Valencia comienza en 1483, cuando el Rey 
Fernando El Católico expide a favor de Antoni Joan el privilegio para construir un 
puente de madera en la playa del Grao, el ―Pont de Fusta‖ para realizar comercio 
portuario (Autoridad Portuaria de Valencia, 2016). 

A partir de esa fecha y hasta el siglo XIX se realizan diversos proyectos de 
construcción y mejora de las instalaciones sin demasiado éxito debido a las avenidas 
del río Turia y al crecimiento de la playa. Paralelamente, el tráfico del puerto va 
creciendo, obteniendo los privilegios de comercio con otros reinos en 1679 y con 
América en 1791, y estableciéndose como la sexta provincia marítima de España 
(Autoridad Portuaria de Valencia, 2016). 

Por otra parte, en lo que a la gestión del puerto se refiere, ésta ha sido llevada 
siempre por parte de la Administración General del Estado Español, a través del 
actual Ministerio de Fomento. A partir de 1880 fue gestionado el Puerto de Valencia 
por la Junta de Obras del Puerto de Valencia, organismo que fue sustituido por la 
Junta del Puerto de Valencia en 1968. En el año 1978 al Puerto de Valencia se le 
concedió un estatuto de autonomía, y la gestión del puerto se transfirió al Puerto 
Autónomo de Valencia, sociedad pública que dependía también del actual Ministerio 
de Fomento.   

En 1985, al Puerto Autónomo de Valencia como consecuencia del Real 
Decreto 2100/1985, por el que se modificó el ámbito de actuación de determinados 
puertos de interés general, los puertos de Sagunto y Gandía, pasaron a integrarse 
en el ámbito de gestión del Puerto Autónomo de Valencia. 

En el año 1992, con la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Puerto Autónomo de 
Valencia, pasó a denominarse Autoridad Portuaria de Valencia, nombre que se 

http://www.valenciaport.com/es/PUERTOS/Sagunto
http://www.valenciaport.com/es/PUERTOS/Gandia
http://www.valenciaport.com/es/VALENCIAPORT
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mantiene en la actualidad. Siendo la Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport 
(APV) un organismo público, dependiente de la Administración General del Estado, a 
través del Organismo Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de 
Fomento. Actualmente la APV se rige por el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante aprobada mediante Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre (Leyes del Estado Español, 2011). La APV comprende 
tres puertos de interés general, los puertos de Valencia, Gandía y Sagunto. 

Las principales ampliaciones de la APV se realizaron a lo largo del siglo XX, 
efectuándose obras de mejora sobre los edificios y almacenes, y se continuó con 
la ampliación de los diques de abrigo y los muelles, hasta llegar a la configuración 
actual, con unas instalaciones especializadas para cada tipo de mercancía.  

Esas ampliaciones, ligadas a la aparición del tráfico de contenedores desde la 
década de los 70 del siglo pasado, han permitido a Valenciaport alcanzar una 
posición actual de liderazgo entre los puertos comerciales del Mediterráneo, 
ocupando en 2015, la posición 31 entre los principales puertos del mundo en tráfico 
de contenedores, manipulando la APV 4,615 millones de TEUS en 2015 (Puertos del 
Estado, 2016a).  

Actualmente en el puerto de Valencia se encuentra en fase de ejecución de 
una ampliación que le permitirá atender un tráfico de contenedores de hasta 10 
millones de TEUS y disponer de instalaciones de última generación para el tráfico de 
cruceros turísticos (Autoridad Portuaria de Valencia, 2016). 
 
 
2 Instrumentos de Planificación Estratégica 

 
2.a. Puerto de Rosario 

En 1949 se creó la Dirección General de Puertos y Vías Navegables, que 
dependía de la Secretaría de Transporte. En 1956, el puerto queda bajo la 
Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, hasta el año 1992 en que 
se sanciona la Ley 24.093 (B.O. 26/06/92), Ley de Actividades Portuarias. 

Por medio de esta ley, se transfieren el dominio y la administración de los 
puertos a las Provincias, Municipios o privados que lo solicitaren. Asimismo, la 
responsabilidad por el dragado, señalizaciones, instalaciones de amarre, remolques, 
practicajes y demás servicios esenciales, son de la persona física o jurídica a quien 
el Estado Nacional le haya otorgado la habilitación. Es decir, los propietarios u 
operadores de cada puerto deben proveer sus propios servicios de dragado de 
canales de acceso, dársenas, servicios de practicaje y remolque, maniobras de 
entrada y movimiento de los buques. 

En relación con la administración y gestión de los puertos argentinos, es 
pertinente mencionar el Capítulo II de dicha ley y su reglamentación:  
 
―CAPITULO II: De la administración y operatoria estatal 
 
Art. 12. — En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario (el resaltado es de los 
autores), Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia prevista en el artículo anterior se 
efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o 
entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. 
Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el 
quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, 
trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo territorio se encuentre 
emplazado el puerto y el o los municipios en cuyo o cuyos ejidos se halle situado el puerto también 
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tendrán participación en los entes, de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo 
de cada puerto. Las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán 
la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el 
producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo.‖ 

 
Y su Reglamentación por el Decreto 769/93 (B.O. 22/04/93): 
 
―ARTICULO 12: Las Provincias, en cuyos territorios se sitúen los puertos de ROSARIO (el resaltado 
es de los autores), BAHIA BLANCA, QUEQUEN y SANTA FE, deberán constituir previamente a su 
transferencia prevista en el Artículo 11 de la Ley N. 24.093, Sociedades de Derecho Privado o Entes 
Públicos no Estatales que reunirán las siguientes características: 
a) Tendrán por objeto la administración, modernización y explotación del puerto; disponer las 
prioridades de entradas y salidas de los buques y su ubicación (lugar o sitio de amarre o fondeo) en 
los puertos donde deben operar; administración y prestación de servicios a las cargas y a los buques 
que operen en dichos puertos; ejercer el control y, en su caso, denunciar ante las autoridades 
competentes todo incumplimiento de las normas de seguridad, sanidad y protección del ambiente y 
realizar todas aquellas actividades conducentes a la obtención de mayor eficiencia y competitividad, 
asegurando una amplia participación y libre competencia del sector privado en la prestación de 
servicios, evitando prácticas desleales o monopólicas. 
b) Deberán asegurar la participación de los siguientes sectores interesados en el quehacer portuario: 
Importadores, Exportadores, Empresas de Transporte por Agua, Concesionarios de Terminales, 
Empresas de Estiba, Prestadores de Servicios a las Mercaderías o Buques y trabajadores que 
prestan servicios en el ámbito portuario. Asimismo, en estos Entes o Sociedades se encontrarán 
representados los gobiernos Provinciales y Municipales, en cuyo territorio se encuentre emplazado el 
puerto. 
c) Los sectores mencionados en el inciso anterior deberán estar representados en los órganos de 
dirección, de manera tal que se asegure su participación en la toma de decisiones. (…)‖ 

 
Para dar cumplimiento a lo establecido por Ley 24.093, la Provincia de Santa 

Fe sanciona la Ley 11.011 (01/07/93) (Nuestromar, 2016). En su artículo 1° crea el 
Ente Administrador Puerto Santa Fe y el ENTE ADMINISTRADOR PUERTO 
ROSARIO (ENAPRO) (el resaltado es de los autores) que estará dirigido por hasta 
nueve miembros: un representante de la Provincia, un representante del municipio y 
uno por cada uno de los sectores vinculados a la actividad portuaria. 

Entre las funciones y atribuciones del ENAPRO podemos mencionar 
(ENAPRO, 2016a): 
 

 Administrar el puerto en forma directa y explotarlo por sí o a través de 
terceros. 

 Controlar el cumplimiento de leyes y normas aplicables 

 Fijar el régimen tarifario 

 Asumir las atribuciones y obligaciones como empleadora del personal bajo su 
dependencia 

 Promover la utilización del puerto  

 Participar en cuestiones de dragado, balizamiento y peaje 

 Protección del medio ambiente 
 

Además, confeccionarán un balance general anual con cierre el 31 de 
diciembre de cada año. 

A nivel nacional, en el año 2008, la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación 
(Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, 2008), presenta la primera etapa del 
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Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación Troncal – Visión Estratégica y 
Bases para su Formulación en el Río Paraná (PMD). 

El objetivo general del PMD, comenta Robson (2016), es crear un marco de 
propuestas e instrumentos que aseguren la mejora de las condiciones operativas de 
las instalaciones portuarias y de la Vía Navegable (VN) y que faciliten la mayor 
eficacia de su uso y desarrollo futuro. 

La elaboración del mencionado Plan Maestro y Director surge como 
consecuencia del incremento de volúmenes de tráfico de buques y cargas y de los 
requerimientos de los mercados globales; en vista que uno de sus objetivos es el de 
establecer pautas de uso de la VN, se hace necesario conocer el rol de los 
diferentes actores sociales usuarios de la Vía y de aquellos otros involucrados en la 
temática portuaria y fluvial. 

En su confección se tuvieron en cuenta las diferentes iniciativas públicas y 
privadas vinculadas a la VN, siendo los principales proyectos: la profundización del 
Sistema de Navegación Troncal (SNT) Santa Fe-Océano y el incremento de ayudas 
a la navegación; el desarrollo portuario del área Sur de Puerto Rosario, y proyectos 
de dragado que, a futuro, se implementarán en los canales de acceso a los puertos 
de Villa Constitución, San Nicolás y San Pedro (Robson, 2016). 

Entre 2008 y 2015 poco se hizo a nivel nacional en cuanto a políticas públicas 
portuarias, inversiones en infraestructura y elaboración y difusión de estadísticas 
portuarias. 

A nivel local, la Municipalidad de Rosario, en su página web, hace mención de 
un Nuevo Plan Urbano Rosario 2007-2017, con formato de Ordenanza, como 
proyecto global de ciudad, no sólo de su puerto. Como antecedentes se encuentra el 
Plan Regulador 1967 (aprobado por Ley Provincial gobierno de facto); Plan Director 
1991 y Plan Director 2001. Estos últimos fueron presentados al Consejo Deliberante, 
pero no se trataron. 
 

En su articulado, menciona al puerto respecto de lo siguiente: 
 
―CAPITULO OCTAVO Del sistema de las grandes instalaciones de soporte económico.  
Artículo 85: la conformación del sistema de las grandes instalaciones de soporte económico. 
El sistema de grandes instalaciones de soporte de las actividades productivas está integrado por: a. el 
Puerto; b. el Aeropuerto; c. el Sistema Local de Plataformas Productivas.  
Artículo 86: el Puerto. El proyecto de ordenamiento y modernización del área portuaria tiene por 
finalidad el acondicionamiento del área, de sus instalaciones y de sus accesos como puerto 
multipropósito. Se define como área operativa del puerto, al vencer los plazos de la actual concesión, 
la comprendida entre Calle Ituzaingo -al norte- y el brazo norte del Arroyo Saladillo -al sur- teniendo 
por límite oeste la Avenida de Acceso Sur a Puerto.  
86.1: El ordenamiento de este sector queda remitido al Plan Especial de Integración Ciudad- Puerto 
que comprende, además del área de puerto operativo, el sector a reconvertir ubicado al este de la 
Avenida Belgrano, entre la Estación Fluvial y calle Cerrito. Este Plan deberá considerar, según el 
acuerdo establecido entre la Municipalidad y el ENAPRO, lo siguiente: • la sistematización de la red 
vial interna y los accesos; • la definición de un Programa Ambiental del Puerto para estudiar y resolver 
los impactos de las actividades portuarias sobre la ciudad y el de los accesos viales y ferroviarios a 
puerto sobre otras localidades del área metropolitana; • la liberación progresiva de los depósitos de 
cargas del puerto; • la definición de una nueva localización urbana, para instalar un área logística que 
funcione como complemento del puerto; • la incorporación de los remanentes del Acceso Sur al 
Parque La Tablada; • la recuperación del Brazo Norte del Arroyo Saladillo y el ordenamiento de los 
usos sobre el Brazo Principal; • la recuperación de los barrios contiguos (entre el Brazo Norte, 
Avenida del Rosario y el Arroyo Saladillo); • la definición de nuevos usos y áreas de desarrollo urbano 
(la localización de actividades direccionales o de servicio que favorezcan la integración con la ciudad 
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y el desarrollo económico del puerto); • la reubicación de la Zona Franca de Bolivia y la definición del 
destino de las tierras liberadas‖. 

 
Una de las empresas concesionarias del puerto de Rosario, Terminales I y II, 

Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR), en su página web (www.tpr.com.ar), publica que 
se trata de ―un puerto multipropósito integrado a la logística regional, nacional e 
internacional, sustentado en equipamiento de última generación y en un equipo de 
trabajo competente y comprometido, con la finalidad de brindar servicios portuarios 
eficientes y de máxima calidad que permitan mantener y promover negocios 
rentables. Buscando día a día la excelencia en nuestros servicios, trabajamos 
íntegramente como puerto multimodal de referencia en la región, aspirando a ser 
líderes en el área de contenedores, potenciando el progreso de nuestros clientes, 
colaboradores y de nuestra comunidad.‖ 

De la misma manera, también en su página web (www.tpr.com.ar), TPR hace 
referencia a su Master Plan: ―Con el firme propósito de planificar de manera integral 
la utilización de su espacio para atender la creciente demanda de transferencia de la 
terminal, TPR ha iniciado el desarrollo de un MASTER PLAN que le permitirá 
incrementar la capacidad de transferencia total a más de 25 millones de toneladas 
anuales. El muelle centro estará destinado al movimiento de contenedores, 
proyectando su operativa con equipamiento de última generación que incluye grúas 
RTG, grúas Pórtico y Reach Stacker, lo que permitirá alcanzar una capacidad de 
750.000 TEUS anuales. Por su parte, en el muelle sur se proyecta la operativa de 
cargas multipropósito tales como vehículos, cargas a granel, cargas generales y 
cargas proyecto (7,5 millones de toneladas anuales). Se proyectan nuevas 
edificaciones para acopio, que serán utilizadas para cargas tanto de exportación 
como de importación, estas áreas totalizarán 36.000 m2 cubiertos.  
Se contará adicionalmente con playa de estacionamiento para vehículos, lo que 
posicionará a TPR como un importante Spot logístico para empresas del rubro en la 
región. Se considera además la reconstrucción total de los ingresos a la terminal, 
contemplando todas las medidas de seguridad y las comodidades necesarias para el 
personal, tales como un nuevo consultorio médico, vestuarios y estación SIPA dentro 
del predio. Este ambicioso proyecto considera también la construcción de un muelle 
tipo greenfield totalmente nuevo, con zonas de acopio exclusivas, destinadas a la 
transferencia de Mineral de Hierro. Dicho muelle contará con posibilidad de atraque 
de 8 barcazas y un buque en simultáneo, con tecnología y equipamiento de 
avanzada que posibilitarán rendimientos de 1600 tn/hora para descarga y de 2000 
tn/hora para embarque, con capacidad total de transferencia de más de 10 MMTN 
anuales‖. 

En línea con su Master Plan y con las proyecciones de aumento del comercio 
exterior, TPR presentó recientemente, en agosto 2016, al ENAPRO el plan de 
inversiones de 12 meses tendiente a aumentar la capacidad de movimiento de 
contenedores, para pasar de 60 mil a 100 mil TEUS, en 2017; además se considera 
la pavimentación de más áreas, la adquisición de un scanner de última generación a 
nivel mundial, la renovación de accesos y el incremento de tecnología de control en 
general. TPR espera terminar el 2016 con más de 35.000 contenedores movidos, lo 
que equivale a unos 55.000 TEUS. (ENAPRO, 2016a) 

Otra de las empresas concesionarias del puerto de Rosario, Unidades VI y 
VII, Servicios Portuarios S.A. (SP), reinauguró en 2016, luego de 18 meses de obra, 
el muelle de la Unidad VII de 156 metros (sobre un total de 262 metros) por 7 metros 

http://www.tpr.com.ar/
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de ancho lo que le permitiría duplicar los despachos de granos desde esa terminal; 
actualmente su volumen operativo es de 800 tn/hora (Servicios Portuarios, S.A., 
2016). También se realizó la actualización de medidas de seguridad, reconstrucción 
de la red de incendios y la reinstalación de la iluminación y balizamiento de la zona. 
(ENAPRO, 2016a). En su página web (www.serviciosportuarios.com.ar), para el 
puerto de Rosario, se promociona que sus Terminales están ―preparadas para 
maximizar la eficiencia de carga, almacenamiento y transporte de granos. Sus dos 
muelles de atraque, permiten la carga de dos buques en forma totalmente 
independiente y simultánea. A través de una playa de estacionamiento propia 
para 350 camiones y una playa concentradora para la clasificación de camiones, 
operan diariamente 700 camiones que transportan 210.000 toneladas de 
mercadería. Cuenta con infraestructura ferroviaria para recibir y descargar 250 
vagones diarios. Las terminales cuentan con un ritmo de embarque de 14.000 y 
16.000 toneladas en un turno de 6 horas y con una capacidad de almacenaje 
de 220.000 toneladas de granos‖. 

En la página web del ENAPRO, www.enapro.com.ar,  pueden encontrarse 
publicadas las estadísticas de los movimientos de buques y barcazas, y de 
toneladas comercializadas a través de la Terminal Multipropósito y de la Terminal 
Granelera, en el puerto de Rosario en los últimos cuatro años (ENAPRO, 2016b): 
 

 
 

Este organismo no informa sobre el movimiento de los puertos privados. 
Los principales productos comercializados en los períodos considerados, son: 

trigo, maíz, sorgo, soja, azúcar, aceites vegetales, harina de soja, fertilizantes, 
productos siderúrgicos, carbón (coque), cemento, azufre.  

También se puede encontrar información de los TEUS totales, embarcados y 
desembarcados, en el puerto (ENAPRO, 2016b) 

 

 

 
 

Podemos mencionar, además, la concesión de la Estación Fluvial, la terminal 
de pasajeros, cuyo propósito es la navegación turística del río Paraná. 
 
2.b. Autoridad Portuaria de Valencia – Valenciaport 

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) español, es el que gestiona 
los puertos de interés general que desarrollan actividades comerciales 
internacionales. La Administración General del Estado, a través del Ministerio de 

AÑO 2012 2013 2014 2015

BUQUES 218 155 115 150

BARCAZAS 573 877 949 665

Terminal Multipropósito (tn) 1866452 2958406 3079351 2542538

Terminal Granelera (tn) 3648352 2732264 1205601 2861001

Fuente: elaboración propia en base a datos del ENAPRO

AÑO 2012 2013 2014 2015

BUQUES 63 105 57 85

BARCAZAS 52 41 40 9

TEUS 29532 32239 26887 30227

Fuente: elaboración propia en base a datos del ENAPRO

http://www.serviciosportuarios.com.ar/
http://www.enapro.com.ar/


 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

77 

 

Fomento, es la que tiene la competencia exclusiva sobre los puertos de interés 
general en España.  

El Ministerio de Fomento a través del Organismo Público Puertos del Estado 
(OPPE) realiza la coordinación y el control de la eficiencia y, de la eficacia del SPTE; 
siendo gestionados los puertos de interés general por las Autoridades Portuarias 
(AAPP) en un régimen de autonomía de gestión.  

En España existen 28 AAPP que gestionan 46 puertos de interés general, 
disponiendo cada una de ellas de su propia personalidad jurídica, y órganos de 
gestión y administración.  

El modelo de gestión portuario implantado en España convierte a cada 
Autoridad Portuaria (AP), en la máxima responsable de la calidad y de la eficiencia 
de los servicios portuarios prestados en el interior de las instalaciones en las que 
ésta sea competente; consecuentemente los servicios portuarios sólo pueden ser 
valorados de manera integral por parte de sus clientes, al no ser posible segregar su 
percepción en partes. Este hecho no impide que en el contexto de la competencia 
interportuaria su actuación esté condicionada por directrices que fija un organismo 
público de ámbito superior, el OPPE. 

La Autoridad Portuaria de Valencia-Valenciaport (APV), es una AP que 
gestiona tres puertos de interés general, los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. 

De acuerdo con la legislación portuaria aplicable al SPTE (Leyes del Estado 
Español, 2011), artículos 52 al 56; la APV, tiene la obligación de elaborar y utilizar 
los siguientes instrumentos de planificación estratégica: 
 

 Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de cada puerto que concreta la 
zona de servicio e incluye los usos previstos para las diferentes zonas del 
puerto, así como la necesidad o la conveniencia de dichos usos. 

 Plan Especial de cada puerto como instrumento urbanístico que articula la 
necesaria coordinación entre las Administraciones Públicas con competencias 
concurrentes sobre aspectos urbanísticos del espacio portuario. 

 Plan Estratégico, que contempla los puertos de su competencia, e incluye un 
análisis y diagnóstico de la situación actual, la definición de las líneas y 
objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción, y que 
deberá actualizarse siempre que el Marco Estratégico general del SPTE sea 
modificado o que la situación del entorno cambie sustancialmente. 

 Plan Director de Infraestructuras de cada puerto gestionado por la APV, como 
instrumento para la previsión de la ampliación o la realización de obras de 
infraestructuras; se realiza para un periodo temporal mínimo de diez años. 

 Plan de Inversiones de la APV que contiene, para un ámbito temporal 
quinquenal, la asignación anual de los recursos de la APV, destinados a 
distintos proyectos de inversión en inmovilizado material, intangible y 
financiero. 

 Plan de Empresa (Business Plan) de la APV, que es un instrumento 
fundamental en la operativa anual de la estrategia de la AP, en un doble 
aspecto, la fase de objetivos y la presupuestaria. El Plan de Empresa deberá 
contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las previsiones de tráfico 
portuario, las previsiones económico-financieras, los objetivos de gestión, los 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental del puerto, la estructura de 
personal y oferta de empleo, la evolución de los ratios de gestión, la 
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programación financiera, la programación de inversiones públicas (Plan de 
Inversiones), la estimación de inversiones privadas, el objetivo anual de 
rentabilidad, los coeficientes correctores de las tasas del buque, de pasaje y 
de la mercancía y las bonificaciones a las tasas anteriores, cálculos de Fondo 
de Compensación Interportuario y Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuario, 
a recibir y aportar la AP.  

 
Todo este proceso de planificación se ha visto apoyado con la incorporación 

del Cuadro de Mando Integral, en todas las AAPP que forman parte del SPTE, como 
una metodología que permite, por una parte, el desarrollo del proceso de 
implantación estratégica y, por otra, la gestión de la estrategia (Ripoll et al., 2005; 
AECA, 2006; Aparisi et al. 2009; Cheon, et al, 2010; Dutra et al. 2015). 

El Marco Estratégico del sistema portuario de interés general del SPTE, el 
Plan Estratégico, la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, el Plan Especial, y 
el Plan Director de Infraestructuras de cada AP son instrumentos que se sitúan  en el 
nivel estratégico de la planificación; mientras que el Plan de Inversiones, el Plan de 
Empresa, los Presupuestos y los Programas de Actuación Plurianual Individuales 
son instrumentos de planificación del nivel operativo, puesto que permiten la 
conversión a corto plazo de los objetivos estratégicos mediante la asignación de los 
recursos necesarios para su consecución. En la Figura 1, tomada de Giner y Ripoll 
(2015), se detallan los instrumentos estratégicos y operativos de planificación de las 
AAPP españolas. 
 

 

Figura 1. Niveles Estratégicos y Operativos de la Planificación del SPTE. 

Fuente: Giner y Ripoll (2015: 44) 
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Utilizando la APV en su gestión estratégica como en la gestión operativa de 
su planificación, los distintos instrumentos de planificación, siendo su elaboración 
obligatoria de acuerdo con el marco legislativo que le es de aplicación a las AAPP 
que integran el SPTE español (Leyes del Estado Español, 2011). 

El OPPE con objeto de fomentar la transparencia y el acceso a la información 
a todos aquellos interesados en disponer de información, publica en su página web 
información estadística, económica, financiera y un análisis de la gestión realizada 
por los puertos de interés general en cada ejercicio de las 28 AAPP, siendo el 
acceso a toda esta información libre (Puertos del Estado, 2016b; 2016c). 

Por otra parte, la APV, con objeto de facilitar la obtención de información de 
Valenciaport, publica en su página web (www.valenciaport.com), con acceso libre a 
todos aquellos interesados, información sobre su Plan Estratégico, Infraestructuras e 
Inversiones, Información sobre Tráfico Portuario, Cuentas Anuales e Informe de 
Auditoría. 

Así mismo la Administración General del Estado española (Leyes del Estado 
Español, 2015), en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, obliga a todos aquellos entes 
y organismos públicos que no tienen la obligación legal de depositar su información 
económico-financiera (Cuentas Anuales e Informe de Auditoría) en el Registro 
Mercantil, a publicar anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el balance 
de situación y la cuenta de resultado económico-patrimonial y los restantes estados, 
la memoria de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Auditoría, 
promoviéndose la transparencia en la obtención de la información económico-
financiera de los entes y organismos públicos. 
 
 
1 Conclusiones 

Hemos analizado la información disponible de los instrumentos de 
planificación estratégica que utilizan el Puerto de Rosario (Argentina) y la Autoridad 
Portuaria de Valencia-Valenciaport (España), existiendo un modelo portuario 
diferente entre ambos países. 

En España existe una estrategia de los puertos de interés general global a 
nivel nacional, utilizando las distintas AAPP los mismos instrumentos de planificación 
estratégica. 

En Argentina se encuentran estrategias determinadas, según el puerto que se 
trate; en el caso del Puerto de Rosario, el Ente Administrador del Puerto Rosario 
(ENAPRO), organismo público no estatal que administra y explota la zona portuaria 
de Rosario, es quien se preocupa de la planificación, desarrollo, promoción y 
relaciones públicas del puerto. No hay en Argentina, como en el caso del modelo 
portuario español, una única estrategia portuaria a nivel nacional.  

En el modelo portuario español existe la obligación legal de elaborar en cada 
AP un Plan Especial, la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, un Plan 
Estratégico, un Plan Director, y anualmente elaborar un Plan de Empresa (Business 
Plan), permitiendo este último monitorizar anualmente el Plan Estratégico y otros 
instrumentos de planificación considerados estratégicos, como hemos podido 
contrastar del análisis de la APV-Valenciaport. Mientras que, en el caso argentino, la 
elaboración de un Plan Estratégico nacional, está aún pendiente. Hemos observado 
que, como en el caso de TPR y SP, son las concesionarias quienes desarrollan su 
Plan de Inversión de acuerdo a sus propios Master Plan. Recientemente, la 
Resolución Nº 99/2016 del 10 de mayo de 2016, creó el Consejo Federal Portuario 

http://www.valenciaport.com/
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con el objetivo de armonizar los programas y acciones de todas las jurisdicciones en 
la temática, asesorar a la autoridad portuaria nacional, a las jurisdicciones 
provinciales y a los representantes sectoriales además de establecer, ampliar y 
coordinar relaciones con otros organismos públicos y privados. Está integrado por 
las autoridades de las doce provincias con competencia en materia portuaria, uno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante del Consejo Portuario 
Argentino y uno de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. 

Por último, de nuestro análisis observamos que no se encuentra en Argentina, 
como en el caso de España, información agregada de libre acceso a través de 
internet de los puertos, tanto estadística como económica, financiera y de gestión. 
En el caso del Puerto de Rosario, la información de tráfico la publica ENAPRO, 
siendo de libre acceso a través de internet; en el caso de la información financiera y 
económica del Puerto de Rosario ésta no es accesible a través de internet, mientras 
que en el caso de la APV, tanto la propia APV como el OPPE, publican a través de 
internet tanto información económica como estadística de la APV, y en el caso del 
OPPE de todo el Sistema Portuario de Titularidad Estatal español, tanto a nivel 
agregado como desagregado, y a través del también BOE se publica la información 
financiera de los entes y organismos públicos.  Para mejorar el acceso a la 
información económico-financiera, de gestión y tráfico portuario, entendemos que el 
estado argentino debería realizar cambios que potenciasen la obligatoriedad de 
publicar, mediante acceso libre, toda esta información, con el objeto de fomentar la 
transparencia y facilitar el acceso a la información a todos aquellos interesados en la 
misma. 
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Resumo 
 
Existem diversos fatores capazes de influenciar no desempenho alcançado por uma 
instalação portuária, podendo-se listar, entre eles, o de localização geográfica. 
Nesse contexto, Santa Catarina destaca-se no cenário nacional por conta da sua 
alta competitividade, marcada pela presença de cinco portos principais: Itajaí, 
Navegantes, São Francisco do Sul, Imbituba e Itapoá. Em virtude da curta distância 
existente entre eles, diferenciais como acessos, infraestruturas e natureza de carga 
movimentada podem ser fundamentais para melhor desempenho, de modo que este 
estudo busca evidenciar estes pontos, a fim de analisar as principais vantagens e 
desvantagens encontradas. Por fim, o estudo trata de realizar um comparativo entre 
o desempenho portuário recente destes portos e sua relação com os fatores 
anteriormente citados.  Dentre os resultados obtidos, destaca-se a inferência da 
natureza de carga em razão do crescimento anual, a qualidade dos acessos em 
função do desempenho e a relação entre a infraestrutura e as necessidades de cada 
porto para atingir melhores resultados.  
 
Palavras-chave: Portos Catarinenses; Desempenho Portuário; Fatores de 
Influência. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Considerados um dos palcos principais dentro do cenário econômico de um 
país, os portos representam pontos de escoamentos e de recebimento de 
mercadorias, ou, como define Alderton (2005 p.18), ―são instalações que possuem 
áreas de atracação e equipamentos para transferência de bens entre o navio e a 
costa‖ e representam ―uma parte importante da infraestrutura de um país, devendo 
fazer parte do planejamento nacional‖ ALDERTON (2005 p. 23). Para Silva (1999), 
portos devem ser considerados mais que apenas um corredor, pois além disso 
servem como instrumento para o desenvolvimento. No Brasil, parte dessa lógica 
pode ser comprovada pela recente iniciativa do governo de modernizar e alavancar 
o setor portuário brasileiro, a partir da criação da Lei 12.815, que rege o sistema 
portuário brasileiro tanto dentro de diretrizes públicas como também de iniciativas 
privadas. 

Em virtude da sua representatividade, alguns fatores são fundamentais para 
que um porto atinja um bom desempenho, afim de estimular a economia em 
pequenas, médias e grandes escalas. Dois destes fatores referem-se a 
competitividade e localização geográfica, os quais são influenciados pela qualidade 
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de serviço e infraestrutura oferecida, tal como natureza das cargas movimentadas. 
Segundo estudo elaborado pelo banco mundial em 2007, a competitividade entre os 
portos poderá depender de localização, tipos de serviço, capacidade, entre outros 
fatores capazes de gerar pouca ou muita rivalidade entre eles. Observa-se, portanto, 
que as duas condições possuem relação entre si, de modo que o fator localização 
influencia diretamente na competitividade. 

Nesse contexto, Santa Catarina destaca-se nacionalmente como um dos 
estados com o maior número de instalações portuárias, tendo um total de cinco 
instalações, localizadas em Itajaí, Navegantes, Imbituba, São Francisco do Sul e 
Itapoá. Por conta da quantidade de portos presente no estado, localizados em uma 
curta faixa litorânea, algumas questões tornam-se fundamentais para o desempenho 
na movimentação de cargas, como as condições logísticas, em especial dos 
principais acessos, a infraestrutura e, os mercados de onde vem os principais 
produtos movimentados. 

A partir disso, esse estudo busca enfatizar essas condicionantes de modo a 
apresentar a relação entre elas e o desempenho observado ao longo dos últimos 
anos nos portos catarinenses, buscando apresentar as vantagens e desvantagens 
entre eles. Para isso, serão considerados para a amostra os últimos três anos de 
operação (2012 a 2015) e os cinco portos citados anteriormente. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Com base nos objetivos, tal como na metodologia a ser adotada, o referencial 

teórico estará embasado em trabalhos que abordem a relação entre os fatores 
citados anteriormente com o desempenho portuário de um porto. Além disso, será 
apresentado cada um dos portos e suas especificidades, buscando ressaltar as 
informações referentes aos acessos, infraestruturas e produtos movimentados, 
estabelecendo relação com o desempenho obtido ao longo dos anos de 2012 a 
2015. 
 

2.1 Fatores de influência no desempenho portuário 
Não é de hoje que os portos ocupam papel de destaque na economia global, 

visto que são capazes de prover o desenvolvimento regional além de participarem 
ativamente de trocas comerciais através das importações e exportações 
CALDEIRINHA (2014). Ainda nesta linha, Falcão e Correia (2012 p.136), definem 
que ―o porto é considerado um elo na cadeia de transporte‖, capaz de movimentar a 
economia através do ―desenvolvimento econômico de uma região, do escoamento 
de pessoas, de bens e de mercadorias‖.  

Somado a isso, Monié e Vidal (2006) afirmam que principalmente após os 
anos 90, o processo de globalização foi intensificado, atingindo todas as escalas 
globais, o que para os portos significou novas demandas. Nesse contexto, Vitor e 
Caldeirinha (2011) afirmam que as instalações portuárias acabaram por ganhar 
ainda mais importância e para atingir um bom desempenho dependeriam ―das suas 
características, nomeadamente das infra-estruturas e equipamentos, da sua 
governação e forma como se integram nas cadeias logísticas‖. (CALDEIRINHA e 
FELÍCIO, 2011 p.1) 

Tendo em vista a mensuração do desempenho portuário, Vitor e Caldeirinha 
(2011) inferem que ele deve ser considerado por diversas variáveis, dentre as quais 
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enquadram-se receitas, movimentação de cargas, movimentação de navios, entre 
outros. Já para Trujillo and Nombela (1999) apud. Esme (2008 p. 247), a eficiência 
de um porto pode ser medida por ―indicadores físicos, indicadores de produtividade 
dos fatores e indicadores económicos e financeiros‖. 

Caldeirinha (2014 p.19) avalia que ―a atual expansão do comércio global 
exige maior eficiência aos portos marítimos, o que leva à crescente concorrência e à 
maior preocupação com os fatores que determinam o desempenho de um porto‖. A 
partir disso, existem algumas condicionantes que podem impactar no desempenho 
portuário, podem-se citar a localização geográfica, a estrutura da cadeia logística a 
qual está inserido, a qualidade de serviço oferecida, além da própria infraestrutura 
do porto, que pode ser influenciada pelo tipo de investimento que recebe. (ROSA, 
2005; CALDEIRINHA, 2011; ROCHA et. al., 2011; TOVAR e FERREIRA, 2006.) 

Se tratando de localização geográfica, existem diversos fatores atrelados que 
podem colocar o porto em vantagem ou desvantagem. Para Varella (2013, p.49) 
fatores como ―atratividade, presença de indústrias locais ou regionais, o tipo de 
mercado em questão (de exportação, de importação ou de distribuição) e a 
disponibilidade de mão de obra qualificada‖ são essenciais por parte da localização, 
em especial por conta da logística a ser aplicada. Nesse contexto, Liu (2005) faz 
referência aos portos britânicos, em que aqueles localizados nas proximidades do 
Canal da Mancha, são responsáveis por parte da ligação com a União Europeia, 
enquanto que aqueles localizados na Costa Oeste, acabam sofrendo com a 
concorrência ligada ao comércio de grandes distâncias oceânicas, a qual ele se 
refere como alto-mar.  

Para Caldeirinha e Felício (2011, p.10) ―dois portos com características 
semelhantes poderão ter desempenhos diferentes se tiverem distintas localizações 
em relação aos centros de consumo e produção e às principais rotas de tráfego‖, 
fato este atrelado a questões de ordem de desenvolvimento econômico regional e 
estrutura da cadeia logística em que o porto está incorporado.  

Em se tratando do caso catarinense, o fator localização conta ainda com o 
aspecto físico-geográfico, que a exemplo do complexo portuário de Itajaí, por estar 
localizado a jusante do Rio Itajaí, com o aumento da precipitação acaba acumulando 
sedimentos e diminuindo ainda mais a profundidade do cais. (CRUZ, 2015) 

 Pensando em nível de desenvolvimento regional, o estado conta uma 
indústria bem desenvolvida, em especial no setor agropecuário, sendo um dos 
estados que mais exporta no país (Varella, 2013). Entretanto, em relação a 
infraestruturas, os portos catarinenses sofrem com gargalos ligados a logística, falta 
de investimentos e dificuldade de conclusão de obras, como o caso da bacia de 
evolução do porto de Itajaí. 

Apesar de ainda haverem pontos a serem resolvidos no que tange as 
condições de infraestruturas para atender às demandas portuárias, o governo 
federal tem tomado medidas para que sejam sanadas essas dificuldades. Parte 
disso pode ser verificado pela recente Lei 12.815 que tem por objetivo, segundo 
Lambauer (2015, p. 9) ―promover a expansão do setor portuário, mediante estímulo 
a concorrência entre instalações portuárias, visando atribuir maior eficiência ao 
serviços‖.  
 
 
3 Encaminhamentos Metodológicos 
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A metodologia utilizada neste trabalho é considerada qualitativa e 
quantitativa, visto que serão detalhadas as informações de acessos, infraestruturas e 
natureza das cargas, de modo que ao final poderão ser realizados comparações 
com o desempenho obtido durante o período de 2013 a 2015. As informações 
resultantes estarão detalhadas em tabelas ou mesmo em texto corrido, afim de 
evidenciar a relação entre os fatores pré-estabelecidos e os resultados alcançados 
pelos portos.    

 Como princípios estabelecidos para concretização desses resultados 
foram definidos alguns passos: 

● Busca por dados referentes aos acessos, infraestruturas e natureza da 
carga 

● Busca por dados relativos ao desempenho dos portos no período que 
compreende os anos de 2013 a 2015; 

● Criação de tabelas com as informações coletadas; 
● Comparativa de desempenho em relação aos fatores pré-delimitados  
A seguir serão detalhados os princípios metodológicos utilizados neste 

trabalho. 
 

3.1 Dados de acesso, infraestruturas e natureza de carga 
 
Tendo como base a Secretaria dos Portos da Presidência da República – 

SEP-PR, principal órgão responsável pela aprovação e regularização de obras, tal 
como pela divulgação de informações pertinentes, os dados de acessos, 
infraestruturas e natureza das cargas dos portos públicos foram coletados a partir 
dos Planos Mestres.  

No caso dos Terminais de Uso Privado, o canal de divulgação de informações 
não é tão conciso quanto dos portos públicos, visto que não há uma entidade única 
responsável por isso. Deste modo, os dados foram buscados através do Anuário 
Estatístico da Antaq, do documento de ―Normas e procedimentos da Capitania dos 
Portos de Santa Catarina‖, edição 2016, além de outras publicações e pelos próprios 
endereços eletrônicos dos terminais. 

Por parte dos acessos, serão descritas as principais rotas até o porto, os tipos 
de modais disponíveis para o transporte, tal como possíveis características que 
possam contam como dificuldades impostas, como por exemplo, a utilização de vias 
urbanas por parte dos caminhões. Quanto ao detalhamento das infraestruturas, 
serão considerados os dados referentes aos acessos aquaviários, a capacidade de 
armazenagem e o número de berços de atracação disponíveis. 
 
3.2 Dados referentes ao desempenho portuário 

 
Em relação as informações de desempenho, não houve dificuldades para 

obtenção, visto que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, é 
responsável pela divulgação de todo o conteúdo envolvendo os resultados 
econômicos e operacionais de instalações portuárias e transportes aquaviários, não 
fazendo distinção entre entidades públicas e privadas. 

Os parâmetros utilizados para mensurar o desempenho, teve como principal 
variável a de movimentação de cargas anual, diferenciando os casos de contêineres, 
granel líquido, granel sólido e carga geral. Além disso, foram evidenciadas questões 
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de crescimento e queda em relação ao ano anterior, buscando também enfatizar a 
porcentagem em relação a importação e exportação. 

Os dados foram coletados através do Anuários Estatístico disponível no 
endereço eletrônico < http://www.antaq.gov.br/anuario2014/ > onde foi possível obter 
as informações de todos os portos e terminais, limitados aos anos de 2013, 2014 e 
2015. 

Optou-se pela delimitação destes três últimos anos por conta do início das 
operações do Terminal de Itapoá, o qual começou a operar apenas em 2011, de 
modo que uma comparação com os outros portos num período anterior a 2013, 
poderia inviabilizar o estudo. 

 
3.3 Criação de tabelas 
 
 Para a criação das tabelas, optou-se por primeiramente por demonstrar os 
dados de desempenho através da movimentação de cargas de cada um dos portos, 
destacando também a sua natureza. Foram evidenciados os totais de cada uma das 
cargas em função do ano, trazendo o ranking dos portos e as porcentagens de 
crescimento ou queda observada dentro do período da amostra. 
 Com o intuito de sinalizar as observações a respeito dos acessos portuários, 
foi criada uma tabela contendo as informações mais relevantes, as dificuldades e os 
pontos positivos. Desta forma, a interpretação com relação ao desempenho pôde ser 
melhor analisada.  
 
3.3 Comparativo de desempenho em relação aos fatores pré-delimitados 

 

Para realizar o comparativo de desempenho dos portos, entre os anos de 
2013 a 2015, utilizou-se os métodos qualitativo e quantitativo, elencando os 
resultados obtidos e os fatores de influência pré-determinados. 

Com relação a parte quantitativa, foi realizada uma análise de valores totais 
de desempenho obtidos, sendo posteriormente realizada uma comparação com a 
natureza das cargas, buscando ressaltar as variações encontradas ao longo dos 
anos para cada um dos portos e dentro do contexto geral verificado no estado.  

Quanto as questões de natureza qualitativa, referem-se ao fato de que é 
necessário analisar as características particulares dos portos, como no caso dos 
acessos, a presença dos modais de transportes, o tipo de pavimentação da via, se 
ela é duplicada e se ocorre passagem de caminhões por vias urbanas. Além disso, 
foram analisadas variáveis de infraestruturas, tais como calado máximo permitido na 
bacia de evolução e no canal de acesso, número de berços e capacidade de 
armazenagem. 

 
 

4 Caracterização dos portos catarinenses 
 

4.1 Porto de Itajaí 
O porto de Itajaí tem sua origem ainda no século XIX, a partir da chegada dos 

colonizadores e do início do comércio fluvial. Tornou-se porto organizado em 1966 
por meio do decreto 58.780/66, o qual foi responsável também pela criação da Junta 
Administrativa do Porto de Itajaí (JAPI). O primeiro produto a ser movimentado foi a 
madeira, entretanto, após os anos 60, com o ritmo de extração desacelerando, 
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houve uma queda significativa nas exportações, obrigando o porto a diversificar seu 
tipo de carga. Atualmente, o Porto de Itajaí destaca-se pela movimentação de 
contêineres, ocupando a segunda posição do ranking nacional, estando atrás 
apenas do porto de Santos. 

Segundo Plano Mestre divulgado pela Secretaria dos Portos da Presidência 
da República – SEP/PR em parceria com o Laboratório de Transportes e Logística 
da Universidade Federal de Santa Catarina – LabTrans/UFSC, o porto de Itajaí é 
composto ―por 28 armazéns, com capacidade coberta de 465 mil metros quadrados 
de área total‖. Juntamente com os Terminais de Uso Privado – TUP‘s o Teporti 
Terminal Portuário Itajaí S.A., Poly Terminais S.A., Barra do Rio Terminal Portuário, 
Trocadeiro Terminal Portuário, Terminal Portuário Braskarne e, Portonave S.A. 
Terminais Portuários de Navegantes. 

Em relação a infraestrutura de cais, de acordo com o Plano Mestre, o porto 
conta com quatro berços de atracação, sendo dois de uso público e os outros dois 
tendo sido arredados, além de um píer de turismo. Quanto aos acessos aquaviários, 
são hoje dois canais de acesso (interno e externo) e uma bacia de evolução. A 
Tabela 1 apresenta as informações referentes aos acessos aquaviários 

 
Tabela 1 - Descrição acessos aquaviários Itajaí 

Acessos 
Aquaviários 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Diâmetro 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Canal de acesso 
Interno 3,2 mil 

120 a 
150 X 12,7 

Canal de Acesso 
Externo 3,3 mil 120 X 13,2 

Bacia de evolução X X 400 12,6 

Fonte: Adaptado Plano Mestre Porto de Itajaí (2015) 
 
Quanto a bacia de evolução, Luz (2014) infere que ela limita as operações do 

porto, visto que por conta do seu diâmetro possuir apenas 400 metros, apenas 
navios de até 294 metros são passíveis de realizar manobras. Por conta disso, há 
hoje um projeto de dragagem para ampliação do diâmetro da bacia para 465 metros 
o que para o Diretor do porto possibilitaria a navegação de navios de até 366 metros 
de comprimento. LUZ (2014) 

Referindo-se a infraestrutura logística, verifica-se que os acessos terrestres 
contam apenas com a opção do modal rodoviário, em que a conexão com a 
hinterlândia é feita principalmente pelas Br‘s 101 e 470. Já em relação ao entorno 
portuário, há hoje a dificuldade imposta pelo perímetro urbano, pois não há distinção 
entre o tráfego de caminhões e dos veículos que apenas trafegam por Itajaí, além de 
existirem diversas intersecções que limitam a velocidade. (PLANO MESTRE PORTO 
DE ITAJAÍ, 2015) 

Se tratando do desempenho obtido ao longo dos anos, segundo o anuário 
estatístico divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq, o 
porto de Itajaí teve uma queda na movimentação de contêineres de -7,68% entre 
2013 e 2014 e de -12,87% entre 2014 e 2015. Os dados podem ser conferidos na 
Tabela 2: 

 
Tabela 2 - Movimentação porto de Itajaí 
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PORTO / TUP UF 
TOTAL GERAL 

ANO UNIDADE TEU PESO (t) 

PORTO DE 
ITAJAÍ 

SC 

2013 239.297  402.264  4.109.110  

2014 221.658 371.358 3.811.558 

2015 179.564 323.565 3.083.326 

Fonte: Adaptado do anuário estatístico da Antaq. 
 

4.2 Navegantes 
 Localizado no município de Navegantes, o porto de Navegantes é na verdade 
um Terminal de Uso Privado – TUP, localizado no complexo portuário de Itajaí. Com 
início das operações no ano de 2007, o TUP Portonave, foi o primeiro terminal 
privado do país, sendo responsável por parte do escoamento da produção das 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além de atender países da América 
do Sul. O TUP Portonave possui 400 mil metros quadrados de área total, com 50 mil 
metros quadrados de área para armazenagem e três berços de atracação. 
(PORTONAVE – 2016) 
 Por se tratar de uma instalação de ordem privada, o Portonave conta com 
equipamentos modernos e estruturas especializadas para armazenagem e manuseio 
de contêineres, além de uma câmara frigorífica – Iceport. Isso se deve ao fato de 
que os terminais privados não necessitam de algumas burocracias comuns aos 
terminais públicos, como ―licitações, aprovação de órgãos externos para aquisição 
de bens de capital e execução das obras‖. Cruz (2015, p.9) 
 Em virtude da proximidade e de estar inserido no complexo portuário de Itajaí, 
o Portonave, apesar de privado, conta com características comuns ao Porto de Itajaí, 
tais como os acessos e parte dos acessos aquaviários. Entretanto, no caso de 
Navegantes, pode-se considerar ainda a proximidade com o aeroporto, localizado no 
mesmo município.  
 Com relação ao desempenho observado ao longo dos anos, o TUP vem 
demonstrando ser uma grande potência, tanto para o estado quanto para o país, 
trazendo números bem significativos quanto a movimentação de contêineres. 
Segundo Anuário da Antaq, no ano de 2013, a Portonave teve um aumento de 
+27,85% em relação ao ano anterior. A Tabela 3 traz os números referentes aos 
anos de 2013 a 2015: 
 
 

Tabela 3 - Movimentação TUP Portonave 

PORTO / TUP UF 
TOTAL GERAL 

ANO UNIDADE TEU PESO (t) 

TUP Portonave SC 

2013 414.655 673.139 7.569.403 

2014 413.496 676.675 7.849.350 

2015 398.048 662.590 7.585.704 

Fonte: Adaptado do anuário estatístico da Antaq 
 
4.3 São Francisco do Sul 
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Localizado na região do litoral norte de Santa Catarina, o porto de São 
Francisco do Sul é um dos mais antigos do estado, tendo iniciado sua operação em 
primeiro de julho de 1955. Sendo atualmente administrada pela Administração dos 
Portos de São Francisco do Sul, uma autarquia do governo do estado criada a partir 
do Decreto Estadual nº 1.404, o porto tem como carro chefe as ―exportações de soja 
e produtos industrializados do Nordeste Catarinense‖. (DE OLIVEIRA ROCHA et. al, 
2011, p. 62; PLANO MESTRE PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL, 2012) 
 De acordo com o Plano Mestre, o porto conta com seis berços de atracação, 
sendo que dois encontram-se arrendados e diferente dos portos de Itajaí e 
Navegantes, movimenta além de contêineres, cargas gerais, granéis líquidos e 
sólidos. Em relação às estruturas de armazéns, a Capitania dos Portos de Santa 
Catarina (2016, p.15) informa que são ―3 armazéns de carga geral com área de 
15.000 m², 02 silos horizontais com capacidade de 115.000 toneladas, 05 tanques 
de óleo vegetal com capacidade de 9.000 m³ e 02 carregadores com capacidade de 
embarque de 500 t/h cada‖.  

O principal acesso ao Porto de São Francisco, segundo o seu Plano Mestre, é 
dado principalmente pela BR 280, a qual intercepta a BR 101 a 34 km do porto. Em 
virtude de possuir apenas pista simples, ter a velocidade máxima de 80 km/h e 
apresentar algumas rótulas nas proximidades de São Francisco do Sul, a BR 280 se 
apresenta como uma opção com menos agilidade que a BR 101, em especial em 
períodos de veraneio, onde as filas tornam-se mais longas. Entretanto, há ainda a 
opção de acesso pela ferrovia EF 485, que faz a ligação a partir de Mafra – SC. A 
ferrovia é concessionada pela empresa América Latina Logística – ALL e de acordo 
com o Plano Mestre do porto, representa um importante acesso ao porto, ligando-o a 
São Paulo, Porto Alegre, oeste do Paraná e todo o Mercosul, além de apresentar-se 
como alternativa de transporte, recebendo de 2 a 3 trens por dia de até 85 vagões, 
cuja capacidade média é de 50 toneladas por vagão.  

Quanto aos acessos aquaviários do porto, suas características encontram-se 
expressas na carta náutica 1804 da Marinha do Brasil e no documento de Normas 
da Capitania dos Portos de Santa Catarina. Os dados da Bacia de Evolução também 
foram conferidos no endereço eletrônico da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASCO, no que se refere ao 
Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul. Os acessos podem ser conferidos na 
Tabela 4:  

 

Tabela 4 - Descrição acessos aquaviários São Francisco do Sul 

Acessos 
Aquaviários 

Comprimento  
(km) 

Largura  
(m) 

Diâmetro 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Canal de Acesso 9,3 100 a 200 X 14 

Bacia de evolução X X 400 10 a 19 

Fonte: Adaptado Capitania dos Portos de Santa Catarina, Carta Náutica 1804 e 
CIDASC. 
 

De acordo com dados do Anuário Estatístico da Antaq, o porto de São 
Francisco do Sul teve um desempenho bastante oscilante entre 2013 e 2015, com 
crescimento de +19,16% em 2013, +1,83% em 2014 e -1,16% em 2015. Parte disso 
deve-se a natureza das cargas movimentadas, considerando que o porto tem fortes 
características agrícolas, através da movimentação de grãos e cereais, os quais 
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dependem de fatores climáticos. O desempenho do porto pode ser conferido na 
Tabela 5. 

 
Tabela 5 - Movimentação Porto de São Francisco do Sul 

PORTO UF 

TOTAL GERAL 

ANO 
GRANEL 
LÍQUIDO 

(t) 
GRANEL 
SÓLIDO (t) 

CARGA 
GERAL 
(t) 

TEU (t) MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL (t) 

São 
Francisco 

do Sul 
SC 

2013 x 9.319.496 2.830.652 880.677 13.029.825 

2014 x 8.868.919 3.392.909 1.006.506 13.268.335 

2015 14.561 9.851.530 2.497.619 750.717 13.114.426 

Fonte: Adaptado do anuário estatístico da Antaq 
 
4.4 Itapoá 
 O Porto de Itapoá, assim como o de Navegantes, é na verdade um Terminal 
de Uso Privado, cujo início das operações se deu em junho de 2011. Localizado no 
município de Itapoá, estando inserido na Baía da Guabitonga, o TUP encontra-se 
longe do perímetro urbano da cidade, facilitando assim, a questão de acesso. 
(DADOS PORTO ITAPOÁ – Institucional) 
 Contando com dois berços de atracação e um cais de 630 metros, o TUP de 
Itapoá possui atualmente uma capacidade de movimentação de 500 mil TEU‘s por 
ano, entretanto, em 30 de dezembro de 2014, a SEP aprovou o projeto de expansão 
que contemplará mais um berço, de modo que a capacidade anual poderá aumentar 
em até quatro vezes. Além da construção do novo berço, o projeto prevê a 
ampliação da área de pátio, que atualmente é de 150 mil m² e é utilizada para 
movimentação e armazenagem de cargas gerais e carga conteinerizada. (SEP, 
2014)  
 De acordo com o próprio porto, o acesso terrestre é feito via rodovia SC 416, 
que construída pelo Terminal em parceria com o governo do estado, não possui 
ligação com o perímetro urbano da cidade, o que facilita a logística dos caminhões. 
 Quanto aos acessos aquaviários, não foram encontradas as dimensões reais 
do canal de acesso, nem mesmo da bacia de evolução. Entretanto, segundo 
informações divulgadas pelo porto, pôde-se elencar a respeito das características 
dos navios que por ali podem trafegam. As permissões diferem-se de acordo com o 
período do dia por conta da variação das marés, que acabam por restringir a 
navegação. As informações coletadas podem ser conferidas na Tabela 6 
 
 
Tabela 6 - Informações referentes a navegação do porto de Itapoá 

Navegação 
Comprimento 
navio (m) 

Largura 
navio (m) Calado (m) 

Diurna Até 310 48 12 

Diurna Maiores 330 43 11 

Noturna 300 48 9,5 
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Noturna 335 43 9,5 

Noturna 300 46 10,5 

Noturna 300 43 11 

Fonte: Adaptado do endereço eletrônico < 

http://www.portoitapoa.com.br/noticia/Canal_de_Acesso_da_Baia_da_Babitonga_te
m_seus_parametros_operacionais_ampliados_para_receber_os_Grandes_Navios/4
77> Acesso em 15 set. 2016 
 
 O desempenho do Porto de Itapoá foi, desde sua criação no ano de 2011, de 
grande destaque, de modo que em 2015, já representava 14,3% da movimentação 
do estado de Santa Catarina, estando a frente dos portos de Itajaí e Imbituba. Os 
dados de movimentação do porto podem ser conferidos na Tabela 7. 
 
Tabela 7 - Desempenho do porto de Itapoá 

PORTO / TUP UF 
TOTAL GERAL 

ANO TEU PESO (t) 

TUP Itapoá SC 

2013 5.645.765 5.645.765 

2014 5.521.786 5.521.786 

2015 6.289.380 6.289.380 

Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da Antaq 
 
 
4.5 Imbituba 

Tendo sido construído pelos ingleses em 1880, com o objetivo de escoar a 
produção de carvão do sul do estado catarinense, o porto de Imbituba é hoje um 
porto público administrado pelo governo catarinense através da SCPar, ou SC 
Participações e Parcerias S.A. 

Com uma infraestrutura de cais de 660 metros, distribuídos em três berços de 
atracação capazes de movimentar granéis líquidos, sólidos, contêineres e cargas 
gerais, o porto de Imbituba pode ser considerado o mais diversificado em relação a 
natureza da carga movimentada. Por conta disso, as estruturas de armazenagem 
são diferenciadas, tendo, segundo o Plano Mestre do porto, capacidade de 
estocagem é de 8.772 m³ para granéis líquidos, 83.717 m² para granéis sólidos 
(distribuídos entre 9 armazéns e um Terminal de Granéis Sólidos, cuja área 
corresponde a 46.000m²), 53.755 m² para Cargas Gerais e Contêineres. 

Ainda segundo o Plano Mestre, tem-se as características relativas aos 
acessos, que no Porto de Imbituba é realizado pela rodovia BR 101, juntamente com 
a SC 435 ou pela avenida Renato Ramos da Silva. O principal problema neste caso, 
se dá por conta do trecho da SC 435 e da avenida Renato Ramos da Silva, 
considerando que ambas possuem diversas rótulas, têm passagem de veículos 
referentes a travessia urbana e sua condição não é suficiente para suportar a 
quantidade de caminhões que por ali trafegam. 

Quanto às condições de acessos aquaviários, o porto de Imbituba destaca-se 
por conta de sua profundidade, o que lhe proporciona receber navios de grande 
calado. Segundo a SCPar, após homologação da Marinha do Brasil, o canal de 
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acesso passa a ter 17m e bacia de evolução 15,5m, o que lhe transforma no porto 
com maior profundidade no sul do país. 

Em termos de desempenho, o porto de Imbituba mostra-se bem aquecido, 
tendo apenas resultados positivos, em especial nos últimos três anos, em que houve 
um acréscimo de 70% nas movimentações. A Tabela 8 refere-se aos números do 
porto de Imbituba: 

 
Tabela 8 - Desempenho porto de Imbituba 

PORTO / 
TUP 

UF 

TOTAL GERAL 

ANO GRANEL 
LÍQUIDO 

GRANEL 
SÓLIDO 

CARGA 
GERAL 

TEU 
PESO 

TOTAL(t) 

Porto de 
Imbituba 

SC 

2013 101.451 2.106.544 104.112 179.917 2.492.026 

2014 99.819 2.560.594 111.072 592.954 3.364.439 

2015 109.988 2.650.714 199.830 430.552 3.391.084 

Fonte: Adaptado do anuário estatístico da Antaq 
 
 

5 Análise dos Resultados 
 
A partir das tabelas formuladas a respeito dos dados de movimentação e dos 

dados em relação aos acessos, infraestruturas e natureza das cargas, foram 
realizadas comparações em relação a cada um dos portos ressaltando suas 
principais características capazes de influenciar no resultado final de cada ano. 

Num primeiro momento, verificou-se por meio da informação de desempenho, 
que o porto de Itajaí foi o que apresentou as maiores quedas e o TUP Portonave foi 
o que apresentou os resultados mais expressivos no período analisado, apesar de 
no último ano ter tido uma queda de -3,36%. Parte desse resultado é consequência 
dos longos períodos de chuvas que ocasionaram a deposição de sedimentos no 
canal de acesso, prejudicando o ritmo das movimentações.  

Tendo em vista a atual conjuntura logística a qual os portos catarinenses 
estão inseridos, cabe ressaltar que apesar de não ser o único fator capaz de 
influenciar os seus desempenhos, a questão de acessos mostrou-se favorável aos 
portos de Itapoá e São Francisco do Sul, cuja movimentação de cargas é destaque 
no estado. Nesse contexto, pode-se citar como diferenciais a via de ligação direta 
para o porto e a possibilidade de utilização do modal ferroviário. 

De modo geral, observou-se questões de falta de diversidade de modais, em 
que apenas o porto de São Francisco do Sul apresenta a opção de utilização de 
ferrovias, onde é possível realizar a conexão direta com o estado de São Paulo, 
oeste do Paraná e todo Mercosul. Além disso, verifica-se que a capacidade de 
transporte por trens é muito maior que por caminhões, sendo possível agilizar o 
processo de transporte das cargas, o que ao final poderia impactar no desempenho 
do porto. 

Analisando ainda a questão dos acessos, verifica-se que o caso do Porto de 
Imbituba é o mais crítico atualmente, sofrendo com a falta de pavimentação e 
duplicação das vias, além da dificuldade imposta pelo perímetro urbano, que com 
exceção do porto de Itapoá, mostra-se uma variável comum a todas as instalações 
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analisadas. Em virtude disso, já estão sendo pautados novos investimentos para o 
porto, afim de garantir melhores estruturas de acessos permitindo manter o nível de 
crescimento observado nos últimos dos anos. 

Ao longo do estudo referente as estruturas portuárias, verificou-se que os dois 
portos com melhores desempenhos no estado são na verdade os Terminais 
Privados de Navegantes e de Itapoá, cujos investimentos em infraestruturas 
dependem principalmente das empresas controladoras. Também pôde-se constatar, 
que ambos os terminais apresentam em comum a especialização em contêineres. 
Entretanto, verificou-se no estado que o maior crescimento nas movimentações 
refere-se a Granéis Sólidos, presentes apenas nos portos de São Francisco do Sul e 
Imbituba, de modo que esse crescimento sinaliza os bons desempenhos dos portos 
citados. 

Realizando uma análise quanto às infraestruturas portuárias, verifica-se que o 
porto de Imbituba vem apresentando crescimento ao longo dos anos, de modo que 
parte disso é devido aos recentes investimentos na profundidade do canal de acesso 
e bacia de evolução.  

Nesse contexto, outro porto que merece destaque quanto às infraestruturas, é 
o TUP Itapoá, o qual possui capacidade de 500 mil TEU‘s anuais com projeto de 
expansão para até 2 milhões. Além disso, segundo informações divulgadas pelo 
porto, houve uma revisão do calado máximo permitido, que agora pode chegar até a 
12,8 metros, dependendo do comprimento do navio. Ainda segundo o porto, cada 
0,5 metros em ganho de calado significam um aumento da capacidade em até 400 
contêineres, para o caso de navios com mais de 330 metros de comprimento, o que 
se transformado em renda para o porto de Itapoá, gerariam cerca de 400 mil dólares 
por atracação.  

 
 

6 Conclusões finais 
 
A partir da análise das características excepcionais de cada um dos portos 

catarinenses, foi possível estabelecer uma breve relação entre o desempenho 
medido em função da movimentação de cargas e as variáveis acessos, 
infraestruturas e natureza das cargas, de modo que cada uma delas é capaz de 
impactar positiva ou negativamente no resultado final alcançado. 

 Num primeiro momento, identificou-se que os portos de São Francisco do Sul 
e Itapoá se destacam quanto as estruturas de acessos, seja pela multimodalidade 
no processo de transportes ou pela construção de uma rodovia de ligação que 
restrinja a necessidade de uso de vias urbanas. Ainda com relação aos acessos, 
identificou-se que os portos públicos de Itajaí e Imbituba, e o TUP de Navegantes, 
são os que apresentam mais dificuldades, de modo que novos projetos já têm sido 
discutidos. 

Em razão das infraestruturas, pôde-se perceber que, de modo geral, todos os 
portos têm buscado melhorar suas instalações, seja com ampliação de berços e 
áreas de armazenagem, seja pelas obras de dragagem e aprofundamentos de 
canais de acesso e bacias de evolução. 

Para o fator de natureza de carga transportada, ressalta-se a forte presença 
dos TUP‘s Portonave e Itapoá, cuja movimentação é especializada em contêineres. 
Entretanto, verificou-se ainda que a carga que mais tem apresentado alta nos 
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últimos três anos, é a de Granéis Sólidos, o que caracteriza o bom desempenho dos 
portos de São Francisco do Sul e Imbituba. 

Por fim, ressalta-se que este trabalho trata de três fatores que estão 
relacionados ao desempenho portuário catarinense, mas que apenas em conjunto 
com outras características particulares dos portos e da situação econômica vivida, 
são capazes de traduzir os resultados finais de cada ano. Em virtude disso, deve-se 
estar sempre em busca de dados complementares que sirvam para sinalizar de que 
forma os valores possam ser melhorados no ano seguinte. 
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Resumo 
 
A temática do desenvolvimento aquaviário na Amazônia está novamente em 
destaque no horizonte da região, com as novas investidas no projeto logístico do 
Arco Norte. Porém, a organização para prestação dos serviços de movimentação de 
cargas e passageiros nas instalações portuárias da região passaram por mudanças 
nas alternativas de governança caracterizadas em uma trajetória path dependence. 
Através de método de pesquisa qualitativo,  foram encontradas evidências de que, à 
medida que as estruturas se consolidam na área da organização das instalações 
portuárias, é cada vez mais custoso utilizar alternativas de governança, sugerindo, 
assim, um processo de lock in.  
 
Palavras-chave: Dependência de Trajetórias; Instalações Portuárias; Amazônia; 
Governança. 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 A configuração territorial da Amazônia endereça um desafio para seu 
desenvolvimento, que muitas vezes passa mais pelo correto aproveitamento do que 
pela superação de barreiras. Os rios em outras regiões do país e no mundo muitas 
vezes são considerados obstáculos, enquanto naquela área são o principal meio de 
comunicação e sobrevivência. E o que se considera desenvolvimento pode não 
estar claro quando se fala em aumento do produto per capita, como indicador de 
melhorias no bem-estar de um povo. Outras variáveis podem ser consideradas, 
como a parcela de acumulação de bens de capital fixo como expressão da potência 
de uma economia. 
 Nesse sentido, apesar de grandes recordes de exportação brasileira, 
responsáveis pelo crescimento do produto per capita, principalmente em função do 
agronegócio e mineração e o projeto Arco Norte, não se visualizam as respectivas 
melhorias em aspectos tão importantes para o desenvolvimento econômico como o 
fluxo de transportes de passageiros e carga na região Amazônica. Os bens de 
capital que dão suporte a essas atividades advêm das infraestruturas, entre as quais 
as instalações portuárias, constituindo-se nos elos de conexão que podem abrir ou 
fechar os fluxos de transação de bens e trânsito de pessoas. 
 Este artigo discute os principais aspectos para caracterizar as estratégias de 
provimento de instalações portuárias na Amazônia. O que se busca é uma narrativa 
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sobre o curso do desenvolvimento dos transportes aquaviários na sua dimensão, 
expressa por suas instalações portuárias da região, e esboçar uma resposta para a 
pergunta: qual seria a explicação para a infraestrutura portuária na Amazônia ser 
insatisfatória no processo de maior intensificação das transações comerciais e 
produtivas características dessa região? Mas para isso, é preciso primeiramente 
conhecer as funções das instalações portuárias e definir um método de observação 
e investigação dessa realidade, através da análise discreta das estruturas de 
governança desenvolvidas no país e de suas especificidades na Amazônia. 
 A análise convencional de qualquer mercado leva em consideração no custo 
marginal o preço e as quantidades; porém, essa análise é viável do ponto de vista 
do mercado de infraestruturas na Amazônia? Apenas a falta de investimentos 
explica a produtividade incipiente dessas instalações e, em consequência, menor 
competitividade entre tecnologias de transporte e cadeias produtivas? Alguns 
autores recorrem à falta de vontade política e à falta de recursos para investimentos, 
por exemplo, Goularti (2007, p. 481) ―Não é a falta de uma lei, de uma nova 
autarquia ou de uma agência; como em toda infra-estrutura social básica brasileira, o 
que falta são investimentos vultosos, pois os portos são estruturas gigantes.‖ 
enquanto poucos estendem os argumentos a uma falta de regras claras (Souza, 
2014, p. 122). A resposta trivial para esse quebra-cabeça tem sido responsabilizar 
os altos custos de implantação dessas infraestruturas e falta de representatividade 
dessas demandas junto aos segmentos menos assistidos e até mesmo 
posicionamentos ideológicos sobre a tecnologia dos transportes. Dentro destas 
divergências, o que podemos elencar como determinante da configuração dos 
transportes na região? 

  Nesse sentido, é preciso entender o argumento da economia institucional e o 
que ela tem a dizer sobre esse arranjo no setor portuário. Parte-se assim da 
premissa de que existência das instalações portuárias depende do estabelecimento 
de regras que, por sua vez, são resultado da interação entre agentes, mas não são 
estanques, isto é, elas evoluem e se transformam. Além disso, constrangem os 
agentes e esses também modificam essas regras, de acordo com o dado esforço 
necessário. É possível dizer que a Amazônia possui um tipo específico de regras 
para o funcionamento das instalações portuárias na região que não favorece o 
atendimento de determinados segmentos? A hipótese principal é que as regras 
vigentes vêm de uma construção histórica, permeada pelo debate entre 
funcionamento público e privado das instalações portuárias. 
 Essas regras determinam uma competição entre trajetórias que são 
operacionalizadas por relações de cooperação e conflito. Entretanto, para 
aprofundar nesse universo e atualizar essa visão do problema, é preciso estabelecer 
uma outra unidade de análise principal para o referencial teórico proposto. Trata-se 
da Economia dos Custos de Transação. 
 Além dessa introdução, este artigo contém abordagens em economia dos 
custos de transação nos portos, estratégias de enfrentamento da questão portuária, 
antecedentes socioeconômicos, instalações portuárias de apoio às trocas, 
instalações portuárias na amazônia e o lock in e finalmente as conclusões e 
referências. 
 

 
2 ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO NOS PORTOS 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

99 

 

 Para Guedes (2013, p. 284) o conceito de transação flagra os processos 
dinâmicos, complexos e nada harmoniosos de coordenação de interesses distintos 
na construção de regras estáveis de relacionamento. A troca por outro lado, como 
emento fundamental da análise da economia mainstream, seria apenas o mero 
momento relacional e específico no qual aconteceria a transferência física de 
bens/serviços. Esta só pode ocorrer se as instituições especificarem e delimitarem, 
ex ante, os direitos de propriedade sobre o objeto e serviços trocados. Ex post, as 
instituições continuam agindo, delimitando o uso dos recursos e protegendo os 
direitos de apropriação dos titulares, no presente e no futuro. 
 Williamson (1996) considera que os arranjos de governança são síndromes 
do mesmo problema, isto é, a questão da capacidade de adaptação dos agentes nas 
transações, através da economia dos custos de transação. Os agentes buscam se 
abastecer das estruturas capazes de trazer essa economicidade para a consecução 
de suas atividades econômicas. Isso perpassa tanto na questão da avaliação das 
alternativas tecnológicas (modais de transporte), quanto na capacidade de 
reprodução do capital. 
 No primeiro aspecto, a concorrência entre os modais tem elementos por 
dentro do planejamento, um componente de cooperação e um de conflito. A título de 
exemplo, podem-se citar as instalações portuárias, que necessitam tanto do acesso 
terrestre (pelo desenvolvimento do transporte rodoviário e ferroviário), ou seja, os 
nós, quanto do acesso aquaviário (seja marítimo ou fluvial). Assim, o investimento no 
modal rodoviário pode potencializar a utilização do aquaviário. Entretanto, o 
crescimento exagerado de uma dessas dimensões pode refrear o desenvolvimento 
das demais, que é um caso típico das trajetórias concorrentes. Essa dinâmica, para 
determinados segmentos sociais, pode inviabilizar ou precarizar outras dimensões 
do transporte aquaviário, aprisionando-o em uma trajetória específica, isto é, um lock 
in, que impede ou retarda o desenvolvimento desses outros fluxos de pessoas e 
bens através do meio aquaviário. 
 No segundo aspecto, a reprodução do capital atina na economia institucional 
ao problema de investimentos em ativos com grau de especificidade elevado. Isto é, 
não é o valor dos investimentos em si que preocupa os agentes, mas a capacidade 
de apresentar usos alternativos quando as expectativas de utilização desse ativo 
têm sua primeira projeção de viabilidade frustrada. 
 O poder central no Brasil teve e tem grande influência sobre o ordenamento 
das questões relativas às instalações portuárias. O mesmo regramento condicionou 
por muito tempo, desde a instalação do  instituto planejamento federal, as relações 
de transação em um único arcabouço institucional para instalações na Amazônia. O 
ordenamento legal brasileiro estabelecia que compete somente à União legislar 
sobre as instalações portuárias. Isso implica em utilizar o mesmo arranjo institucional 
fundacional que regula tanto as instalações portuárias marítimas, geralmente ligadas 
a interesses nacionais, quanto as instalações portuárias interiores, sendo que as 
necessidades e demandas são diferentes ou complementares. 
 O processo de liberalização dos mercados pela desregulamentação, isto é, 
retirada do poder executivo do provimento da infraestrutura econômica básica, 
acentuou a penetração de incentivos de mercado no sistema de transporte, mas isso 
ocorreu em um processo lento para as instalações marítimas e de maneira difusa 
para as instalações interiores. O que representam as instalações portuárias 
interiores no sistema de transporte da Amazônia? Elas aparentemente passaram por 
inúmeros ambientes institucionais que reorganizaram o setor com novos parâmetros 
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para o arranjo institucional, mas não aderiram plenamente de forma a proporcionar 
seu desenvolvimento. 
 Além disso, o crescimento da navegação apenas condicionou a trajetória de 
desenvolvimento das instalações portuárias à posição de distribuição de derivados 
de petróleo e exportação dessas commodities, dada a incapacidade de acrescentar 
produtividade via aceleração dos tempos e movimentos da conteinerização em 
algumas atividades desenvolvidas na Amazônia. Isso minou a competitividade 
perante outros modais. 
 Por outro lado, há uma percepção errônea de que não existe uma estrutura 
institucional para as instalações portuárias na Amazônia, principalmente para as que 
têm características de atendimento à navegação interior. Realmente, o desempenho 
dessas instalações esteve aquém dos índices das instalações portuárias em outras 
regiões, mas isso não significa que elas abdiquem de possuir elementos de sua 
própria organização e regras, mesmo que informais. 
 
2.1 Estratégias de enfrentemento na questão portuária 
 Da literatura de organização portuária é possível destacar duas ou três 
tipologias para classificar as estratégias de portos: landlord port e comprehensive 
port. No primeiro caso, uma Autoridade Portuária (AP) é responsável por prover e 
manter a infraestrutura básica e serviços essenciais e está proibida de realizar 
operações portuárias, enquanto no segundo caso, uma AP é responsável por todas 
as atividades portuárias e nenhum operador portuário privado interfere nelas. O 
terceiro caso é o tool port, que seria um meio termo entre os dois primeiros casos 
(CULLINANE e SONG, 2002, p. 61). 
 A United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (1995, p. 
27) define algumas instalações e serviços portuários: 
 
Tabela 1 - Exemplos de instalações e serviços portuários 

Instalações e 

Serviços 
Exemplos 

Infraestrutura: Canal de aproximação, quebra-mares, berços; 

Superestrutura: Armazéns, oficinas, escritórios, áreas cobertas ou não; 

Equipamento: 
Fixo: guindastes sob trilhos, correia transportadora; 

Móveis: empilhadeiras, tratores; 

Serviços para 

embarcações: 

VTS, rádio, navegação, pilotagem, serviços de rebocador, atracação e 

desatracação, recepção de resíduos, segurança patrimonial; 

Serviços para carga: 
movimentação, acondicionamento, recepção e despacho, 

processamento, segurança patrimonial. 

Fonte: Adaptado de UNCTAD, 1995, p. 27. 

 Há um debate intenso sobre a possível melhoria de eficiência nas instalações 
portuárias advinda do fenômeno Port Devolution (BALTAZAR e BROOKS, 2001; 
DEBRIE, GOUVERNAL e SLACK, 2007). Superior ou não, os problemas de 
investimentos em capital portuário e financeiro a partir da privatização deveriam, por 
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suposição, não mais interferir como estruturas dispendiosas nas contas 
governamentais. Por outro lado, como essa retirada do poder público interfere na 
oferta de serviços portuários para os demais usuários da Amazônia? 

 A produção acadêmica contextualizou os portos sob a égide de uma 
Autoridade Portuária (AP) e das funções portuárias: port regulator, port landowner, 
port operator, em Baird (1999): 
 - A função regulatória (port regulator) é baseada em lei e pode abranger 
responsabilidades que incluem: saúde pública, segurança portuária, controle de 
poluição, gerenciamento de tráfego portuário, autorização para o desenvolvimento 
de atividades portuária dentro de sua área de circunscrição; além disso, monitorar o 
desempenho, planejar a expansão e promover as instalações no mercado de 
serviços portuários. Com todas essas responsabilidades, Baird (1999) explica que 
essa função é a que menos se espera que seja transferida para o setor privado, pois 
é a que mais tem a natureza de gestão de bens públicos. 
 - Sobre a função de proprietário de terra (port landowner), exemplifica que é 
um dos itens que podem ser privatizados ou concedidos, pois geralmente a 
ocupação portuária dentro das cidades é bastante significativa. As tarefas consistem 
em planejar e desenvolver a ocupação de terras; conceber e impor estratégias e 
políticas de desenvolvimento portuário; supervisionar elementos de engenharia 
portuária relacionados a obras civis; prover e manter canais navegáveis, molhes, 
bacias de evolução; prover e manter berços, cais, docas; prover e manter vias de 
acesso ao complexo portuário; 
 - Quanto à função operador (port operator), também aponta a possibilidade de 
privatização (concedida), referente à movimentação física de cargas e passageiros 
entre as vias de transporte (terra, mar, ar, rio, lago). Ele explica que as AP eram 
envolvidas na operação portuária comercial a princípio, por serem ―empregadores de 
última instância‖, ou seja, por de fato lidarem com o problema de provimento desses 
serviços. A revolução dos contêineres traçou um panorama diverso das atividades 
portuárias tradicionais, que consistiam em arregimentar a força de trabalho dos 
estivadores responsáveis pelo manuseio da carga. A partir da década de 90, houve 
uma inserção maior das companhias de navegação em operações especializadas de 
terminais portuários, através do controle de parte dos ativos de ocupação de terras 
portuárias, para dedicação exclusiva desse ativo em suas operações de contêineres. 
 A distribuição dessas atribuições traça um panorama prévio da extensão da 
privatização (concessão ou arrendamento) e suas possibilidades: 
 
Tabela 2: Elementos chave do modelo Portuário, em Baird (1999). 

Modelos Portuários Port Regulator Port Landowner Port Operator 

PÚBLICO Público Público Público 

PRIVADO/I Público Público Privado 

PRIVADO/II Público Privado Privado 

PRIVADO/III Privado Privado Privado 

Fonte: Adaptado de Baird (1999, p. 4). 

 

 PÚBLICO – todas as funções são responsabilidade da Autoridade Portuária 
(pública); 
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 PRIVADO/I – a primeira função transferida é a operação portuária (operador 
portuário), enquanto a titularidade e a regulação dos espaços portuários 
permanecem com o poder público; 

 PRIVADO/II – nessa esfera, o poder público ainda é responsável pela 
regulação e geralmente se refere à dominância do setor privado em terminais 
específicos para usuários singulares. Pode ser empregado no transporte de 
derivados de petróleo, carvão, granéis. Mas não é considerado dominante em 
terminais de multipropósito. 

 PRIVADO/III – nesse estado, o setor público abdica de qualquer planejamento 
ou provisão, deixando na esfera privada e nas relações de mercado a oferta 
de serviços portuários conforme a demanda. 

 Isso ainda não é conclusivo quanto à complexidade portuária através dessas 
funções, pois outros autores divergem dessas taxonomias advinda da participação 
dessas instalações no contexto da integração global da produção (BICHOU e GRAY, 
2005, p. 84). Há diferentes níveis de inserção da iniciativa privada nos portos do 
mundo entre os quais também os brasileiros e amazônicos. 
 Uma das premissas é que o arranjo atual se configura assimétrico entre as 
relações de grandes infraestruturas setoriais, como agronegócio e mineração, sem 
dar conta de outros componentes. Isso também significa que a competição e o 
conflito não se dão unicamente na interface tecnológica expressa pelas modalidades 
de transporte, mas também pelo ambiente institucional condicionador, capaz de 
produzir regras que não favorecem o desenvolvimento de um sistema aquaviário que 
atenda às demandas multidimensionalmente. 
 Uma das categorias da economia institucional que se torna chave nessa 
análise do setor portuário é a noção de path dependence, conforme indicado por 
Notteboom (2013). A seguinte ilustração de Schreyögg e Koch (2009, p. 692) 
resume esse conceito: 
 
Figura 1: A constituição do Path Dependence Organizacional 

 
Fonte: SCHREYÖGG e KOCH (2009, p. 692). 
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 I Fase – A fase de preformação – caracterizada por amplo raio de ação; as 
escolhas não podem ser previstas, mas são influenciadas pelos eventos anteriores e 
condições iniciais; 
 II Fase – A fase da formação – um novo regime toma a dianteira, há um 
processo de auto-reforço. Um padrão de ação dominante é propenso à escalada. 
 III Fase – A fase de Lock in – pode ser caracterizada como uma constrição, 
que direciona a uma conformação específica. O padrão dominante é quase 
determinístico. 
 O arcabouço de regras criadas para lidar com a modernização advinda do 
fenômeno do Port Devolution na década de 1980, internalizados no Brasil via Banco 
Mundial, no contexto Amazônico ainda não foram suficientes para que o setor 
privado se interessasse no processo de Alternative Service Delivery – ASD, não pelo 
menos de maneira formal em todos os níveis governamentais. A instalação portuária 
pode perseguir múltiplos objetivos, dependendo da política adotada.  
 Haralambides (2002, p. 327) aponta que agora há uma predisposição aos 
mecanismos de precificação que incluam a recuperação de custo, inclusive de ativos 
numa condição  incentivada anteriormente fora do escopo do mercado. Antes havia 
subsídios diretos ao invés de remuneração pela contribuição marginal dos serviços 
de forma acentuada no regime militar. 
 

 
3 ALTERNÂNCIA DE GOVERNANÇA PORTUÁRIA 

 A teoria contratual clássica está assente na premissa da desnecessidade de 
conhecer a identidade das partes envolvidas na transação. Para permitir isso, o 
mercado estabelece a independência entre as partes, compradores e vendedores. 
Se as transações se efetivam continuamente no mercado é porque elas atendem às 
expectativas e apenas os sinais de preços são suficientes. A dependência bilateral 
não é trivial e na economia dos custos de transação, a identidade dos agentes 
importa se há encargos no caso do término abrupto ou inadaptação na troca entre 
as partes. 

Nesse aspecto, a análise estrutural discreta é perceptível quando a 
especificidade de um ativo se aprofunda e surgem as dependências bilaterais. Nas 
palavras de Williamson (1996), a transformação fundamental ocorre com a 
realização de investimentos específicos por dois parceiros onde se cria um 
compromisso confiável em torno da continuidade da relação. Portanto, a 
concorrência deixa de ser um indicador suficiente do nível de eficiência, uma vez 
que a relação que se constrói entre as partes, da qual ambas se beneficiam, é 
bilateral). A identidade das partes interessa quanto mais os ativos se tornam 
específicos. Williamson (1996, p. 107) demonstra um modelo de alternância de 
governança mensurada através da avaliação de especificidade de ativos e do vetor 
de parâmetros do ambiente institucional. 

 M (k, θ), sendo k a especifidade de um ativo, M denotando a 
organização via mercado; 

 X (k, θ), sendo X, denotando o modo híbrido; e 
 H (k, θ), sendo H, denotando a organização via hierarquia. 

 
 
 
 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

104 

 

Figura 2: Alternativas discricionárias de governança, k1 e k2. 

 
Fonte: WILLIAMSON (1996). 

 
Os custos de governança então são o resultado da introdução desses 

parâmetros k, pode ser encarada como uma proxy da tecnologia de interface, cuja 
especificidade a título de exemplo é definida em três graus: k¹, k², sendo k¹<k², para 
cada modo alternativo de governança. M = M (k, θ), X = X (k, θ) e H = H (k, θ). 
 Uma das características de governança do mercado é a alta adaptabilidade 
na presença de ativos inespecíficos e baixa adaptabilidade na presença de ativos 
com maior grau de especificidade. Uma das assertivas que justificam a importância 
dos custos de transação é o argumento de que quanto mais específicos são os bens 
e serviços transacionados, maior a atenção, recursos e custos incorrem nesse 
relacionamento. Há outras dimensões da transação: especificidade dos ativos; 
frequência; e incerteza, que também interferem na governança. Santos (2004, p. 
234) explica que essas preocupações são particularmente incisivas nos setores de 
infraestrutura, pois englobam essa característica e, além dela, possuem um grande 
prazo de maturação de investimentos. 
 O mercado é a instituição que tem como base a coordenação através da 
sinalização de preços, isto é, a oferta e a demanda de bens e serviços são 
realocadas de acordo, e apenas, em função dessa variável. A lógica é satisfazer o 
próprio interesse; portanto, as interações entre os agentes participantes da 
transação estão restritas apenas a esses sinais de preços. A economia convencional 
nega, assim, a cooperação e minimiza a importância do relacionamento de 
interdependência entre agentes. 
 Essa é uma preocupação antiga, pois outros autores, inclusive membros do 
clube fundacional de alternativas ao arranjo de mercado (vide a teoria da firma de 
Ronald Coase), apresentam atividades para as quais o debate sobre a forma de 
exploração de determinados ativos, em tese, poderia ser prejudicada ou 
inviabilizada. Essa análise binária, contudo foi aperfeiçoada por Williamson (1985) 
apud Santos (2004, p. 236), quando essa avaliação passou a ter o enfoque 
contratual da organização da produção, bem como ao atribuir variáveis mensuráveis 
para os custos de transação (grau de especificidade, risco, salvaguardas, etc). Isso 
provocou um grande avanço no estudo na economia institucional. 
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 O debate sobre a especificidade dos ativos, também provoca uma reflexão 
sobre as funções do governo, principalmente na coordenação para a existência 
desses investimentos que não se pode garantir o pagamento pelo uso ou onde há 
sérios empecilhos para quantificar a contraprestação necessária para manutenção e 
remuneração dos serviços. 
 O problema da especificidade desses ativos na Amazônia é o  
comportamento oportunista em uma transação quando os terminais rudimentares se 
apropriam de faixas de terra e desenvolvem suas atividades de estiva em bases de 
força de trabalho precarizada em relação às demais instalações portuárias 
regularizadas. Essas por sua vez, dado que não se pode prever o comportamento 
dos armadores, por mais racionalidade que se possa aplicar na elaboração de 
contratos, eventualmente fatos exógenos à transação em si podem permitir que uma 
das partes se use de astúcia ou má definição dos direitos de propriedade para 
buscar o que se chama de quase-rendas, por exemplo, quando um armador ameaça 
não dar continuidade ao uso das instalações portuárias que passaram por 
investimentos para justificar sua atracação. 
 Santos (2004, p. 238) define a quase-renda, como a diferença entre os 
ganhos do ativo utilizado na transação específica em relação ao segundo melhor 
uso. Se o grau do ativo for de especificidade superior, isto é, quando seu uso 
alternativo é quase improvável, pode-se ainda pensar no ganho residual de 
desmantelamento de recuperação. 
 Isso é importante, porque há custos ex ante de elaboração dessa negociação, 
bem como a apropriação provocada por fatos exógenos ex post pode dar margem à 
renegociação dos contratos, além do próprio custo de monitorar o seu cumprimento. 
Todos eles estão relacionados à incerteza, seja no ambiente institucional, seja 
originária no comportamento oportunista entre os agentes. A busca pela 
minimização dessas incertezas gera a necessidade de estabelecer contratos. 
 A aplicação desse arcabouço teórico é muito útil para desvelar um modelo 
explicativo do que acontece quanto aos serviços de infraestrutura. O 
subinvestimento e as alterações qualitativas nos serviços podem ser atribuídos à 
disputa pelos ganhos auferidos no investimento em ativos específicos. Esse 
problema, de acordo com Santos (2004, p. 238) é denominado de hold-up e também 
fica mais explícito quando após um investimento, uma das partes é obrigada a 
renegociar o contrato. Cada parte elabora uma estratégia de hold-up e 
subinvestimento, conforme a sinalização entre as partes. 
 
 
4 ANTECEDENTES SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO AMAZÔNICA 
 O transporte na Amazônia esteve sempre relacionado à sua condição 
geográfica, pois a rede fluvial foi o primeiro meio utilizado para as intrusões 
holandesa e francesa e posteriormente para a retomada do território e expansão 
portuguesa. A rede fluvial servia tanto ao colonizador quanto aos povos indígenas. 
Nessa mistura étnica, os conhecimentos socialmente construídos a respeito da 
navegação na Amazônia acabaram mesclados com as técnicas construtivas navais 
portuguesas para gerar um povo adaptado às novas condições de reprodução 
naquele ambiente (GUALBERTO, 2007; REDENZE, 2006). 
 Para Santos (1980, p. 41), a economia amazônica no fim do século XIX 
perdera o estímulo externo e as atividades de exportação e agricultura comercial 
passaram a perder importância. O autor explica que possivelmente essas atividades 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

106 

 

cederam lugar ao modelo de subsistência. A expansão do consumo de borracha 
acabou sendo o estímulo necessário ao crescimento vertiginoso a partir de 1850, 
mas também fator de gravitação da força de trabalho, impelindo à subtração dessa 
força junto às demais atividades agrícolas. Santos (1980, p. 53) leciona que essa 
mudança somente foi possível pela mudança tecnológica no setor de transportes e 
pela introdução da navegação a vapor em 1853, talvez mais do que pela própria 
abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira. 
 Santos (1980, p. 105) explica do ponto de vista econômico espacial que a 
falha mais patente foi a situação da experiência em zona central, afastada do núcleo 
de consumo e sem dotação conveniente de transporte. A alternativa da agricultura 
de várzea com transporte fluvial em lanchas a vapor e barcos a vela não suscitou 
maior interesse por parte dos administradores. Então o primeiro relacionamento 
entre o meio aquaviário e as atividades econômicas desenvolvidas na amazônia 
construiu-se sobre capacidade de transportar a força de trabalho e as mercadorias 
para os seringais e no sentido contrário receber, através das casas aviadoras, o 
látex. As casas aviadoras constituíam um posto comercial preparado para dar tanto 
vazão a essa produção quanto distribuir bens sob a instituição de regramentos e 
relacionamentos assimétricos entre proprietários e caboclos. 
 
 
4.1 Instalações portuárias de apoio às trocas 
 De Weinstein (1993, p. 33) se pode destacar uma descrição sobre o 
entreposto comercial: ―se no posto comercial havia um ancoradouro em que 
pudessem atracar barcos a vapor, as peles [bolas de látex coletado pelos 
seringueiros] eram então embarcadas diretamente para um dos centros urbanos 
mais importantes‖. A capacidade das casas aviadoras se estendia pela concessão e 
captação de crédito junto aos bancos locais, como forma de financiar investimentos, 
tais como barcos a vapor, instalações para embarcadouros ou armazéns. Às vezes, 
a situação dos intermediários poderia ser superada quando os seringalistas 
proprietários decidiam por gerir eles mesmos os negócios de aviamento. Segundo 
Weinstein (1993, p. 36) "havia mesmo uma casa aviadora que operava de maneira 
tão diversificada e extensa que podia ser classificar como um caso de integração 
vertical", se referindo à Casa Suarez. 
 Essa verticalização também estava cunhada pelo relacionamento entre os 
diversos intermediários. Destaca-se a observação de Weinstein (1993, p. 38): "a 
Amazônia é a terra do crédito. Não há capital. O seringueiro deve ao patrão, o 
patrão deve à casa aviadora, a casa aviadora deve ao estrangeiro, e assim por 
diante". A autora também exemplifica que as punições para seringueiros devedores 
raramente eram eficientes, pois o arranjo de saldar contas, seja por um processo 
legal ou violência, eram difíceis de por em prática ou inexistentes. Então, o controle 
se dava no âmbito de permanecer na área onde havia o relacionamento seringueiro-
patrão ou abandoná-la. 
 Havia um grau de risco elevado da atividade para o sistema como um todo, 
pois se baseava nesse crédito e numa expectativa de receita futura das vendas do 
látex que poderia ser frustrada. Esse risco servia para justificar as altas inflacionárias 
tanto no relacionamento entre seringueiro e casas aviadoras, como nas praças de 
exportação (Belém e Manaus). A necessidade de expansão da fronteira de coleta 
acabava por adicionar mais risco, dada a irregularidade no serviço de transportes 
para localidades mais afastadas, principalmente na Amazônia Ocidental. 
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 A busca pelo lucro nas condições amazônicas apenas cobrava seu preço no 
adiantamento de um sortimento de mercadorias que se realizaria caso o 
empreendimento obtivesse êxito na venda da borracha. Como a atividade requeria 
apenas a concessão de ferramental a crédito, e de baixo valor inicial de 
investimento, essa configuração de relacionamentos se mostrou bem adaptada. Ou 
seja, a distribuição do risco era sistêmica na hierarquia comercial. E assim os riscos 
presentes nas irregularidades climáticas dos problemas de navegação e das 
instalações portuárias não impunham seu peso apenas sobre os seringalistas. 
 A expansão da atividade de extração possuía um revés, a diminuição da 
eficiência reprodutiva dos caboclos, pois a intensificação da produção exigia 
ocuparem-se cada vez mais do látex e obliterava os demais usos de seu esforço na 
agricultura de subsistência, diminuindo-se assim sua autonomia em relação ao 
patrão. O conflito entre trajetórias também se dava entre elites agrárias assentadas 
nas propriedades rurais oriundas de posse e ocupação, e até mesmo provenientes 
de resquícios de concessões de sesmarias, com a nova classe extrativista. A disputa 
se dava no campo da absorção da escassa força de trabalho tanto para a agricultura 
quanto, para fins dessa seção, no fornecimento na área de transportes. 
 Outra categoria importante é a dos comerciantes itinerantes, os conhecidos 
regatões. Através da arbitragem, conseguiam acumular lucros na comercialização 
tanto de gêneros necessários aos seringueiros, quanto na intermediação do látex. 
Essa característica era conflitiva, pois os regatões ora competiam direto com a rede 
de aviamento e os seringalistas, cuja parte do lucro estava justamente nessas 
operações monopolísticas, ora se associavam como os primeiros responsáveis pela 
expansão de áreas de exploração pelos mesmos seringalistas (WEINSTEIN,1993, p. 
70). A elite tradicional também se utilizava das intendências municipais para instituir 
tributos proibitivos aos regatões, como forma de proteger os interesses da classe 
comerciante municipal. Apesar do entreposto em São João da Barra do Rio Negro 
(Manaus) ser um ponto comercial importante, Belém, na foz do rio Amazonas, 
concentrava toda a exportação de borracha e com isso desenvolveu-se como centro 
urbano e cidade portuária. A partir da introdução da navegação a vapor e a abertura 
do rio Amazonas à navegação estrangeira em 1867, as comunicações com a Europa 
se tornaram frequentes. Assim essas relações também foram determinantes para a 
infraestrutura portuária. 
 Esses fatores definiram o setup inicial do ambiente institucional que 
conformam a situação portuária na região Amazônia e dão a base para o 
entendimento de todo o contexto do transporte aquaviário na atualidade. A realidade 
que se quer apresentar não está inscrita apenas na livre troca como se poderia 
imaginar ou como se quisesse impor pelo senso comum em relação a essas 
infraestruturas. O mercado de infraestrutura portuária não é um mercado qualquer. 
Esses bens de capital têm particularidades ligadas às suas propriedades locacionais, 
de rede e características próprias de perfil que, ora proporcionam vantagens, ora se 
tornam fatores de limitação. 
 A interpretação do instituto das concessões na área de infraestrutura no 
ambiente institucional de liberalismo brasileiro do século XIX, influenciado pela órbita 
dos valores ingleses, era de posição ideológica contrária aos subsídios; mas, apesar 
disso, na prática estes eram concedidos tanto para a navegação de longo curso, 
quanto para a navegação interior. O fluxo desses navios de primeira linha (longo 
curso) e segunda linha (navegação interior) permitiu um incremento espetacular nas 
receitas provinciais, isto é, existia uma espécie de custo benefício social. Isso 
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proporcionou um mecanismo de financiamento dos equipamentos de transporte. 
Porém, essa utilização intensa do modal aquaviário, podem ser caracterizadas 
trajetórias de organização conflitivas entre as instalações portuárias de titularidade 
pública ou privada. O desenvolvimento delas passa pela competição pelo 
financiamento de seus investimentos e pelo espaço. 
 Com a queda dos preços da Hévea, pela malsucedida competição com as 
plantações asiáticas,  a região voltou a sua habitual ―estagnação‖. O discurso no rio 
Amazonas, em 1940, representou uma nova etapa da estratégia federal pra o 
desenvolvimento da Amazônia e seus transportes.  Era o Plano de Valorização da 
Amazônia e consigo um arcabouço institucional e aparato de intervenção. Na área 
de transportes, ainda houve uma tentativa de dinamizar a região com o investimento, 
pelo lado aquaviário com a renovação da frota da Empresa de Navegação da 
Amazônia S/A – ENASA e pelo lado portuário, com investimentos no Porto de 
Belém. Os demais portos regionais (Santarém, Óbidos, Marabá, Itaituba, etc..) só 
vieram a ter maior atenção nas etapas subsequentes de intervenção, só que muito 
mais acelerada com os planos de integração da Amazônia ao restante do Brasil. 
 Naquele momento, entendeu-se, em um esforço contínuo de maior 
intensidade iniciado na década de 1930 que as estruturas de mercado não eram 
suficientes para fazer avançar o projeto de industrialização da economia brasileira, 
enquanto para a Amazônia restava seu desenvolvimento independente e 
complementar à economia nacional pela exploração de suas vantagens 
comparativas em recursos naturais. O reflexo disso, para os sistemas de transporte, 
implicou o abrigo de outras estruturas de governança para tratar dessa falha 
essencial, expressa na época por um desenvolvimento pífio da infraestrutura. O 
Planejamento centralizado então passou a considerar outras alternativas. As 
tentativas de correção se materializaram na governança pela hierarquia e provisão 
desses serviços através das estatais. Mesmo esse aspecto passa pelas mudanças 
nas considerações de eficiência do arranjo público, por vezes mais indicado que o 
arranjo privado em determinados contextos. 
 Os vários departamentos (DNPRC, DNPN e DNPVN) culminaram na criação 
da PORTOBRÁS, pela Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975 no regime militar, a forma 
de organização hierarquizada foi a solução encontrada para problema básico da 
oferta de infraestrutura portuária na Amazônia, com a constituição dessa Empresa 
―holding‖ de todas as companhias docas. Nesse aspecto, um ponto de dureza na 
determinação de uma trajetória de competição de alternativas pode advir da 
intervenção intencional do planejamento da economia, principalmente com destaque 
para o período do I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento. Ela deixou como 
legado as estruturas institucionais que condicionam as trajetórias possíveis de hoje. 
 Para instalações portuárias da navegação interior na Amazônia, se 
comparada à organização de instalações marítimas brasileiras, além de ter outras 
dimensões, têm influência marcante nas atividades econômicas desenvolvidas no 
território. Ao longo da história, as instituições formadas a partir da defesa dessa 
fronteira líquida por meio dos rios naturais e o transporte hidroviário foram um dos 
grandes responsáveis pela manutenção da unidade diversificada que é a Amazônia 
hoje, porém a mesma estrutura de governança para instalações da navegação 
interior, não se mostra suficiente para abarcar todas as necessidades ali presentes. 
 Em Belém, uma autêntica cidade portuária, há uma série de instalações ao 
longo da orla. Foi identificado um total de 106 terminais nos Estados de Rondônia, 
Amapá, Pará e Amazonas (ANTAQ, 2013), entretanto esse estudo não se 
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aprofundaram essas informações em relação à governança. Existem terminais 
públicos, privados e híbridos, segmentados em instalações que atendem somente 
carga geral ou  transporte misto, isto é, passageiros e carga, onde as operações de 
movimentação de mercadorias na navegação interior, em parte, ainda são 
estritamente dependentes da força humana, nos serviços de estiva e capatazia. 

 
Figura 3: Porto Líder, em Belém-PA, 2016. 

 
Fonte: acervo do autor. 

 
 A engenharia das embarcações regionais reproduzem o processo de 
produção consolidado de navios do tipo gaiola, utilizados na época do transporte de 
aviamento e de suporte à exportação do látex, com espaços estreitos que eram 
preenchidos por sacarias ou arrumação manual dos porões. O advento do 
rodoviarismo também foi responsável pela associação multimodal (ro-ro caboclo). 
Ambos os sistemas portanto, têm mútua influência entre os aspectos do veículo e da 
instalação portuária, isto é, a tecnologia empregada no transporte. Ela precisa estar 
adaptada à tecnologia de infraestrutura portuária. Isso determina seus aspectos 
técnicos, sua forma de construção e o tipo de superestrutura (trapiche, rampa, cais). 
 Por outro lado, o investimento nessas infraestruturas portuárias, em raras 
ocasiões, tiveram surtos de produtividade, em parte pelas características dos 
produtos transacionados e de barreiras à introdução de técnicas de serviços 
portuários mais eficientes, tal como o fenômeno da conteinerização para 
movimentação em grande escala. Em parte, e ainda recorrendo à economia dos 
custos de transação, a racionalidade limitada e o cálculo dos custos de serviços 
dessa natureza, em termos de previsão de depreciação e desempenho ainda é uma 
instituição não consolidada e complexa para alguns ramos de instalações portuárias 
excluídas do circuito de commodities, intensamente relacionados com o capital 
financeiro, vide o sistema de planejamento portuário brasileiro em Fillol et al (2015). 
 Isto pode ser encarado como consequência de um ambiente institucional 
onde os parâmetros estão cada vez mais voltados para uma posição subalterna das 
economias nacionais ao processo de mundialização, pela intensificação das 
transações dos tradables. A busca pelo desempenho e aproveitamento de recursos 
em escala global, proporcionada pela tecnologia dos transportes marítimos, 
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arregimentou o mundo a processos cada vez mais setorizados, buscando extrair o 
máximo em termos de adaptação às estruturas de economia dos custos de 
transação, no sentido das alternativas de governança que impliquem na 
economicidade. O mesmo não se reflete nos portos alimentadores (feeder ports) 
para pequena escala.  
 O avanço da fronteira amazônica proporcionou a dominância do latifúndio 
pela agricultura intensiva, em meios mecânicos e químicos, bem como o 
aproveitamento dos recursos minerais. Essas foram justificadas por uma 
racionalidade técnica burocrática que condenou as infraestruturas à uma trajetória 
de instalações portuárias voltadas para a exportação de grãos e minérios, em 
detrimento de um aparelho fixo portuário de atendimento pluralístico. O IBGE pode 
nos dar uma dimensão do transporte aquaviário relacionados à essas trajetórias 
camponesas e patronais. Para os municípios da Amazônia Legal (771) na época, 
vide a figura 4. Há um padrão claro de utilização do modal aquaviário para 
atividades do censo agropecuário ao longo da calha dos principais rios da 
Amazônia, que coincidem com as instalações portuárias do Plano Nacional de 
Viação e portos do DNIT. O índice obtido a partir dos dados de unidades produtivas 
que utilizam  veículos do tipo caminhão e embarcações dá a dimensão dessa 
importância. 
 Esse fato só veio a ter uma pequena reversão com a implantação de 
Terminais na região Amazônica, através dos PAC. Contudo, essas intervenções 
diretas não estão relacionadas ao arranjo institucional portuário, mas podem ser 
atribuídas ao ambiente institucional diferenciado. Houve ligeira mudança no perfil de 
intervenção estatal: ele deixou de ser eminentemente orientado à estabilização 
macroeconômica dos governos FHC, para um perfil desenvolvimentista nas Eras 
Lula e Dilma. O debate por muito tempo era restrito em torno da titularidade entre 
instalações públicas e instalações privadas, sem considerar a fundo as questões de 
governança. 
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Figura 4: Índice Caminhão/Embarcação para atividades agropecuárias em 2006. 

 
 

Fonte: Mapa elaborado pelo autor. Censo Agropecuário: IBGE, 2006. 
 
4.2 Estratégia para instalações portuárias na Amazônia 
 As regras estabelecidas no marco regulatório da Lei 12.815/2013 não foram 
claras o suficiente para abarcar um número significativo de configurações de 
instalações quanto ao propósito, titularidade e função. Outras tentativas de 
regulamentar o mercado de instalações portuárias advieram da instauração de 
regras para as instalações portuárias interiores. 
 Uma delas é a questão da adaptação. A abundância de rios na Amazônia 
proporciona, em lugares de pouca aglomeração, recursos físicos suficientes para a 
implantação de instalações com características de subinvestimento. Convivem no 
sistema de organização para instalações portuárias da navegação interior dois 
regimes: um através de incentivos de mercado na forma da precarização e o outro 
de administração via o poder executivo onde há a hierarquia e sistema híbrido. 
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Figura 5: Porto Souza Sobrinho, em Belém-PA, 2016. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 
 Há uma disputa entre instalações portuárias, mediante oferta de preços dos 
serviços com a precarização da atividade, ou seja, já que o custo para edificar 
instalações do tipo trapiche de madeira é inferior a todas as exigências consideradas 
legais para o funcionamento da atividade (direitos de propriedade bem definidos 
para área da instalação, requisitos de conforto, atualidade, segurança contra 
incêndios e patrimonial, acesso e viabilidade locacional), as instalações com 
característica de subinvestimento emergem dessa organização para competir com 
as demais, provocando a solução dos efeitos de escala para viabilizar investimentos. 

 

Figura 6: Terminal do Cai N'Água, em Porto Velho. 

 
Fonte: Sítio do DNIT. 

 

 Para exemplificar um terminal dessa categoria, pode-se recorrer ao Terminal 
Cai N'Água, um IP4 na cidade de Porto Velho – RO, obra do PAC, ao custo de 
R$ 13,9 milhões de reais. De acordo com o DNIT, as IP4 são construídas para 
favorecer a movimentação de cargas e passageiros em áreas distantes, atendidas 
pelo transporte fluvial. 
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 Os elementos estruturais básicos de um IP4 foram projetados para as 
variações na profundidade dos rios ao longo das estações e podem ser observados 
na figura a seguir: 

 

Figura 7: Esquema básico de uma IP4 

 
Fonte: DNIT (2015, p. 2). 

 
 Essas instalações podem ser entendidas como instrumentos de 
desenvolvimento regional com características próprias de operação, normas e 
regulamentação. Elas representam melhorias significativas para os usuários, que 
muitas vezes desembarcavam em barrancos antes da construção das estruturas. 
Devem operar exclusivamente com embarcações de navegação interior e estar fora 
da poligonal do porto organizado. 
 Para as instalações interiores o prazo de recuperação dos custos é muito 
alongados, quando não incerto quanto à capacidade de garantir essa remuneração 
via cobrança de tarifas pelos serviços portuários, se organizados com os incentivos 
de mercado. Os efeitos de escala nas infraestruturas aquaviárias (profundidade de 
berço de atracação ou cais) verificados nas instalações marítimas, também 
poderiam estar presentes nas instalações portuárias interiores. A maneira de atingir 
essa escala tem sido através do crescimento horizontal de conjunto empurrador-
barcaça que não exigem grandes profundidades. 
 A aplicação dessas estruturas de governança na região amazônica pode ser 
visualizada conforme o seguinte: as instalações portuárias destinadas ao transporte 
interior de carga geral estiveram por muito tempo sob o escrutínio do ambiente 
institucional instalado para proteger os direitos de propriedade das primeiras 
concessões e subconcessões dentro dos portos organizados. Isto se traduzia na 
restrição dos direitos de propriedades das instalações privadas, pois elas poderiam 
movimentar somente carga própria e apenas subsidiariamente carga de terceiros. A 
medida visava proteger a estrutura de governança instalada no período do regime 
militar e justificava-se no período de redemocratização como medida eficaz para 
proteger os direitos dos usuários à provisão de serviços portuários em bases não 
discriminatórias nos portos. 
   Contudo, a proteção desses direitos não veio acompanhada de ajustes 
necessários para o contexto da navegação fluvial. Cita-se como exemplo a 
incapacidade de expansão do porto de belém, devido ao conflito porto-cidade e as 
restrições e descontos na tarifa portuária que minimizam a possibilidade de 
investimentos. Essa inadaptação, aliada à excessiva burocratização para acesso aos 
serviços portuários, pode ter sido responsável pela opção de diversas empresas de 
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transporte rodoviário por incorporar a produção de serviços portuários e de 
transporte aquaviário ao seu rol de atividades, transformando essas empresas de 
transporte terrestres, amplamente incentivadas com a introdução do modo 
rodoviarista, como predominante no transporte de longa distância, em verdadeiras 
empresas de logística. Isso ocorreu também em parte pela necessidade imperiosa 
de utilizar os rios como estradas naturais na Amazônia. 
   Sob o olhar individualizado, as instalações privadas da navegação interior 
que se utilizam de transporte de semirreboque possuem essas estruturas de forma 
hierarquizada, pois fazem a gestão de ativos portuários junto com as operações de 
navegação e transporte terrestre. Porém, no ordenamento brasileiro, não 
prescindiam de regulação, de alguma forma era preciso garantir que apenas 
movimentavam carga própria. Esse desígnio nunca foi tão eficaz e por vezes o 
oportunismo de movimentar carga de terceiros era decidido judicialmente. Enquanto 
isso, para os portos organizados, por exemplo, Belém, passaram pelo processo de 
introdução de mecanismos de mercado, através da retirada da Autoridade Portuária 
da função de operador portuário, com a onda de privatização dos anos 90. 
Associado à isso, verificou-se a perda da importância dessa instalação para 
operações marítimas e negligência quanto ao atendimento do público região, 
abrindo espaço para os terminais privados do tipo ro-ro hierarquizados. 
 

Figura 8: Terminais ro-ro caboclo Bertolini e J.F Oliveira, em Belém. 

 
Fonte: Google Earth. Delimitação elaborada pelo autor. 

 
 Sob o olhar macro do conjunto de instalações, por um período de gestão do 
DNPVN e a implantação da PORTOBŔAS, o sistema consistia em concessões, 
delegações e administração direta dos portos organizados, com um fundo 
especializado (FPN) para os melhoramentos necessários em uma estrutura 
hierarquizada. Eles também conviviam as instalações privadas, ainda com a 
restrição da carga própria, que só foi removida recentemente com mudança do 
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regime portuário da Lei 8.630/1993 para a Lei 12.815/2013, isto é, após um período 
de vinte anos. 
 O conflito sobre o financiamento da infraestrutura aquaviária dos portos, 
passava pela cobrança de tarifas portuárias dos terminais privados, com a 
justificativa de que se utilizavam do balizamento e sinalização do canal de acesso 
dos portos públicos em suas linhas poligonais definidoras da responsabilidade da 
Autoridade Portuária incumbente. Atualmente, essas cobranças atingiram as vias 
judiciais, porém essas judicializações provocaram a organização do setor armador 
ro-ro caboclo, principalmente, no sentido de remover essa cobrança da tabela de 
tarifas portuárias, pelo menos no Porto de Belém, para a navegação interior. Esse é 
um pleito presente desde o I Seminário de Navegação na Amazônia. Ambos os 
casos ilustram conflitos na definição dos direitos de propriedade que culminaram na 
abolição desses institutos, justamente pela incapacidade de manter essas regras 
vigentes e com a aplicação que fosse revertida para os usuários. 
 A esse respeito, a edição da Nota Técnica n.º 003/2015-SRG da ANTAQ, traz 
outros esclarecimentos sobre a organização portuária. Nela é reavivado o conceito 
de instalações rudimentares do Decreto-lei no 6.460, de 2 de maio de 1944, de 
Getúlio Vargas, revogado pela Lei nº 8.630, de 1993, que regulou a construção e a 
exploração de instalações portuárias rudimentares. De fato, a Resolução n.º 3.290-
ANTAQ excepcionou as instalações do instituto da autorização, mas mantém o perfil 
de mercado e regulação. A Agência por sua vez ―inovou‖ apresentando a 
possibilidade de ―registro‖, dessas instalações, conforme artigo 2º, inciso XII, da 
Resolução 3.290-ANTAQ. Isso é importante, pois o enforque das estruturas de 
governança está intimamente ligado aos direitos de propriedade. A Nota destaca: 

Na oportunidade, constatada a necessidade de sua reformulação, verificou-
se que a inserção do instituto do registro no escopo de um normativo que 
trata da autorização se mostra inadequada. Trata-se de um dispositivo 
estranho aos objetivos almejados pela Resolução no 3.290/2014-ANTAQ, 
sendo mais adequada sua regulamentação em norma específica, cuja 
proposta é objeto de análise da presente Nota Técnica. (ANTAQ, 2015, p. 
2). 

 A propriedade ―rudimentar‖ de instalações portuárias não tem amparo na Lei 
12.815/2013 nem no Decreto 8.033/2013, que a regulamenta, mas de forma 
infralegal. Muito se fala a respeito da natureza social desse tipo de instalação, mas a 
maior visibilidade dessas instalações é atingida em função da precariedade no 
projeto e manutenção. Uma estratégia de ampliação nem sequer é vislumbrada caso 
as atividades econômicas correlatas tenham alguma expansão e centraliza a 
estratégia na alternativa de mercado inclusive para essas instalações de menor 
porte.  
 Isso modificou-se com o estabelecimento, através do Decreto n.º 8.033/2013, 
de que as instalações portuárias construídas pelo DNIT não são passíveis de 
autorização pela ANTAQ. Apenas as instalações constantes na Portaria 
Interministerial n.º 24 de 11 de fevereiro de 2015, são consideradas Instalações 
Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) junto à Secretaria de Portos e o 
Ministério dos Transportes, totalizando 122 instalações entre as quais a maior parte 
estão nos Estados do Pará e Amazonas (MT/SEP, 2015). 
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Figura 9: Mapa das IP4 da Região Norte 

 

Fonte: DNIT. 

 Isso significa, conforme trecho da Nota Técnica: 

Portanto, o registro instituído no âmbito da Resolução nº 3.290/2014-
ANTAQ mostrou-se incompleto. As IP4, os terminais privados localizados 
dentro da área de porto organizado e demais instalações de apoio a EBN 
não puderam ser registradas, a despeito de sua participação significativa na 
dinâmica do transporte aquaviário, em especial na região amazônica. 
(ANTAQ, 2015, p. 5). 

 Deve-se estar atento à emergência do path dependence, no sentido dos 

desdobramentos do marco regulatório portuário da região Amazônica. Havia a 

expectativa do poder concedente (SEP) em estabelecer procedimentos de outorga 

simplificados para essas funções não previstas no regime dos portos em relação à  

Amazônia para inclusão dessas situações deixadas a descoberto. 

Ou seja, trata-se eminentemente de instalações de apoio às empresas de 
navegação, não alcançadas pela Lei 12.815/2013, a exemplo dos terminais 
utilizados por embarcações no transporte misto (passageiros e carga) 
típicos da região amazônica, assim como no transporte de contêiner em 
sistema ro-ro caboclo, que se valem de carretas movimentadas por cavalo 
mecânico de apoio em terra, ou de semi-reboque baú. [sic]. (ANTAQ, 2015, 
p. 16). 

 Interessante notar que, sendo o transporte de carga geral em semirreboque 
predominante na Amazônia, a autorização via registro trata-se de uma forma de 
superação de complexidade administrativa, cuja origem está na quantidade de fatos 
que precisam ser certificados junto aos diversos órgãos pertinentes ao regime 
portuário de modo a dar a segurança de operação em cada um desses âmbitos. 
 As instalações fluviais IP4 passaram a existir no ordenamento legal, com as 
modificações à Lei 8.630/1993, introduzidas pelo Art. 13 da Lei n.º 11.518, de 5 de 
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setembro de 2007, sendo a mesma que criou a Secretaria Especial de Portos da 
Presidência da República, cuja proposta partiu da ANTAQ (vide os pareceres na 
Câmara dos Deputados). 
 A estratégia dessa parcela de instalações migrou de uma estrutura 
hierárquica descentralizada, isto é, a função landowner permaneceria na esfera 
federal, com possibilidade de delegação da competência aos demais entes 
federativos e a operação poderia admitir tanto sua execução direta pelas outras 
esferas, quanto por empresas privadas, mediante processo de licitação; para a 
estratégia de liberação para qualquer entidade, pública ou privada. Isso pode ser 
observado na trajetória de prorrogações para regularização de instalações portuárias 
presentes nas Resoluções n.º 1.284, 1.590, 1941, 2.390, e por último a 3.290-
ANTAQ. 
 O planejamento federal sinaliza ampliar as concessões, isto é, essas 
infraestruturas poderão ser operada pela iniciativa privada. Observa-se nesse 
sentido a Nota Técnica nº 028/2015/CAHIMOC do DNIT, onde função land owner é 
enfatizada como modo de superação das barreiras de investimento, mas já se 
vislumbra a introdução de elementos de operação privada dessas unidades 
portuárias, reforçando o modelo de incentivos de mercado e recuperação de custos 
de infraestrutura por dentro do sistema. 
 
 
5 CONCLUSÃO 
 Abundância de terrenos de marinha e as próprias atividades de aviamento, 
imersas na amazônica podem ser elementos que expliquem o pouco incentivo ao 
investimento em instalações portuárias na região para os segmentos de baixa e 
média intensidade de movimentação de cargas. Para os passageiros o drama é 
ainda maior, pois os deslocamentos por grandes distâncias já iniciam em instalação 
portuária inadequada para viabilizar o acesso e facilitação das operações de 
transbordo dos produtos do trabalho camponês. Soma-se a isso a necessidade do 
transporte aquaviário como um modo necessário para acesso a alguns serviços 
públicos básicos, como assistência médica e acesso à educação do ensino médio e 
superior. 
 Além disso, parte da economia amazônica está ligada à agricultura, entre 
trajetórias que evoluem desde a colonização pelos portugueses, desde o século XVI, 
até a história mais recente de incorporação da fronteira Amazônica, a partir do 
projeto de modernização instituído pelo regime militar de 1964. Essa modernização 
através da intensificação da estratégia de agropecuária e mineração condicionou a 
maciços investimentos em infraestrutura voltados para os eixos de exportação, 
vetores tecno políticos responsáveis pelo lock in, na trajetória dos grandes 
empreendimentos. Eles reforçam a condição de dependência e condicionam o 
ambiente institucional a reduzir cada vez mais as oportunidades para o deslanche 
das demais trajetórias de desenvolvimento endógeno. 
 O mercado não se mostra suficientemente adaptado para abarcar toda a 
complexidade socioeconômica da região. Dessa forma, a intervenção hierárquica 
governamental se fez e se faz necessária para suprir as necessidades de 
infraestrutura portuária na Amazônia, e, tendo em vista que os efeitos de 
concentração não conseguem ser suficientes para ser atrativos à governança de 
mercado. Isso caracteriza assim uma estrutura path dependence. 
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 O arcabouço regulatório também tem sido tímido para enfrentar a questão e 
suas tentativas ora apontam para a governança de mercado, ora para uma estrutura 
hierarquizada. A alternativa que está se desenhando é a operação pela iniciativa 
privada de instalações cujo investimento foi realizado com recursos do 
Planejamento, isto é, a infraestrutura ainda será responsabilidade do Estado como 
port land owner.  
 É importante que portos periféricos devam ser considerados como 
investimento público, sem a necessidade de incorporar a recuperação de custos no 
seu desenvolvimento. Nesse caso, o setor público deveria avaliar o desempenho 
através da análise custo-benefício, isto é, o mérito relativo no impacto do 
desenvolvimento regional, ao invés da aproximação do enfoque estritamente técnico 
do negócio de movimentação de mercadorias. 
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Resumo 
 
Este trabalho avalia a relação das políticas governamentais com a estratégia dos 
portos portugueses seguida no período 2005-2010 e no período 2011-2015. A 
enunciação dessas políticas e da estratégia portuária adotada pelas autoridades 
suportam a definição do modelo de investigação. A estatística structural equation 
model foi aplicada à amostra de 172 observações válidas. Este trabalho contribui 
para compreender melhor os fatores que caracterizam o sistema portuário nacional e 
que lhe confere mais consistência e sustentabilidade, e a tendencial diminuição do 
efeito das políticas governamentais. Outra importante contribuição reside em 
conhecer mais a relação das políticas governamentais na estratégia portuária 
adotada. 
 
Palavras-chave: Política governamental; Estratégia Portuária; Liberalização; 
Concessão de Terminais; Cooperação Portuária. 
 
 
1. Introdução 

 Os portos portugueses apresentam alterações no período de 2005 a 2015. O 
volume de cargas cresce e atribui-se maior atenção aos clientes, a gestão portuária 
ganha crescente autonomia e maior participação privada, os portos e as cadeias 
logísticas esforçam-se por maior interligação, a intervenção do porto alarga-se ao 
hinterland, aposta-se na liberalização e desregulamentação do sector, desenvolvem-
se sistemas de informação portuária e logística, entre outros. Portugal é 
intervencionado pela troika (FMI, BCE e CE), para o que contribui a crise financeira 
internacional. No contexto global, assiste-se à evolução do shipping e das condições 
de operação portuária.  
 Entre os anos de 2005 a 2015, a carga nos portos portugueses aumenta de 
61,5 milhões de toneladas para 86,5 milhões de toneladas (41%) e o volume de 
contentores de 0,9 milhões de TEU para 2,6 milhões de TEU (175%). Com o 
florescimento do turismo desenvolvem-se novos portos de cruzeiro marítimo e o 
tráfego de passageiros cresce de 0,6 milhões de passageiros para 1,3 milhões 
(104%). O Estado estabelece contractos de gestão com as autoridades portuárias 
(AP) atribuindo-lhes maior autonomia e responsabilização (―devolution‖), mas, 
também, passa a exercer maior controlo e fiscalização. Em consequência, as AP 
ajustam os seus planos estratégicos ao interesse nacional, com maior envolvimento 
das comunidades portuárias e municípios, procurando assegurar mais condições de 
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coopetição entre portos. A Associação de Portos de Portugal (APP) assegura 
diversos procedimentos para uma maior cooperação entre portos, nomeadamente, 
ao nível dos sistemas de informação portuários, janela única portuária (JUP), janela 
única logística (JUL), uniformização de procedimentos de gestão ou no fomento de 
soluções logísticas integradas. Choi et al. (2000) observam que os portos formam 
parte de sistemas adaptativos complexos, ágeis e integrados em cadeias logísticas, 
o que exige forte relação entre portos, armadores e carregadores.   

A reforma dos portos portugueses no final do período é impulsionada pela 
liberalização do sector, nomeadamente, flexibilizando a legislação da mão-de-obra 
portuária, permitindo o acesso de novos concorrentes aos serviços portuários e 
promovendo a discussão pública das condições de concorrência portuária (AdC, 
2015). Além disso, os portos passam a coordenar políticas entre si e com o Estado e 
outros parceiros, por exemplo, com transportadores ferroviários ibéricos, para obter 
investimentos e a expansão do hinterland. O Estado é apoiado pelo Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes (IMT) e pela Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes (AMT), órgão regulador independente do sector dos transportes.  

Ainda não há suficiente conhecimento sobre o papel e importância das 
políticas governamentais e forma como contribuem para a estratégia portuária. 
Também, não é suficientemente compreendido o papel das políticas portuárias 
adoptadas pelo governo. Utiliza-se uma amostra de 172 observações constituída por 
gestores seniores da comunidade portuária, analisada com recurso ao structural 
equation modeling.   

Esta investigação foca-se nas políticas do governo português para os portos e 
na estratégia portuária, no período de 2005 a 2010 e período de 2011 a 2015. O 
primeiro objectivo é analisar as políticas governamentais seguidas em ambos os 
períodos; o segundo objectivo é avaliar o efeito das políticas governamentais na 
estratégia portuária; o terceiro objectivo é verificar que a estratégia portuária dos 
portos portugueses é influenciada diferentemente pelas políticas adoptadas no 
período 2005-2010 e período 2011-2016. 

As políticas governamentais adequam-se à formação político-ideológicas de 
cada um dos governos, correspondendo ao período 2005-2010 e período 2011-
2015. A estratégia portuária varia em função das políticas governamentais, 
relevando-se as opções de controlo centralizado e a maior autonomia concedida aos 
portos no primeiro período, alteradas no segundo período caracterizado pela aposta 
em novas concessões de terminais. A principal contribuição reside em compreender 
que as condições do mercado global exigem a reforma do sistema portuário 
nacional, menos dependente da acção do governo. A enorme competição conduz a 
que o sistema portuário adopte políticas de liberalização do sector, com maior 
autonomia e gestão centralizada de portos regionais.     

A seguir à introdução apresenta-se fundamentos teóricos e práticos, 
constituídos pelo contexto, política portuária nacional, reforma portuária no período 
2005-2015 e período 2011-2015 e tendências comuns no período 2005-2015. O 
ponto três refere métodos e integram o modelo de investigação e hipóteses, factores 
e variáveis e dados e amostra. Seguem-se o ponto quatro sobre análise e 
resultados, o ponto cinco que apresenta conceptualização e discussão e, por último, 
o ponto seis sobre conclusões e contribuições. 
 

2. Fundamentos teóricos e práticos  
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2.1 - Contexto 

A crise financeira internacional domina o contexto em que evoluem os portos 
portugueses no período em análise. A diminuição das importações deriva do 
decréscimo da procura interna com reflexos no abaixamento do PIB, com efeitos no 
aumento das exportações, em especial, a partir de 2009 (Anexo 1). Até 2007, não se 
registam investimentos nos portos portugueses mas adoptam-se o rigor e controlo 
de gestão, reflectidos nas contas e na sustentabilidade económica. A revisão da 
legislação e dos regulamentos de tarifas portuárias assegura receitas às 
administrações portuárias ou autoridades portuárias (AP) para investimentos nos 
portos. A política de concessão de terminais portuários além de transferir o risco do 
mercado para o concessionário permite liquidez às AP. O programa de ajuda a 
Portugal (troika) impõe a contenção de custos e a flexibilização e liberalização do 
sector portuário, bem como, o crescimento das exportações de produtos industriais 
tradicionais, especialmente dirigidas para países do Atlântico, pressionando a 
capacidade e eficiência dos portos. O contexto de crise económica e as medidas da 
troika apontam para a gradual fusão entre AP próximas e redução das taxas e 
rendas portuárias. O aumento do comércio internacional com a China, a maior 
dimensão dos navios e o forte crescimento dos portos hub do Mediterrâneo 
ocidental, desenvolvem o hub de transhipment de contentores de Sines. O forte 
aumento da carga movimentada e a oportunidade de servir o hinterland espanhol a 
partir de Sines, criam pressão no Estado para melhorar as ligações ferroviárias a 
Madrid pelo corredor atlântico, com recurso a fundos comunitários.  

Portugal insere-se na rede transeuropeia de transporte (TEN-T), integrada no 
corredor atlântico, que liga por terra os portos portugueses a França e Alemanha, a 
sul pelo posto fronteiriço de Caia e a norte por Vilar Formoso. Esta questão reforça a 
importância dos acessos a Espanha e a colaboração entre os portos portugueses 
para alargar o hinterland, envolvendo as plataformas logísticas espanholas junto da 
fronteira e apostar na logística de forma competitiva para atraír investimento (Anexo 
2). Verifica-se crescente colaboração entre portos portugueses e portos espanhóis, e 
com Puertos del Estado, para a dinamização de sistemas de informação portuários e 
logísticos, criando uma verdadeira rede logística ibérica integrada com os portos. 

Os fundos comunitários e as políticas de incentivo ao gás natural (LNG), 
sistemas de informação portuários e shortsea shipping têm influenciado a gestão e 
relação entre portos. A janela única logística (JUL) e a Directiva 65 relativa às 
national single windows têm sido temas importantes para o desenvolvimento de 
projectos comuns entre portos portugueses. 

A concentração de grandes armadores internacionais de contentores 
influencia fortemente a acção da MSC no porto de Sines, base hub de transhipment, 
localizado no cruzamento entre a rota da Ásia e rotas do Atlântico. A aliança da MSC 
com a Maersk determina a operação de tráfego de transhiment em Sines.  

Até 2006, Portugal não dispõe de um pensamento sobre a boa governação 
das empresas públicas, fazendo com que o Estado estabeleça maior controlo da 
gestão das AP. Verhoeven (2015) observa que as AP devem ser sustentáveis para 
evitar penalizar os contribuintes. A reforma dos portos portugueses possibilita a 
obtenção de resultados financeiros viabilizando a realização de investimentos. Em 
2006, publica-se legislação sobre o governo das sociedades com o reforço da 
fiscalização e novas exigências para as empresas de grande dimensão (Roque, 
2015). Em 2007, reformula-se o estatuto do gestor público (DL 71, de 27 de Março) 
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adoptando-se medidas de desempenho quantificadas, boas práticas e orientações 
estratégicas (Roque, 2015). Na sequência da intervenção da troika, com o Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 2010/2013 e através do Programa de 
Assistência Económica e Financeira (PAEF), incrementam-se medidas de controlo e 
redução de despesas, o aumento das receitas e imposição de limites ao 
endividamento, a inflexibilidade das despesas orçamentadas e o controlo de 
concessões e de investimentos. 

Os portos são unidades autónomas locais com impacto global (Verhoeven, 
2015). Devem ser geridos e desenvolvidos localmente com visão global e com 
―empowerment‖ e responsabilização, baseados em objectivos de gestão 
contratualizados e com autonomia estratégica, financeira, patrimonial e de recursos 
humanos. Apesar de maior controlo e rigidez de despesas, aumenta a autonomia 
das administrações portuárias, para gerir e desenvolver os portos na perspectiva de 
empresas de desenvolvimento portuário (Lugt & De langen, 2007). 
 

2.2 – Política portuária nacional 

Os objectivos de desempenho dos portos baseiam-se (a) no desenvolvimento 
económico dos portos e impacto na economia e no emprego (Tongzon, 2002; 
Cheon, 2007), (b) na satisfação dos clientes e cadeias de abastecimento (Brooks et. 
al, 2011) e (c) na actividade portuária, envolvendo o movimento de cargas, 
passageiros e navios e a actividade logística (Trujillo & Tovar, 2007; Cheon et al., 
2010). É essencial que o porto seja competitivo, assegure a eficiência e promova a 
produtividade dos recursos empregues (Onut et al., 2011; Felicio et al. 2015) e seja 
eficaz, centrando a sua acção na satisfação dos clientes, com soluções adaptadas 
às necessidades (Brooks et. al, 2011).  

Nos anos 80 os portos portugueses registam grande crescimento, numa visão 
assente na engenharia e na obrigação do Estado operar as poucas infraestruturas 
portuárias de uso comum para servir a economia. São concedidas às empresas 
privadas licenças precárias para operar terminais geridos pela AP, no modelo 
―toolport‖. Desenvolvem-se terminais dedicados para usos industriais, por vezes 
localizados em áreas desanexadas, por longos períodos, da jurisdição das AP. 

Os anos 90, de transição entre o modelo ―toolport‖ e o modelo ―landlord-port‖, 
acompanham as tendências mundiais, na qual se define o quadro legal (1993), que 
ainda hoje perdura, em grande medida, referente às concessões portuárias e ao 
licenciamento das empresas prestadoras de serviços no porto. Estas empresas de 
estiva ou empresas de trabalho portuário lidam com as ―pools‖ de trabalhadores que 
utilizam no pico de actividades. Agregam os trabalhadores eventuais e outros que 
não pertencem aos quadros permanentes das empresas de estiva licenciadas ou 
operadores de terminais (Torre, 2001). Uma importante reforma reside na alteração 
das AP, transformando-se de organismos do Estado central em institutos públicos 
dotados de maior autonomia financeira, patrimonial e decisão. Mais tarde evoluem 
para sociedades anónimas, que se constituem nos portos de Leixões, Aveiro, 
Lisboa, Setúbal e Sines (1998), com total autonomia financeira, patrimonial e de 
recursos humanos. No entanto, os terrenos das áreas de jurisdição mantêm-se no 
património do Estado, geridos pelas AP, detendo a função de autoridade e de 
empresa de desenvolvimento portuário. No final dos anos 90, as autoridades 
portuárias transformam-se em empresas de capital público, com responsabilidades 
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de gestão dos portos e maior autonomia. A partir de 2005, este modelo reforça-se 
com a definição de objectivos de gestão.  

As reformas de 2005 a 2015 continuam as tendências dos anos 80 e anos 90. 
Intensifica-se o modelo landlord port, garantindo crescente autonomia, 
responsabilidade financeira às AP e a expansão dos portos com recurso ao capital 
privado e participação de operadores internacionais. Com nova legislação ocorre 
uma maior liberalização do acesso aos serviços portuários e à mão-de-obra 
portuária, abertura à integração com as cadeias logísticas, maior aproximação aos 
clientes centrada nas suas necessidades. Verifica-se a integração dos operadores 
privados de terminais (concessionários) nas cadeias de abastecimento e produção e 
o alargamento da acção do próprio porto, em linha com Notteboom & Rodrigue 
(2005) e Rodrigue & Notteboom (2010). Intensifica-se a relação porto-cidade, em 
consonância com o planeamento regional. O hinterland ganha maior relevância para 
a expansão da actividade portuária, obtenção de economias de escala e 
estabelecimento de redes logísticas baseadas em acessibilidades ferroviárias para 
Espanha.  

A governação dos portos e o papel das AP é tema complexo. Existem 
essencialmente dois planos da governação dos portos (Verhoeven, 2015). Um plano 
mais administrativo referente ao modelo de gestão das AP com poderes de 
autoridade e coordenação económica do porto. Outro plano mais operacional 
referente ao modelo de gestão do porto, sobre a concessão dos terminais portuários 
e dos serviços portuários. Este segundo plano contempla os modelos de gestão 
―landlord‖, ―toolport‖ e ―serviceport‖ (WorldBank, 2007).  

O modelo de governação dos portos portugueses adequa-se aos padrões 
internacionais. As AP detêm elevada autonomia, como empresas de capital público. 
Funcionam como autoridade e empresas de desenvolvimento portuário (Van der 
Lugt et al., 2013; 2015). A frequente mudança de gestores portuários, em geral 
pouco conhecedores da dinâmica portuária e do contexto, tem fortes implicações na 
estratégia e nas reformas portuárias a longo prazo. 

O modelo de concessão landlord não se apresenta totalmente desenvolvido 
por falta de massa crítica para desenvolver terminais em concorrência intraporto. A 
legislação não prevê, por exemplo, a concessão de terminais dedicados a linhas de 
navegação e terminais sem obrigações de serviço público, os mecanismos de 
partilha de riscos e controlo da rendibilidade dos terminais de serviço público e a 
avaliação eficaz da qualidade de serviço. O modelo de governação dos portos 
portugueses deve permitir majorar a competição e atrair novos ―players‖, em livre 
concorrência, para investirem em novos terminais, retirando esse peso dos 
contribuintes e garantindo economias de escala com escalas de eficiência mínima 
(Minimum Efficient Scale (MES)), em cada segmento e em concorrência (Langen & 
Pallis, 2006). 

A Associação de Portos de Portugal (APP) e outras associações do sector e 
as comunidades portuárias influenciam a adopção das melhores práticas, de acordo 
com o procedimento internacional e o ―trade-off‖ entre concorrência e escala, preços 
e qualidade. O modelo em vigor estabelece que as AP gerem os terrenos do Estado 
da área de jurisdição do porto e são proprietárias dos edifícios e terraplenos que 
constroiem. A Lei da Água (2005), de protecção ambiental das costas, regulamenta 
os usos privativos (lease) portuários ou não portuários. Estes referem-se à 
exploração de terminais de carga provenientes ou com destino a estabelecimentos 
industriais dos concessionários. Os terminais de serviço público podem movimentar 
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carga para terceiros, regulamentados por legislação própria que obriga à realização 
de concurso público e a contractos de concessão com obrigações. 

A organização dos portos portugueses integra os pequenos portos nas 
administrações portuárias com poderes de AP regional. O passo seguinte 
encaminha para a integração de dois dos principais portos. Partilham poderes com a 
polícia marítima ou capitania em matéria de segurança e articulam-se, 
nomeadamente, com as alfândegas e serviço de estrangeiros e fronteiras. O Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes (IMT) é um organismo da administração directa do 
Estado com autonomia e funções de apoio ao Estado na regulamentação técnica, 
licenciamento, coordenação, fiscalização e planeamento do sector dos transportes e 
na vertente económica do sector marítimo-portuário. A Autoridade da Mobilidade e 
dos Transporte (AMT), recentemente criada, tem atribuições de regulação, 
promoção e defesa da concorrência nos transportes e no sector marítimo-portuário, 
absorvendo algumas das funções anteriormente atribuídas ao IMT. O Ministério das 
Finanças exerce a tutela dos portos com o Ministério das Infraestruturas e 
Transportes e o Ministério do Mar como accionista e no acompanhamento da função 
financeira das empresas, através da DGTF – Direção Geral do Tesouro e Finanças 
(Figura 1). 
 

Figura 1 – Organização do sector portuário português 

 

 

As concessões de terminais portuários são a fórmula contratual mais usada 
em Portugal, sempre que existe escala de eficiência mínima. Os portos estão quase 
todos concessionados, para uso privativo industrial ou para serviço público a 
terceiros, com preços máximos controlados. As concessões de terminais de serviço 
público têm por base concursos públicos obrigatórios e contractos de concessão 
baseados na legislação portuguesa de 1994, com prazos até um máximo de 30 
anos. As concessões de terminais de uso privativo (lease) industrial regem-se pela 
Lei da Água (2005) e permitem prazos de concessão até 75 anos. Permitem-se 
excepções na negociação directa de terminais de uso industrial quando existe 
interesse público ou não existem mais interessados ou no caso em que o mercado 
não assegura a escala de eficiência mínima dos terminais.  
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As AP são constituídas pela assembleia geral liderada pelo accionista único 
que é o Estado, pelo conselho de administração e pelo conselho fiscal. Não existe o 
conselho consultivo alargado, como em Espanha. Em alternativa, existem 
comunidades portuárias, constituídas em associações, com operadores de terminais 
e de serviços portuários, agentes de navegação, carregadores, transportadores 
marítimos, rodoviários e ferroviários. Em alguns casos incluem entidades locais, 
ambientais, municípios e entidades de turismo.  

Os portos portugueses cooperam no alargamento do hinterland apoiados 
pelas diferentes regiões espanholas. O processo de regionalização, agrupando os 
portos de Aveiro e Leixões, a norte, e os portos de Lisboa, Setúbal e Sines, a sul, 
aproxima-se do conceito de Notteboom & Rodrigue (2005) por considerarem central 
a ligação ferroviária dos portos a centros de distribuição ou plataformas logísticas. 
Constituem-se, assim, portos secos com localização estratégica em Espanha, 
ligados aos portos portugueses pelo corredor Atlântico (Roso et al., 2008). As 
regiões portuárias de gateway multiporto a norte e a sul, com hinterlands 
diferenciados em Portugal e Espanha, ligam-se directamente ao corredor Atlântico 
propiciando um processo conjunto de regionalização, consonante com o quadro 
teórico de Rodrigue & Notteboom, (2010). 

Os portos portugueses são reconhecidos com boas práticas europeias em 
termos de simplificação administrativa, para o que contribui a JUP ligada 
directamente às alfândegas portuguesas, desenvolvida na última década em 
cooperação na APP. Envolve, essencialmente, o transporte marítimo e movimentos 
do porto. Desenvolve-se no âmbito da APP o conceito mais alargado da janela única 
logística (JUL), como evolução natural da JUP. Abarca todo o território nacional com 
ligações a Espanha, ao corredor atlântico e ao norte da Europa e Mediterrâneo, 
baseado no transporte marítimo de curta distância. 

Foram realizados trabalhos de planeamento de investimentos centralizados e 
iniciados programas de compras conjuntas pelos portos para obter poupanças, caso 
da segurança, combustíveis, energia, comunicações, seguros. Os portos estudam 
soluções comuns para a disponibilização de estatísticas e desenvolvem a nível 
internacional projectos-piloto para a utilização do combustível LNG (Gás Natural 
Líquido). A APP concentra acções para uniformizar procedimentos e propostas 
legislativas, por exemplo, envolvendo concessões, regulamentação dos tarifários e 
actualização da legislação das concessões. 
 

2.3 – Reforma portuária no período 2005-2010 e período 2011-2015 

No período de 2005 a 2015 verificaam-se alterações na política 
governamental portuguesa, com efeito nas reformas portuárias, compreendendo os 
exercícios do governo suportado pelo partido socialista, entre 2005 e 2010, e 
suportado pelo governo coligado do partido social democrata e partido democrata 
cristão, entre 2011 e 2015 (Anexo3). 

No período de 2005 a 2011, adoptam-se, essencialmente, políticas de 
modernização para os portos portugueses, com uma visão mais central do 
planeamento dos investimentos, maior reforço da autonomia e poderes das 
autoridades portuárias e maior responsabilização pelos resultados, contratualizando 
objectivos de gestão. Por um lado, aposta-se no planeamento central do 
investimento público e na definição de um plano estratégico nacional a médio prazo, 
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por outro lado, definem-se contractos de gestão quantificados e com prémios de 
desempenho para os gestores portuários, institucionalizando a relação entre o 
Estado e as autoridades portuárias. Obtêm-se melhoria das receitas e dos 
indicadores económicos dos portos e focaliza-se a gestão na atracção de clientes e 
nas suas necessidades. Define-se um plano de investimento no quadro de uma 
visão nacional de futuro para o sector (OESMP - orientações estratégicas para o 
sector marítimo e portuário) apostando na melhoria da eficiência e eficácia dos 
portos, na competitividade dos serviços e no alargamento do hinterland e do 
foreland. Este plano, associado com o plano Portugal Logístico, revela-se catalisador 
da modernização do sector portuário e do alargamento do hinterland dos portos, 
incentivador do processo de regionalização e abertura à intermodalidade. Verifica-
se, em termos gerais, maior relação entre autoridades portuárias e Estado, com 
maior responsabilidade das AP, maior cooperação / coopetition, mais coordenação 
da gestão dos portos, assegurando a sua autonomia, caso dos portos da Figueira da 
Foz e Aveiro e portos de Leixões e Viana do Castelo, contendo a actualização anual 
das tarifas dos portos e apostando em maior investimento público nos portos, com 
recurso a fundos comunitários e capitais próprios. O Estado assegura maior abertura 
e cuidado no diálogo social com os trabalhadores portuários, evitando a aposta na 
liberalização. Avança com a concessão de terminais ainda geridos pelas autoridades 
portuárias, alterando a legislação. Desenvolve o plano portuário nacional para maior 
coerência das estratégias de cada porto no desenvolvimento dos terminais de 
contentores e na criação de novos terminais. 

Durante o período de 2011 a 2015, o governo português prossegue a 
modernização do sector portuário numa perspectiva de maior liberalização, apoiada 
nas medidas da troika. Aposta-se mais no controlo centralizado das despesas, 
abandonam-se os contractos de gestão com objectivos quantificados entre o Estado 
e as autoridades portuárias, reduzindo-se a flexibilidade da gestão e a autonomia 
das autoridades portuárias. Define-se um plano de investimento e de acção para o 
sector (PETI - plano estratégico de transportes e infraestruturas), que integra os 
diferentes modos de transporte num plano global de crise, construído com a ampla 
participação de associações e empresas privadas. Este plano aposta fortemente no 
investimento privado e nos fundos comunitários. Com vista a adequar melhores 
condições para o crescimento da actividade portuária de exportação para os 
mercados fora da União Europeia aposta-se no investimento nos portos. 

Prossegue o alargamento do hinterland baseado em estratégias de 
colaboração directa com plataformas logísticas espanholas, apoiando as redes 
logísticas e comerciais dos clientes espanhóis, orientada para a expansão da 
ferrovia focada nas mercadorias. Verificou-se uma maior relação indirecta entre as 
autoridades portuárias e o Estado ao relevar a importância da APP, implementando 
grupos de colaboração entre portos nas matérias de redução de custos, 
uniformização de procedimentos e desenvolvimento dos sistemas de informações. 
Aposta-se em maior competição entre portos, mantendo-se a tendência de fusão da 
gestão de alguns portos a nível regional, caso do porto de Sines e portos do Algarve, 
porto de Leixões e portos do Douro e Viana do Castelo. Toma-se enfoque muito 
forte na redução de custos portuários (Plano 5+1) e da factura portuária, 
nomeadamente, aposta-se na redução das rendas das autoridades portuárias, com 
impacto nos clientes, alargando os prazos de concessão. 

O Estado procede à revisão da legislação do trabalho portuário, liberalizando 
a entrada de novos trabalhadores e não de estivadores sob controlo das empresas, 
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excluindo de actividades de estiva, nomeadamente, o movimento de cargas no 
terminal em camião/trailer e as operações logísticas no terminal. O governo aposta 
na criação de novos terminais, no aumento da concorrência portuária e liberação do 
acesso à prestação de serviços portuários e nas licenças precárias a conceder a 
várias empresas no mesmo terminal, em alternativa à concessão de terminais.  

Neste período criam-se o IMT, instituto coordenador alargado a todos os 
transportes, e a AMT, autoridade reguladora dos transportes. Na situação de 
intervenção externa em Portugal, a troika adopta uma agenda política de forte 
liberalização para os portos portugueses, para aumentar a competitividade e a 
concorrência, promovendo economias de escala, e aposta nas exportações e na 
captação de investimento estrangeiro, excluindo a privatização das autoridades 
portuárias (Quadro 1). 
 

Quadro 1 – Política da troika para os portos portugueses 

Port strategy definition 

Integrate ports with logistics and 
transports 

Creation of a regulation authority 

Port governance model redefinition 

Logistic single window 

Port labor liberalization 
Source: Troika 

 

2.4 – Tendências comuns no período 2005-2015 

Constata-se uma linha comum de evolução dos portos portugueses durante 
os dois períodos, o primeiro entre 2005 a 2010 e o segundo entre 2011 a 2015, 
embora adoptando-se políticas distintas. Mantem-se ao longo do tempo, 
nomeadamente, a abertura dos portos à concorrência internacional, através da maior 
integração nas redes nacionais e internacionais de onde estavam desligados, o 
aumento do poder de intervenção da autoridade portuária e da sua autonomia como 
gestor do porto (devolution), o crescimento contínuo e expansão dos portos ao 
serviço da economia e a gradual aplicação das leis de mercado visando a maior 
liberalização da actividade portuária e boas práticas internacionais. 

Os portos promovem uma crescente abertura ao exterior, alargando o seu 
hinterland, relacionando-se mais com as empresas e aumentando a cooperação com 
as plataformas logísticas e com as cadeias de abastecimento. Verifica-se também 
uma abertura aos poderes municipais, melhorando a relação do porto com as 
cidades, assumindo a sua responsabilidade social face ao impacto ambiental das 
actividades portuárias e procedendo à criação de áreas reabilitadas e recuperadas 
de natureza urbana, em harmonia com os municípios. Além disso, os portos 
adoptam maiores preocupações com o desenvolvimento da economia do mar e 
abertura ao investimento privado. Verifica-se mais poder conferido às comunidades 
portuárias na definição das estratégias e na defesa do porto e um forte incremento 
das actividades não core relacionadas com o desenvolvimento sustentado do porto. 
Verificam-se, ainda, tendências para uma maior integração dos portos nas redes 
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logísticas, maior ligação aos portos mais próximos em coopetição, maior enfoque na 
melhoria dos acessos rodoferroviários ao porto, dentro do e ao hinterland, em 
especial o seu alargamento a Espanha e o recurso à janela única logística, a par da 
atracção de operadores e investidores internacionais. 

Também se verifica grande preocupação com o crescimento dos portos, o 
investimento, a eficiência e ganhos de escala, a expansão dos terminais existentes, 
criação de novos terminais e o aprofundamento dos canais de acesso dos portos 
para receber navios com crescente dimensão. 

Finalmente, verifica-se a abertura gradual do sector às regras do mercado em 
livre concorrência, liberalizando-se o mercado da mão-de-obra portuária, a entrada 
gradual de empresas na prestação de serviços portuários e o investimento em novos 
terminais portuários, para melhoria da qualidade dos serviços, redução de custos e 
fomento da concorrência intra-portuária, apostando-se no modelo landlord e na 
orientação para os clientes (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Tendência comum da política portuária portuguesa, período 2005-

2015 

Opening Regionalization  Relation port-city Environment concerns 

  Privatization Port communities Sea economy focus 

Integration Hinterland expansion Expansion to Spain Rail to Spain 

 International operators Road and rail access  Logistic single window 

  Transhipment and scale PA fusion and cooperation Supply chains 

Empowerment PA financial sustainability  Contracted goals with PA More autonomy 

  Central financial control Reinforce PA as entreprise Regulation control of AMT and IMT 

Growth Capacity and expansion Deep port access Investment 

Market Liberalization of services Liberalization of port labor Quality and price focus 

  Customers orientation Free market access Landlord and intra-port competition 

 

No período de 2005 a 2010, as principais dificuldades de implementação das 
políticas adoptadas residem, em especial, na resistência dos estivadores à 
aprovação da nova Lei de Portos que exclui as operações logísticas do âmbito do 
trabalho portuário. A crise económica iniciada em 2007/2008 é um forte 
constrangimento ao investimento previsto no plano das OESMP e no plano Portugal 
Logístico, com reflexos nos tráfegos dos portos e na capacidade financeira do 
Estado e das autoridades portuárias. As exigências da troika e do Ministério das 
Finanças condicionam o alargamento do hinterland, face à maior concorrência dos 
portos espanhóis, e limitam a atribuição de maior autonomia às autoridades 
portuárias. 

A comunidade portuária de Leixões beneficia da eficiência e sucesso do porto 
de Leixões e desempenha algum domínio sobre as políticas para sector. Por outro 
lado, influencia as comunidades portuárias de outros portos nacionais ao disseminar 
a nível nacional e internacional as suas melhores práticas. Esta influência reflecte-
se, em especial, em três capítulos: a) na contestação ao relatório da Autoridade da 
Concorrência (AdC), por defender as políticas de liberalização do sector, sem 
atender às melhores práticas internacionais; b) na contestação à redução dos custos 
portuários, por influir na qualidade dos serviços, no investimento e desenvolvimento 
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dos portos e na sustentabilidade do sector; c) na elaboração da legislação que 
liberaliza a mão-de-obra portuária, ao replicar o modelo praticado em Leixões e o 
modelo de expansão e regionalização de Leixões, com a construção de novas 
plataformas logísticas e a estratégia de alargamento do hinterland para Espanha. 

No período 2011 a 2015, o principal constrangimento continua a ser as greves 
dos trabalhadores portuários por condicionarem a liberalização da legislação do 
sector e a aplicação da Lei. Também a resistência, em especial dos operadores e 
prestadores de serviços, dificulta a liberalização do acesso de empresas ao mercado 
portuário, com forte oposição pública. Neste período, a crise económica internacional 
proporciona vantagens aos portos portugueses. O porto de Sines regista forte 
crescimento devido à transferência dos fluxos de transhipment de Valência, por 
oferecer custos da mão-de-obra mais baixos. O armador global MSC, 
especialmente, tem papel relevante na reforma dos portos No período 2011 a 2015, 
a Associação de Agentes de Navegação, a Associação de Portos de Portugal e o 
Conselho Português de Carregadores, entre outros, desempenham papel muito 
importante junto do governo na definição das políticas portuárias, no sentido da 
redução dos custos portuários, aumento da competitividade dos portos, maior 
liberalização do sector e na manutenção e reinvestimento dos dividendos dos portos 
no sector, devidos ao accionista Estado, como acontecia anteriormente. 

A reforma dos portos foi ainda muito influenciada pelas autarquias e poderes 
municipais, com papel crescente, quer na vertente da relação porto-cidade, 
impedindo a construção de novos terminais portuários em áreas destinadas a 
funções turísticas ou recreativas, caso do terminal da Trafaria, quer na definição de 
planos conjuntos para a revitalização de antigas áreas portuárias degradadas, caso 
das zonas ribeirinhas de Lisboa e Setúbal. Neste caso, transferindo a área dos 
portos para os municípios, como sucedeu em Lisboa, Aveiro e Sines. Também, 
interferindo no planeamento portuário, ao exigir a transformação de terminais 
portuários em novas zonas urbanas, caso da zona de Santa Apolónia em Lisboa, ou, 
ainda, exigindo a criação de novos terminais portuários em locais considerados mais 
adequados a essas funções para revitalizar regiões deprimidas, independentemente 
das questões económicas, técnicas e portuárias, caso do novo terminal do Barreiro, 
no porto de Lisboa. 

O regulador AMT cria-se apenas em 2015, o que se conjuga com o estudo da 
Autoridade da Concorrência que suscita acesas discussões e conflitos com as 
associações de operadores, autoridades portuárias e agentes do sector portuário. 
Em causa está o conteúdo sobre a liberalização do sector, desadequado face a 
especificidades e práticas internacionais adoptadas com intuito de aumentar a 
concorrência. A nova legislação de liberalização do trabalho portuário leva a conflitos 
intensos entre os sindicatos e o governo, numa primeira fase, e depois entre os 
sindicatos e os operadores de terminais que pretendem aplicar a legislação na sua 
plenitude, em especial no porto de Lisboa. Outro conflito no período 2011 a 2015 
centra-se nas pretensões de expansão e alargamento de áreas, cais e prazos de 
concessão dos operadores e concessionários dos terminais de contentores, caso do 
de Leixões e do terminal XXI de Sines. As limitações legais de áreas e prazos de 30 
anos, sem concurso público, de concessão de terminais portuários e a vontade do 
governo em ter novos operadores de terminais nestes portos, diminuem a 
capacidade de negociação com os operadores, gerando alguma conflitualidade.  

A fusão de portos e a gestão conjunta são outros temas de conflitualidade mal 
recebidas pelas comunidades locais e pelos municípios, devido ao receio de 
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diminuirem a autonomia dos portos, o investimento e a importância das próprias 
regiões, caso da Figueira da Foz, Viana do Castelo e portos do Algarve e o porto de 
Setúbal, no processo de administração conjunta com o porto de Lisboa, que ainda 
decorre.  
 

3. Métodos  

3.1 – Modelo de investigação  

O modelo de investigação relaciona as políticas governamentais, constituídas 
pelo Planeamento nacional (NationalPlanning), Controlo central e acção 
(CentralControl), Liberalização da mão-de-obra e operações (Liberalisation), 
Concessão de terminais portuários (Concession), Autonomia e fusão de portos 
(AutonomyFusion) e Cooperação portuária na associação de portos de Portugal 
(Cooperation), com a Gestão portuária (Management), Estratégia portuária 
(Strategy) e Performance portuária (Performance) (Figura 2). Consideram-se o 
período de 2005 a 2010 e o período de 2011 a 2015.  
 

Figura 2 – Modelo de investigação  

  

 
Hipóteses 

As hipóteses propostas são as seguintes: 

Hipótese 1: Analisar a relevância das principais políticas governamentais para os 

portos portugueses no período de 2005 a 2015; 

Hipótese 2: As políticas governamentais influenciam a estratégia portuária; 

Hipótese 3: As políticas governamentais influenciam a estratégia portuária, 

diferentemente no período de 2005 a 2010 e no período de 2011 a 2015. 

 

3.2 – Factores e variáveis 

Estratégia 

Portuária 

Controlo Central 

Planeamento Nacional 

Liberalização  

Concessão Terminais 

Autonomia e Fusão 

Cooperação 

Períodos 2005-10 

               2011-15 
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PARegionaliz 

PAIntermodal 

Política Governamental  
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A política governamental é explicada pelas seis variáveis latentes 
independentes ou factores seguintes: Planeamento nacional (NationalPlanning), 
Controlo central e acção (CentralControl), Liberalização da mão-de-obra portuária 
(Liberalisation), Concessão de terminais portuários (Concession), Autonomia e fusão 
de portos (AutonomyFusion) e Cooperação na associação de portos de Portugal 
(Cooperation). A variável latente dependente é Estratégia portuária (Strategy). 

NationalPlanning explica-se pelas três variáveis seguintes: Planeamento do 
investimento (InvestPlan), Rendibilidade do investimento (InvRentabil) e 
Planeamento estratégico (EstrategPlan). 

CentralControl explica-se pelas quatro variáveis seguintes: Associação da 
comunidade aos investimentos (Associatinv), Política de redução de custos 
(LessCostPolicy), Estratégia nacional de redução de custos (GovLessCost) e Plano 
portuário nacional (GovPortPlan). 

Liberalisation explica-se pelas duas variáveis seguintes: Liberalização das 
operações portuárias (GovServiceLiberal) e Liberalização do trabalho portuário 
(GovWorkLiberal). 

Concession explica-se pelas três variáveis seguintes: Novas concessões de 
terminais (GovNewConcess), Autorização de novos terminais (GovNewTerm) e 
Políticas de concessão de terminais (PAConcession). 

AutonomyFusion explica-se pelas quatro variáveis seguintes: Autonomia às 
administrações portuárias (SameBoard), Fusão regional de portos (GovPortfusion), 
Objectivos financeiros das administrações portuárias (PAFinancObj) e Objectivos da 
actividade das administrações portuárias (PAActivObj). 

Cooperation explica-se pelas duas variáveis seguintes: Projecto de 
concentração de administrações portuárias (APPComProj) e Associação Portuguesa 
de Portos representa os portos (APPrelGov).  

Strategy explica-se pelas três variáveis seguintes: Desenvolvimento da 
intermodalidade (PAIntermodal), Regionalização dos portos (GovRegionaliz) e 
Cooperação e coopetição entre portos (PACoopet). 

 
 

3.3 – Dados e amostra 

Para testar as hipóteses, enviou-se um inquérito para os utilizadores dos 
portos portugueses, que formam a comunidade portuária. O questionário contem 
perguntas sobre cada uma das políticas governamentais referentes ao primeiro 
período 2005-2010 e ao segundo período 2011-2015. Os itens usam a escala de 
Likert de 7 pontos (1 = totalmente em desacordo; 7 = concordo totalmente). 

O questionário enviou-se a 2.300 gestores seniores de empresas que operam 
nos portos portugueses. Recebemos 172 respostas válidas (7,5%), sendo 74% de 
entidades privadas (Quadro 3). Os dados empíricos foram coligidos e usados para 
determinar o modelo e a estatística descritiva. Utiliza-se a metodologia das 
equações estruturais (SEM). 

 
Quadro 3 - Amostra 

  Idade   

<35 5 3% 

36-55 104 60% 
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>55 63 37% 

  T Tipo de empresa 

Autoridade portuária 36 21% 

Operador 23 13% 

Armador 8 5% 

Agente 39 23% 

Carregador 18 10% 

Outros 48 28% 

  Nb Trabalhadores 

>25 52 30% 

26-50 29 17% 

51-100 23 13% 

101-150 12 7% 

>150 56 33% 

 

4. Análise e Resultados 

4.1 – Dados económicos  

A movimentação portuária analisa-se no período de 2005 a 2010 e período de 
2011 a 2015. No primeiro período regista-se tendência para a estagnação devido ao 
impacto da crise financeira internacional no movimento total dos portos portugueses 
a manter-se em torno de 60 milhões de toneladas, e no movimento de contentores 
registando os portos de Lisboa e Leixões uma redução ou estagnação e o porto de 
Sines um crescimento, mantendo o movimento total em torno de 1 milhão de TEU. 
No período de 2010 a 2015 o movimento de contentores e o movimento total de 
carga nos portos portugueses registam forte crescimento (Anexo 4).  

Verificam-se mudanças na estrutura portuária portuguesa, nomeadamente, 
forte crescimento do porto de Sines no movimento de contentores, que cresceram de 
50 mil TEU em 2005 para 1,3 milhões de TEU em 2015, com cerca de 20% deste 
movimento (265 mil TEU, em 2014), referente a tráfego de transhipment. Deverá 
crescer o movimento com o hinterland com o desenvolvimento da ferrovia para 
Madrid e a parceria com a plataforma logística de Badajoz. O porto de Lisboa foi 
afectado por greves com implicações nas linhas de contentores, redução de 
competitividade e redução da actividade portuária. O movimento total de 
mercadorias cresce mais acentuadamente no período 2011 a 2015 impulsionado, 
em especial, pelo movimento de contentores do porto de Sines, que regista 25 
milhões de toneladas em 2009 e 44 milhões de toneladas em 2015 (Anexo 5).  

O movimento de comboios de mercadorias com origem ou destino nos portos 
nacionais atinge cerca de 16 mil em 2014 (CP Carga), com Sines a movimentar 6,9 
mil comboios, Setúbal, 5,5 mil comboios e Aveiro 2,2 mil comboios. 

O movimento de cargas total e de contentores regista um forte impulso, com 
as exportações a crescerem, em especial, para a costa ocidental africana e para o 
norte de África e Brasil. No final do período, retoma-se o crescimento para os países 
do norte da Europa, em contraponto com a redução do movimento com África e 
Brasil devido à crise entretanto iniciada nestes países, com a redução do preço do 
petróleo. 
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4.2 – Análise confirmatória 

Usando o modelo de equações estruturais com base nas hipóteses, obtêm-se 
coeficientes significantes no que respeita às relações entre as variáveis latentes e as 
variáveis observadas (>0.4). A validade convergente do modelo confirma que o 
modelo é adequado (Garver & Mentzer, 1999). Os resultados confirmam a validade 
das variáveis latentes, distintas e robustas (α > 0.6) (Anexo 6). Os resultados 
também confirmam a robustez e unidimensionalidade do modelo de equações 
estruturais (Hair et al, 1998). Os indicadores de ajustamento para o período 2005 - 
2015, sobre a média dos dados totais, demonstram a adequação do modelo de 
medida: χ2=434.672, χ2/df=3.15, GFI=0.776, CFI=0.764, RMSEA=0.112. Os 
resultados obtidos evidenciam a importância das políticas governamentais e a sua 
distinta influência para o desenvolvimento da intermodalidade e nas atitudes de 
cooperação entre as administrações portuárias (Figura 3). Excluem-se o 
planeamento nacional (National Planning) e a cooperação entre AP (Cooperation). 
Figura 3 – Resultados período 2005-2015 

 

A autonomia e fusão dos portos (Autonomy&Fusion) relacionam-se 
fortemente com a estratégia portuária (Intermodal, β=0.47; Regional, β=0.38; 
Coopetition, β=0.36), assim como tem importância a acção de controlo centralizado 
(National Control) (Intermodal, β=0.16; Coopetition, β=0.28). A liberalização da mão-
de-obra e operações (Liberalization) adoptada no sector não se assume com 
determinação (β=0.14). 

O modelo de investigação aplica-se em dois períodos. No período 2005 a 
2010 obtiveram-se os indicadores de ajustamento seguintes: χ2=460.293, 
χ2/df=3.335, GFI=0.758, CFI=0.745, RMSEA=0.117. Os resultados obtidos 
evidenciam a importância das políticas governamentais e a sua distinta influência 
para desenvolver a intermodalidade, a fusão regional dos portos e no fomento da 
cooperação entre as administrações portuárias (Figura 4).  

 
Figura 4 – Resultados período 2005-2010 
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As políticas de concessão de terminais (Concession) e de cooperação entre 
as AP promovidas através da Associação de Portos Portugueses (APP) não tiveram 
efeitos neste período e que National Planning (β=0.17) apresenta uma fraca relação 
com a estratégia de fusão regional de portos. Foi Autonomy&Fusion que maior efeito 
teve em Intermodal (β=0.49), Regional (β=0.40) e Coopetition (β=0.32). Também, 
neste período, a política de controlo centralizada da gestão dos portos (β=0.17; 
β=0.30) e de liberalização adoptadas (β=0.21; β=0.14) evidenciaram alguma 
importância. Estas políticas governamentais apresentam resultados muito distintos 
no sector portuário quando se comparam os dois períodos analisados. 

Analisado o modelo no período 2011 a 2015 obtiveram-se os indicadores de 
ajustamento seguintes: χ2=419.829, χ2/df=3.042, GFI=0.782, CFI=0.751, 
RMSEA=0.109. Os resultados obtidos indicam que Liberalization, Concession e 
Cooperation foram políticas que não tiveram efeitos neste período. National Planning 
apresenta fraca relação com Intermodal (β=-0.14) e Coopetition (β=-0.15) (Figura 5).   
 

Figura 5 – Resultados período 2011-2015 
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Foi Autonomy&Fusion que maior efeito teve em Intermodal (β = 0.50), 
Regional (β = 0.38) e Coopetition (β = 0.40). Neste período, a estratégia portuária 
baseada em medidas para o desenvolvimento da intermodalidade evidenciou-se a 

mais relevante acção no quadro das políticas governamentais (       ), 
semelhante quando se comparam os dois períodos analisados. 
 

5. Conceptualização e discussão 

5.1 - Conceptualização 

A reforma portuária realizada no período em estudo envolve a liberalização do 
trabalho portuário e a redução dos custos portuários totais, estimada em 20% pelo 
governo. Não se concluíram, por exemplo, a rede de plataformas logísticas de apoio 
aos portos, a ferrovia directa para Madrid, a renegociação das concessões 
portuárias para proporcionar mais investimento e menores rendas e custos, a 
construção dos novos terminais do Barreiro e Leixões e a expansão do terminal de 
Sines, nem o aprofundamento do acesso de Setúbal. Mas foram lançadas as bases 
para a conclusão destas reformas no próximo decénio. A mudança do modelo de 
governação, quer na gestão das autoridades portuárias, quer através duma maior 
participação das empresas privadas na gestão dos terminais portuários através de 
concessões, teve efeitos muito positivos na competitividade, produtividade, 
diminuição do tempo de estadia dos navios e das cargas em porto e no 
desenvolvimento dos sistemas de informações portuários ligados às redes logísticas, 
JUP e JUL. 

Os portos portugueses evoluem, seguindo Bird (1963) e Notteboom & 
Rodrigue (2005), abandonando o centro das cidades para outros portos adjacentes, 
caso do porto de Lisboa que tem transferido funções e actividades para a margem 
sul do estuário do rio Tejo e para os portos de Setúbal e Sines, e do porto de 
Leixões que expande a sua actividade, para Espanha e para o porto de Aveiro. 

As reformas portuárias respondem a tendências observadas na economia 
global influenciadas pela crise económica internacional, com especial incidência na 
economia portuguesa, derivadas de exigências colocadas pela troika de 
liberalização da economia, no âmbito do auxílio prestado a Portugal e ao Estado 

- 0.15 

0.14 

0.24 

0.14 

0.21 

0.50 

0.38 

0.40 

- 0.14 National Planning 

 

National Control 

 

Liberalization 

 

Concession 

Autonomy&Fusion 

Cooperation 

 

0.29 

Intermodal 

Coopetition 

Regional 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

137 

 

português. As estruturas de governação dos portos são influenciadas pelas 
características locais e tradições políticas de centralização da gestão dos portos, 
com alguma autonomia local, embora se preveja a gradual aglomeração da gestão 
de portos próximos por questões de economias de escala e gestão integrada da 
política de regionalização portuária, numa nova fase de evolução dos portos descrita 
por Notteboom & Rodrigue (2005) e Rodrigue & Rodrigue (2010). 

Com estes resultados evidencia-se o impacto real das reformas dos modelos 
de governação, detalhados pelo World Bank e Unctad nos anos 90 e aprofundados 
na Port Reform Toolkit de 2007. Referem, em especial, a divisão do porto em 
terminais, a concessão dos terminais especializados através de concurso público 
transparente, a separação de papeis entre a exploração e a regulação, o aumento 
da concorrência e liberalização do trabalho portuário, a importância do diálogo 
social, a necessidade de criação de uma base legal clara e a prossecução de 
objectivos de eficiência e eficácia. 
 

5.2 - Discussão 

Com base no modelo de investigação e nos resultados obtidos constata-se 
que no período 2005 a 2010 (Período 1) as políticas governamentais que 
influenciaram de forma distinta a estratégia, identificada pela opção de 

desenvolvimento da intermodalidade (       ), regionalização dos portos (   
    ) e cooperação entre AP e portos (       ) foram planeamento nacional 
(National Planning), controlo central (National Control), liberalização do trabalho 
portuário e operações (Liberalization) e autonomia e fusão de portos 
(Autonomy&Fusion). Destas políticas governamentais apenas Autonomy&Fusion tem 
impacto importante em qualquer das opções de estratégia portuária estudadas, o 
que se verifica, também, no período 2005 a 2010 (Período 2). A política de 
liberalização do trabalho portuário e operações (Liberalization) caracteriza o período 
1 pelo facto do governo ter apostado na liberalização do trabalho portuário e das 
operações portuários, o que resultou em grandes resistências sociais por parte dos 
trabalhadores e enormes prejuízos em alguns portos. No período 2 esta política foi 
abandonada. Confirmam-se a hipótese 2 e a hipótese 3.    

Analisado o período 2005-2015 verifica-se que têm importância as políticas 
governamentais National Control, Liberalization e Autonomy&Fusion. As políticas 
estudadas neste modelo de investigação concessão de terminais (Concession) e 
cooperação portuária na APP (Cooperation) não apresentam quaisquer efeitos nas 
opções de estratégia do modelo. Referente à política National Planning embora não 
tenha significância no modelo global apresenta significado no período 2 ao contribuir 
para o desenvolvimento da intermodalidade e da cooperação entre AP e portos. 
Constata-se que as políticas governamentais estudadas não apresentam todas a 
relevância para o modelo de investigação. Confirma-se a hipótese 1. No contexto 
português as políticas governamentais mostram ser decisivas para o sector portuário 
nacional. 
 

6. Conclusões e Contribuições 

Nesta investigação conclui-se que, no período 2005-2015, as políticas 
governamentais para os portos portugueses, excluindo as concessões de terminais 
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portuários e a cooperação entre AP, influenciam diferentemente as três opções de 
estratégia portuária estudadas. Estas opções de estratégia referem-se às medidas 
de desenvolvimento da intermodalidade, a regionalização dos portos e as atitudes 
de cooperação entre AP. A autonomia de gestão concedida às AP e a centralização 
da gestão dos portos próximos foram a principal política do governo adoptada ao 
longo de todo o período com efeitos nas três opções de estratégia.  

As políticas governamentais adoptadas alteram-se nos dois períodos 
estudados. Outra conclusão é que no período 1 (2005-2010) a grande diferença face 
ao período 2 (2011-2015) reside em apostar na liberalização do trabalho portuário e 
nas operações com efeitos no desenvolvimento da intermodalidade e na 
regionalização dos portos. O planeamento nacional dos investimentos impulsionado 
pelo governo no período 1 é importante para a regionalização dos portos ao passo 
que no período 2 deixa de ter esse papel importante e contribui para o 
desenvolvimento da intermodalidade e para apoiar a cooperação entre as AP. 

Este trabalho apresenta importantes contribuições para a literatura. 
Compreende-se melhor o papel das políticas governamentais e a diferente influência 
na estratégia portuária. A aposta na autonomia de gestão das administrações 
portuárias e a centralização da gestão de portos regionais interligam-se com a 
estratégia portuária seja optando no desenvolvimento da intermodalidade, pela 
regionalização dos portos e por acções de cooperação entre portos. Esta 
investigação deve continuar a desenvolver-se no futuro analisando outras medidas 
de política governamental e outros contextos.  
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Anexos 

Anexo 1 – Evolução do PIB português, período 2005-2015 

 

Source: Banco de Portugal, INE 

 

 

 

Anexo 2 – Portos portuguese e rede transeuropeia 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

141 

 

 

Source: APP, European Comission 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Principais políticas portuárias 

2005 to 2010 2011 to 2015 

PA goals contracts with State Central control of expenses 

State investment and policies plan for ports 

(OESMP) 

Transports investment plan build with enterprises 

(PETI) 

Diret relation ports and Government APP represents ports to Government 

Low tariffs increase Cargo harbour dues  eliminated 

Focus on port public investment Focus on port costs reduction 

Focus on port labor dialog and new port law Port labor liberalization 

News concessions of PA terminals Increase new terminal entries and port liberalization 

Reinforce of IPTM (ports and maritime view) Creation of IMT and AMT (global transport view) 

New terminals in Sines and Leixões New terminals Lisbon and Leixões 

Increase PA revenues and sustainability Negotiation of terminal concession rents 

Port cooperation (same board) Fusion of ports 

Central planning of investments Try to set an holding for ports 

More autonomy for PA More automony for PA 

Focus on coorpetation and planning Focus on increase intra and inter-ports competition 

Logistic Plataforms Plan Private set logistic platforms (no plan) 

Port national plan Transports national strategy to reduce costs 

      Source: Adapt. OESMP e PETI 
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Anexo 4 – Movimento de contentores nos portos portugueses, período 2005-2015 

 

Source: IMT, PA 

 

Anexo 5 – Movimento de cargas nos portos portugueses, período 2005-2015 

 

Source: IMT, PA 

 

Anexo 6 – Alpha de Cronbach 
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Latent Question Alpha 

National Planning National investment plan   

  Rational investment plan   

  Strategic plan 0.78 

Central control and action Investments planned with users   

  National port cost redution   

  National cost strategy   

  National port plan 0.82 

Port liberalization Port labor liberalization   

  Port service liberalization 0.79 

Concession of new terminal Government focus on new concession   

  Government focus on new terminals   

  PA focus on new concessions 0.73 

PA autonomy and fusion Regional PA with same board    

  Government focus on port fusion   

  PA financial goals   

  PA activity goals 0.78 

PA cooperation Port association cooperation   

  Port association relation with government 0.63 

PA Strategy PA focus on intermodality   

  PA focus on regionalisation   

 

PA focus on port coopetition 0.66 
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Abstract 
 
In this article, we discuss the objectives, results and perspectives of the Regional 
Program Network of Digital and Collaborative ports of Latin America and the 
Caribbean, which is an initiative led by the Latin American and Caribbean Economic 
System (SELA) and the Development Bank of Latin America-CAF. The main 
activities which have been undertaken in the program, since its creation in 2014, are 
described, followed by the general results. Furthermore, we present the reference 
model for the competitiveness of the port logistics chain that has been proposed in 
the program, in which the key elements have been identified during the program for 
enhancing a more competitive logistics chain are described, emphasizing the main 
components: collaboration and port technology. Finally, some results and main 
findings are discussed. 
 
Keywords: Competitiveness; Port Logistics Chain; Port Logistics Community; 
Collaboration and Cooperation; Port Technology. 
 

 

1. Introduction 
The objective of the Program ―Creation of the Latin American and Caribbean 

Network of Digital and Collaborative ports‖ is to establish a new collaborative and 
inter-institutional system for the region that facilitate public policies actions at a 
national level (top down) and technical recommendations at a local level (bottom up) 
in order to increase the competitiveness of the port logistic communities based on a 
best practice approach for the administration of the port logistic chain, an 
interinstitutional governance, service standards, port single windows and 
collaboration in national and international networks. This program is complemented 
with other initiatives of a regional scope such as CAF-LOGRA from the Development 
Bank of Latin American and the Network VUCE of National Single Windows from the 
Inter-American Development Bank (IDB). All of these initiatives are focused on the 
strengthening and institutional modernization of the governments in foreign trade and 
international logistics matters.  

 
These initiatives are motivated by the low performance of the logistic systems 

at the region, particularly at the ports, based on the results of the Logistics 
Performance Index (LPI) or Doing Business metrics. These metrics conclude that 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

145 

 

Latin American region has structural problems that limit the competitiveness and 
productivity of logistics activities, in addition to a low inter-regional foreign trade. 
Based on the studies developed by CAF, ECLAC and IDB, the region is far away 
from implementing institutional, technological, training and research and innovation 
best practices. One of the main characteristics of the countries with a good logistic 
performance is a strong public and private institution, as well as the use of 
collaborative information technologies.  

 
The program promoted by SELA and sponsored by CAF began at the 

beginning of 2014 with the participation of the ports and their communities of 
Manzanillo and Veracruz in Mexico; Buenaventura and Cartagena in Colombia; 
Callao in Peru; San Antonio and Valparaiso in Chile; and Balboa and Colon in 
Panama. At the end of 2015 the second phase of the program was initiated, 
incorporating the ports of Altamira in Mexico, Limon-Moin in Costa Rica; Port of 
Spain in Trinidad and Tobago; Guayaquil in Ecuador; Paita in Peru and Montevido in 
Uruguay. 

 
2. Description of the program and current activities and results 

The main strategy of the program is to conform at each country, a network of 
collaborators considering: (i) Public Institutions (Ministry of Transport, Maritime 
Authorities; National Port Authorities and Local Port Authorities); (ii) Private 
Institutions (Logistic and Transport Associations, Technologic service providers 
companies; Consulting companies and Regional organizations; Port Terminal 
concessioners); (iii) Multilateral Institutions and (iv) Academic Institutions 
(Universities and Regional Research Centers). The aim is to facilitate a permanent 
dialogue and develop technical cooperation activities according to the specific 
requirements. In addition, the program is currently defining a Regional 
Institutionalization Strategy to promote the sustainability of the network in the medium 
and long term.  

 
The program has proposed a reference model for the competitiveness of the 

port logistics chain, based on four pillars and 12 checkpoints that have been 
identified as key elements to increase the competitiveness of the ports in the region. 
Furthermore, Schulte et al., (2016) have proposed directions for sustainable ports, 
emphasizing the sustainability dimension to complement this reference model. 
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Figure 1: Reference model for the competitiveness of the port logistics chain.  

Source: SELA, (2015) and also available in www.sela.org/redpuertos/modelo-
cadena-log-port/el-modelo/  

 
 
Furthermore, a guide for the implementation of recommendations derived 

from the reference model has been also proposed and as a first step, a study to 
measure the level of implementation of these guidelines has been undertaken. The 
methodology employed consisted in an online survey where the participants of the 
program were consulted during a period of three months. Results will be presented in 
the final report of the program, that will be published at the end of 2016.  

 
At each port, three technical cooperation actions have been performed at 

each participant port, in addition to specific technical support to implement the 
recommendations derived from the reference model, specifically enhancing the 
conformation of the port logistics community at each port: 

 

 Workshop of a Strategic Diagnose, with the aim to Foster a dialogue among 
the stakeholders of the port community around global, local matters of the 
port. For this, a SWOT analysis of the reference model (4 pillars and 12 
analysis points) proposed in the program is performed in order to generate an 
auto diagnose of the current situation of the port.  

 Conform Research Support Groups (GAM), compound by researchers, 
professors and consultants that currently work in areas related to logistics, 
foreign trade and ports. The objective is to foster local and national research in 
this lines, and support the development of technical assistant and consulting to 
the port logistic communities. The program has provided support in the 
proposal and implementation of projects for the Strategic Plan and 
Governance in the ports of Manzanillo and Veracruz in Mexico, Buenaventura 
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in Colombia; Balboa and Colon in Panama; Mejillones in Chile and Callao in 
Peru. The sponsorship of these projects have been granted by diverse 
financial institutions, either from the government (case National Port Authority 
of Peru) or private institutions (Case Commerce Chambers of Buenaventura in 
Colombia). At present, the program is linked to more than 30 universities in the 
region.  

 Training Workshops for the industry, with the aim to provide and spread 
knowledge related to logistics, foreign trade and logistic technologies among 
the stakeholders of the port logistic chain at each port. This activity is 
considered to be developed during 2 days, where the participants may be able 
to visit different facilities, such as port terminals, intermodal transfer stations, 
empty container depots and dry ports. The participant universities of the 
network may provide an assistance certificate for the participants.  

 First Regional Meeting, in which delegates from more than 36 institutions 
that currently participate in the program attended in a three-day seminar that 
was held in Panama (14-16 July 2016). The meeting considered thematic 
blocks where some of the participants presented a lecture, followed by a 
discussion panel, in terms of the different elements of the reference model for 
competitiveness of the port logistic chain. 

 
 

3. Discussion of results and perspectives of the program 
The activities of the program provide food for thoughts, conclusions and 

strategic lines for the next stages of the program. First of all, it is evident the 
importance of having a national vision for the port development in order to justify and 
validate the integration efforts and local collaboration. Regrettably, several local 
initiatives have lost strength or have not achieved the required priority and attention 
due to the lack of a state policy in terms of port development and improvement 
matters. Some countries have initiated some efforts to mitigate this issue and have 
incorporated in their national strategic plans several concepts that are promoted by 
the program Network of Digital and Collaborative ports. For instance, Chile has 
published in January 2016 a document with the vision of ports and their logistics as a 
result of several working sessions with participants of the government and the 
industry of the sector, including also some academics to discuss the vision of ports 
and their logistics to the 2030. 

 
Another key element for the successful implementation or strengthening of 

the port logistic communities is the identification of a local ―Champion‖ or leader that 
may promote the collaborative actions of a public-private-academic work in each port 
system.  There is some progress achieved in the cases of the National Port Authority 
in Peru, the local Port Authorities in Chile and Mexico, the Maritime and Logistics 
Cabinet in Panama and the Local Commerce Chambers in Colombia. For the new 
countries incorporated in the program in 2015, it is still necessary to define who is 
going to assume this role. 

 
There is also evidence of a worrying phenomenon in terms of technologic 

and logistic innovation projects, given that it was observed that the progress of Port 
Community Systems (PCS) projects is lower than those projects related to National 
Single Windows or Maritime Single Windows (FAL 65). Big efforts will be necessary 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

148 

 

to align these fields of development among their multiple drivers and promoters 
(Ministries of Foreign Trade, Transport, Maritime Authorities and Port Authorities), 
whom should look for a closer collaboration with the port communities for 
consultation of the stakeholders involved in foreign trade processes and the 
promotion of public funds to implement collaborative information technologies. 

 
Finally, it was manifested that port logistics is a topic of interest for an 

important number of academics and universities in the region, which have been 
actively participating in the program, collaborating in the different activities with the 
aim to foster a closer link between the academy and ports. It is not an easy task, as 
the human and financial resources are scarce (even more than in any country in 
Europe and Asia), but the first steps to reduce the gap in terms of the knowledge 
required to strengthen and make it sustainable a development model based on the 
foreign trade between our region and the world.  
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Resumo 
 
Este documento busca propor parâmetros de desempenho a serem utilizados na 
avaliação do serviço adequado da atividade portuária. Considera-se fundamental o 
estabelecimento de indicadores para monitorar e avaliar os resultados da atividade 
portuária no país, particularmente das Autoridades Portuárias e seus arrendamentos, 
visando ao aperfeiçoamento setorial e ao avanço de estratégias competitivas no 
comércio exterior e nacional. Com base em experiências de outros setores 
regulados e na experiência internacional, este trabalho trata de apontar um conjunto 
de medidas e padrões avaliativos, focando na mensuração dos resultados e das 
entregas finais da gestão das Autoridades Portuárias e dos Arrendatários - ao 
contrário dos indicadores tradicionais do setor, que estão voltados à qualidade dos 
processos ou na intensidade dos esforços da administração portuária. Buscou-se, 
acima de tudo, definir indicadores voltados aos objetivos definidos pelo Art. 3º da Lei 
12.815/2013, a chamada Nova Lei dos Portos. A partir dessa premissa, a qualidade 
do serviço portuário poderá ser aferida por meio do uso de 51 indicadores 
estruturados em seis medidas (ou dimensões), como instrumentos avaliativos: 1) 
Mercado; 2) Qualidade do Serviço Prestado; 3) Modicidade de Preços e Tarifas; 4) 
Produtividade; 5) Socioambiental e 6) Situação Econômico-Financeira. 
 
Palavras-chave: Indicadores; Desempenho; Parâmetros; Setor Portuário; Portos. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A evidente representatividade do setor portuário na economia e os seus 
impactos na cadeia produtiva e logística do País, torna necessário o 
desenvolvimento e a utilização de ferramentas capazes de avaliar a qualidade da 
prestação dos serviços nos Portos Organizados e nas Instalações Portuárias.  

Portos mais eficientes resultam em mais entregas (outputs) para dadas 
quantidade de insumos (inputs), favorecendo a competitividade dos produtos 
nacionais frente ao mercado internacional. A implementação de um sistema de 
indicadores de desempenho portuário pode resultar em significativa melhoria da 
competitividade dos produtos nacionais comercializados através do porto. Quanto 
melhor o desempenho, maior o volume de transações econômicas, maior a geração 
de renda agregada e maior a utilização da planta instalada no seu máximo 
rendimento. 
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A UNCTAD (1976), em seu notório artigo sobre desempenho portuário, afirma 
que umas das principais razões para se coletar dados do setor portuário referem-se, 
em primeiro lugar, ao fato de que os dados podem ser utilizados para melhorar as 
operações portuárias e, em segundo lugar, porque podem fornecer uma base 
adequada para planejar o desenvolvimento futuro dos portos. A avaliação de 
desempenho, alinha-se, portanto, ao planejamento setorial de médio e de longo 
prazo. 

Além disso, a aferição de qualidade dos serviços públicos prestados é uma 
atividade inerente da regulação setorial e da fiscalização. Segundo o Tribunal de 
Contas da União (TCU), uma das atividades mais nobres das agências reguladoras 
é controlar a qualidade da prestação dos serviços públicos concernentes aos setores 
regulados. A disponibilização pelas agências de informações claras sobre 
indicadores de qualidade e resultados de suas avaliações pode igualmente facilitar o 
controle social sobre a efetividade dos serviços e, ainda, sobre a própria eficiência 
da agência (TCU; 2015). 

Com esse objetivo, este artigo visa propor um modelo de mensuração do 
desempenho portuário, identificando parâmetros que possam compor índices que 
permitirão uma análise regulatória da qualidade da prestação do serviço no setor. 

O artigo está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo 
introdutório. O segundo capítulo consiste na fundamentação teórica do tema, 
abordando os conceitos de desempenho e parâmetros de desempenho. O terceiro 
capítulo detalha a apresentação de um modelo para a mensuração do desempenho 
e o quarto capítulo abrange os critérios para a seleção dos indicadores. No quinto 
capítulo são apresentados os resultados: proposta de parâmetros de desempenho, 
apresentação e detalhamento dos indicadores selecionados. Por fim, o sexto 
capítulo consiste nas considerações finais, apresentando aspectos conclusivos e 
prosseguimentos do trabalho.    

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Primeiramente, avaliação refere-se, em termos amplos, ao estágio do processo 
de uma política pública que determina como de fato tal política está funcionando na 
prática. Pode avaliar os meios que são empregados, ou avaliar se os objetivos estão 
sendo atendidos. Determina racionalmente a eficácia de uma determinada política, 
em termos de suas intenções ou resultados percebidos. 

A profundidade, ou o tipo de avaliação, depende daqueles que decidem iniciá-
la ou empreende-la, e também do que pretendem fazer com as conclusões ou 
constatações a que chegarem a respeito. Nesse artigo, busca-se uma visão mais 
pragmática, como a de Peter Drucker, da Escola Neoclássica da Administração, 
voltada ao alcance de resultados concretos e objetivos. Logo, privilegia uma visão 
mais regulatória, dando-se pouca ênfase na avaliação da qualidade dos processos, 
no controle estatístico, ou no controle da redução de custos. O que se pretende 
avaliar é se o compromisso está sendo estregue, quantitativamente. 

Por essa linha, em geral, a apuração do desempenho deve ser neutra e 
técnica. Deve ser sistemática, encontrando os efeitos ou impactos da gestão ou de 
ações prévias nas entregas e no público-alvo. Parte-se do pressuposto, ademais, 
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Esforços  Resultados Desempenho 

que as metas e os objetivos são claros, explícitos, não exigindo interpretação 
subjetiva para determinar o que realmente foi alcançado – ainda que o setor 
portuário seja marcado pela sua complexidade de atores e esteja constantemente 
inserido em ambiente politizado. 

A avaliação de desempenho passa, do mesmo modo, pela compreensão de 
que as práticas organizacionais são inter-relacionadas. Por exemplo, é impossível 
dissociar o planejamento empresarial da definição das metas que foram impostas 
pelas autoridades ou pelas entidades regulatórias, assim como não se pode 
dissociar a prática da avaliação de desempenho do desenvolvimento de 
competências internas.  

Em resumo, a dinâmica do processo de gestão do desempenho inicia-se com o 
planejamento e o acordo de padrões de desempenho objetivos e mensuráveis, que 
são o ponto de partida para o monitoramento da execução e a revisão dos 
resultados, com vistas ao aprimoramento do próprio processo e ao aperfeiçoamento 
institucional. 

Um bom sistema de gestão de desempenho deve ser concebido de modo a 
assegurar que os objetivos das políticas públicas sejam alcançados, sem descuidar 
que os aspectos (ou fatores) internos e externos, que influenciam o desempenho, 
sejam maximizados quando positivos, e minimizados (ou até eliminados) quando 
negativos.  

2.1. Definição de Desempenho: uma visão regulatória 

Necessita-se, previamente ao avanço dos trabalhos, conceituar melhor o termo 
desempenho. Segundo Palvarini (2010), desempenho é um termo sujeito a inúmeras 
variações semânticas e conceituais, embora existam alguns consensos majoritários 
em torno de uma definição. Para o autor, segundo uma abordagem abrangente, o 
desempenho pode ser compreendido como esforços empreendidos na direção de 
resultados a serem alcançados, conforme a seguinte equação simplificada: 

Figura 1: Componentes do Desempenho Portuário 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim, a definição sintética e ao mesmo tempo ampla para o desempenho é 
estabelecida pela atuação de um objeto (uma organização, projeto, processo, tarefa 
etc.) para se alcançar um resultado. Logo, desempenho é um conceito peculiar, 
específico, para cada objeto (Palvarini; 2010).  

Conforme Coelho Júnior (2011), desempenho refere-se ao conjunto de 
comportamentos (ou ações) manifestados pelo indivíduo no exercício de suas 
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atribuições e responsabilidades, que envolve a mobilização intencional de 
conhecimentos e habilidades orientadas à consecução do trabalho considerando-se 
o ambiente organizacional de execução das tarefas. Somadas aos resultados, que 
se referem às consequências de tais ações e dos comportamentos (efeitos ou 
impactos), temos o desempenho. 

Segundo esse autor, avaliar desempenho implica atribuir um juízo de valor 
sobre o conjunto de comportamentos necessários ao bom exercício do cargo, 
manifestados por indivíduos e equipes. Consiste, assim, em identificar informações 
válidas, precisas e sistemáticas acerca do quanto o desempenho do indivíduo está 
de acordo com o esperado para seu cargo. Para tal, a delimitação prévia de um 
plano de trabalho, entre chefe e subordinado, na etapa de planejamento, que esteja 
alinhado com os critérios de verificação de desempenho, é fundamental para a 
correta execução e consequente avaliação de desempenho (Coelho Júnior; 2011).  

Por outro lado, segundo a clássica Teoria do Agente-Principal (desenvolvida 
por diversas teorias econômicas, mas principalmente por Joseph Stiglitz), o esforço 
do regulado (regulado aqui seria a firma, que é submetida à regulação de uma 
agência governamental) é de difícil observação ou contestação pelos agentes 
reguladores, pois existem muitas ações ocultas. Somente com um grande empenho 
ou intensa auditoria da agência é que serão descobertas pelo regulador. Tal 
empenho eleva o custo operacional das agências. Esse é o motivo que os 
reguladores evitam regrar qual será o esforço das firmas, apenas regrando o nível 
de desempenho na sua obrigação de manter o serviço adequado. O desempenho, 
este sim, pode ser bem observado, diretamente (como pretende-se aqui 
demonstrar).  

De acordo com Levinthal (1988), o risco imposto a um agente pode ser 
reduzido baseando-se o desempenho individual relativo ao desempenho de outros 
agentes que fazem face a estados de natureza similares. Espera-se, quase sempre, 
que o desempenho do agente poderá ser aferido por medidas simples possíveis, 
como indicadores calculados por fórmulas descomplicadas. 

2.2 Parâmetros de desempenho 

Conforme visto anteriormente, a dinâmica do processo de gestão do 
desempenho inicia-se com o planejamento e a negociação prévia de parâmetros de 
desempenho. Um parâmetro é um princípio, um elemento que permite uma 
comparação. É uma grandeza maior, que pode ser medida, auxiliando na avaliação 
dos fatos e situações sociais. Traz as principais qualidades de uma realidade, 
valorizando o que é importante.   

No aspecto da gestão portuária, podemos caracterizar um parâmetro por três 
elementos indissociáveis: 

 Objetivos; 

 Prazos e Metas; 

 Medidas e Padrões de comparação. 

A diversas combinações desses três elementos resultam em um parâmetro 
diferenciado. Neste sentido, todos os indicadores e demais instrumentos avaliativos 
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deverão estar alinhados com os parâmetros de desempenho. A Figura 2 exemplifica 
o processo. 

 
Figura 2: O conjunto de parâmetros de desempenho 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Definir objetivos e prazos é extremante relevante, já que devemos nos 
confrontar com a realidade de que certas políticas, com frequência, não enunciam 
seus objetivos e prazos com precisão suficiente para permitir uma análise rigorosa 
que determine se eles foram alcançados ou não. Ademais, alguns governos muitas 
vezes não querem que seus insucessos, diferentemente daquilo que julgam ser seus 
sucessos, sejam divulgados ou transparentemente dissecados. Além disso, a 
mesma política ou intervenção regulatória pode ser voltada para alcançar uma 
variedade de objetivos dissonantes, sem indicar uma prioridade relativa, tornando 
assim difícil descobrir se um dado objetivo está sendo atingido ou não (Howlett; 
2013). 

A necessidade de definir certos padrões ou medidas é igualmente essencial, 
pois os problemas organizacionais e econômicos tendem a estar estreitamente 
interligados e, com a ausência de padrões bem delimitados, torna-se virtualmente 
impossível isolar e avaliar de forma independente os efeitos das intervenções 
governamentais levados a cabo para aumentar o desempenho. 

3. UM MODELO PARA MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO  

Obtido o consenso sobre como caracterizar um parâmetro de desempenho, 

torna‐se, portanto, necessária a concepção de um meta-modelo de definição e 
mensuração do desempenho que seja robusto o suficiente para ser capaz de unir as 
mais diversas abordagens a respeito de indicadores. 

Existem múltiplos aspectos nas dimensões de esforço e do resultado que 
devem ser considerados em um modelo para a medição de desempenho. O meta-
modelo preconizará assim regras básicas para construção de modelos específicos 
de mensuração de desempenho. 
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Nesse sentido, o meta-modelo proposto neste artigo segue o referencial 
metodológico muito utilizado na Administração Pública para a mensuração de 
desempenho, presente em Palvarini (2010). Neste modelo, propõe-se uma 
concepção de uma Cadeia de Valor, que identifica seis dimensões do desempenho, 
permitindo que se amolde em cada dimensão distintos padrões de desempenho, 
orientando a modelagem de indicadores (sem prejuízo de se identificarem, em 
alguns casos, indicadores já consagrados) e permita a construção de painéis de 
acompanhamento da gestão.  

Segundo Palvarini (2010), o modelo da Cadeia de Valor constitui‐se das 
dimensões de esforço e de resultado desdobradas em outras dimensões do 
desempenho. As dimensões de esforço são economicidade, execução e excelência; 
e as dimensões de resultado são eficiência, eficácia e efetividade. Nesse sentido, o 
modelo da Cadeia de Valor propõe uma tipologia de seis categorias de indicadores, 
relacionados às dimensões de esforço e resultado, estando as seis categorias de 
indicadores relacionadas a algum dos elementos da cadeia de valor.  

Uma combinação dos elementos de coleta de valor com as dimensões do 
desempenho permite identificar seis categorias básicas de indicadores de 
desempenho, conforme detalha Palvarini (2010): 

i. Efetividade são os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou 
projetos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor 
agregado, a transformação produzida no contexto em geral. Esta classe de 
indicadores, mais difícil de ser mensurada (dada a natureza dos dados e o caráter 
temporal), está relacionada com a missão da instituição;  

ii. Eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário 
(beneficiário direto dos produtos e serviços da organização);  

iii. Eficiência é a relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os 
insumos utilizados, relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de 
recursos, usualmente sob a forma de custos ou produtividade;  

iv. Execução refere‐se à realização dos processos, projetos e planos de ação 
conforme estabelecidos;  

v. Excelência é a conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência para a 
realização dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução e 
economicidade; sendo um elemento transversal; e  

vi. Economicidade está alinhada ao conceito de obtenção e uso de recursos com o 
menor ônus possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigidas pelo input, 
gerindo adequadamente os recursos financeiros e físicos. 

4. CONSTRUÇÃO DE INDICADORES 

É sempre difícil deliberar sobre o sucesso ou insucesso de uma política pública 
ou de uma ação regulatória, ou seja, se tal desempenho esperado foi ou não 
alcançado. Isso porque as políticas ou intervenções podem ser bem-sucedidas de 
várias maneiras, parcialmente ou integralmente, a depender de quem interpreta os 
parâmetros. Desastres inequívocos apresentam origens nem sempre óbvias. Causas 
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menos conhecidas, vagas, ambíguas, intencionais, ou até falhas sistêmicas, 
existirão.  

Boa parte dessa complexidade se deve ao fato de que há, por muitas vezes, 
diferentes atores com diferentes papéis no universo avaliado, e que estão envolvidos 
de maneira simultânea e sequencial nos diferentes tipos de atividades avaliadas. 
Independente da dinâmica desses esforços, a necessidade de compreender a 
responsabilidade de cada ator no desempenho esperado aponta uma complexidade 
ainda maior.  

Daí, temos a necessidade do monitoramento constante por meio de 
indicadores e não somente ao final do estágio da política. 

Os indicadores são instrumentos formais que auxiliam no enquadramento mais 
racional e objetivo da avaliação, pois permitem acompanhar e analisar 
continuamente o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, 
correção de problemas e necessidades de mudança. São mais imunes ao viés 
interpretativo, determinando com precisão, quase sempre numericamente ou 
quantitativamente. Padronizam a abordagem regular, institucionalizada, da 
problemática, permitindo uma comparação histórica, no tempo e no espaço. 

A definição de um indicador está bem representada na literatura acadêmica e 

governamental. Assim sendo, pode‐se dizer que os indicadores possuem, 
minimamente, duas funções básicas: a primeira é descrever por meio da geração de 
informações o estado real dos acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é 
de caráter valorativo que consiste em analisar as informações presentes com base 
nas anteriores de forma a realizar proposições valorativas (GesPública; 2009). 

Os indicadores não são simplesmente números, ao contrário, são atribuições 
de valor a objetivos, acontecimentos ou situações, de acordo com os parâmetros de 
despenho, observando regras que servem de critérios de avaliação, como, por 
exemplo, a eficácia, efetividade e eficiência. São uma compilação sofisticada, 
organizada, equiparável, que permite o cotejamento dos inputs e dos outputs, a 
partir da coleta de evidencias precisas, no curso do tempo. Servem para: a) 
mensurar os resultados e gerir o desempenho; b) embasar a análise crítica dos 
resultados obtidos e do processo de tomada decisão; c) contribuir para a melhoria 
contínua dos processos organizacionais; d) facilitar o planejamento e o controle do 
desempenho; e) viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e 
do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes 
semelhantes (GesPública; 2009). 

4.1 Critérios de seleção de indicadores 

Os indicadores de desempenho portuário são simplesmente medidas de 
vários aspectos da operação do Porto e para cumprir a sua finalidade, tais 
indicadores devem ser fáceis de calcular e simples de entender (UNCTAD, 1976).  

Segundo a UNTAD (1976), os indicadores devem fornecer informações à 
gestão portuária para o funcionamento de áreas-chave e podem ser utilizados ainda 
em momentos de considerações de tarifas portuárias e decisões de investimento.  
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Na identificação e seleção de um indicador é importante considerar um 
conjunto de critérios básicos, para garantir a sua posterior operacionalização. A 
Tabela 1 explicita os critérios centrais aceitos largamente pela literatura na seleção 
de um indicador. Definidos os critérios de seleção é necessário o estabelecimento de 
pesos para cada indicador sugerido, segundo seu grau de importância no contexto. 
Essa técnica permite estabelecer um ranqueamento ou composição dos indicadores, 

utilizando ou não o recorte por dimensão e classificando‐os segundo uma ordem de 
prioridade.  

Tabela 1 – Critérios para a definição de um indicador 

Fonte: Elaborado com base no ―Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de 

Indicadores‖ da GesPública (2009). 

Os indicadores podem ser simples ou compostos. Os indicadores simples 
representam um valor numérico (uma unidade de medida) atribuível a uma variável. 
Normalmente, são utilizados para medir eficácia, ou seja, a quantidade de 
determinado produto ou serviços entregues ao beneficiário. Não expressam, 
entretanto, a relação entre duas ou mais variáveis.  

Os indicadores compostos expressam a relação entre duas ou mais variáveis. 
De acordo com as relações entre as variáveis que os constituem e a forma como são 

calculadas, são denominados de maneiras específicas. Assim têm‐se quatro tipos de 
indicadores compostos: a) Proporção ou Coeficiente; b) Porcentagem; c) Razão ou 
Índice e d) Taxa. A fórmula de cálculo e a unidade de medida fornecem subsídios 
para identificar o comportamento esperado do indicador, ou seja, se o indicador é 

maior‐melhor, menor‐melhor ou igual‐melhor).  

• Fornece informações sobre as principais variáveis estratégicas e prioridades definidas de ações, 
produtos ou impactos esperados;  

Seletividade ou importância: 

• Os indicadores devem ser simples e compreensíveis, capazes de levar a mensagem e o significado. Os 
nomes e expressões devem ser facilmente compreendidos e conhecidos por todos os públicos 
interessados;  

Simplicidade, clareza, inteligibilidade e comunicabilidade: 

• Capacidade de demonstrar a mais importante e crítica etapa de um processo, projeto etc. Os dados 
devem ser precisos, capazes de responder aos objetivos e coletados na fonte de dados correta e 
devem possibilitar a pronta avaliação dos efeitos de determinada intervenção;  

Representatividade, confiabilidade e sensibilidade: 

• Os dados devem ser fáceis de analisar, sejam estes para registro ou para reter informações e 
permitir juízos de valor;  

Investigativos: 

• Os indicadores devem ser facilmente comparáveis com as referências internas ou externas, bem 
como séries históricas de acontecimentos;  

Comparabilidade: 

• Procedimentos gerados de forma sistemática e constante, sem muitas alterações e complexidades, 
uma vez que é relevante manter o padrão e permitir a série‐histórica; e  

Estabilidade: 

• Projetado para ser factível e economicamente viável. Os benefícios em relação aos custos devem 
satisfazer todos os outros demais níveis. Nem todas as informações devem ser mensuradas, é preciso 
avaliar os benefícios gerados em detrimento do ônus despendido. 

Custo‐efetividade: 
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Dessa forma, a interpretação do indicador informa se o bom desempenho é 
alcançado quando o resultado do indicador está aumentando, diminuindo ou 
permanecendo o mesmo. 

4.2  Desdobramentos (coleta de dados, responsáveis e formalização) 

A dificuldade envolvida na coleta de informações confiáveis e utilizáveis e sua 
agregação em indicadores aceitáveis agravam a problemática da avaliação de 
desempenho. 

A realidade é que toda avaliação de políticas públicas se depara com uma série 
de desafios. Primeiramente, deve lidar com as limitações do fato de uma de suas 
principais fontes de informações serem os registros administrativos. Ora, como a 
avaliação nem sempre é concebida com o intuito de apoiar a formulação da política 
pública (―ex-ante‖, de acordo com o que será explanado abaixo), os registros 
administrativos não são elaborados com o propósito de prover os dados necessários 
à avaliação. Por esse motivo, o avaliador sempre tem de lidar com lacunas nesses 
dados e tentar superá-las. 

Em segundo lugar, outra fonte de informações para os avaliadores são os 
beneficiários, dos quais se obtêm dados diretos. Isso coloca a necessidade de 
construir instrumentos fidedignos de coleta, bases de dados precisas e confiáveis o 
suficiente para sustentar as apreciações a serem feitas. Assim, quanto mais sólido o 
treinamento metodológico do avaliador, melhor, apesar de que a avaliação não se 
resume à aplicação de técnicas de pesquisa. 

As limitações enfrentadas pela monitoramento e avaliação de desempenho 
aumentam progressivamente com a sofisticação dos parâmetros e da amplitude dos 
indicadores. Assim, as avaliações de esforço, ou de processos, são as mais difíceis 
de realizar, pois implicam criação de controles estatísticos que imputam ônus ao 
avaliado ou ao avaliador. 

Uma vez selecionados e validados os indicadores prioritários, os atributos 
descritivos de cada indicador devem ser corretamente formalizados, de forma a 
assegurar a uniformização do entendimento pela organização, bem como sua 
estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo.  

O passo seguinte após a construção das fórmulas e estabelecimento das 
metas é estabelecer os responsáveis pela apuração do indicador. Nesta fase é 
necessária a indicação do responsável pela geração e divulgação dos resultados 
obtidos de cada indicador. Uma vez identificado o responsável pela coleta, é definida 
a periodicidade de coleta do indicador, ou seja, é descrita a periodicidade temporal 
em que os resultados conexos ao indicador devem estar disponíveis para serem 
apurados. A sistemática de coleta de dados determina os requisitos para o 
levantamento de informações sobre os indicadores. Essa etapa é complexa, uma 
vez que há necessidade de se coletar dados acessíveis, confiáveis e de qualidade 
(GesPública; 2009). 

Deve-se dar preferência por dados secundários, compreendendo os registros 
administrativos das firmas avaliadas. Recomenda-se, sempre, muito cuidado com o 
manuseio de dados secundários: o enunciado das questões que deram origem às 
estatísticas deve ser conhecido; os procedimentos de coleta devem ser descritos 
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formalmente (se houver procedimento amostral), deve-se conhecer o tamanho da 
amostra, as margens de erro e o método de seleção das unidades de informação. 

Ou seja: é importante efetuar a crítica dos dados secundários antes de sua 
utilização, com os devidos expurgos, quando necessário. O rigor na coleta deve 
imperar, a observação deve ser direta, não cabendo pesquisas pontuais, entrevistas 
ou questionários. A coleta de dados deve ser sistematizada, automatizada, 
integrando, ao longo do tempo, à cultura do avaliado. Não pode haver espaço para 
triangulação de dados, ou de extrapolação de informações.  

4.3  Estabelecimento de metas individuais 

Uma vez estabelecidas as fórmulas e as fontes dos dados, segue‐se ao 
estabelecimento de metas.  

A meta é uma expressão numérica que representa o estado futuro de 
desempenho desejado. Todos os indicadores de desempenho devem ter metas, 
podendo ser definida mais de uma meta por indicador. Uma meta é um nível de 
desempenho mensurável a ser alcançado em um espaço de tempo específico e 
determinado. É a representação quantitativa de um indicador de desempenho em 
um ponto especificado no futuro. 

O propósito das metas é: a) estabelecer/comunicar o nível esperado de 
desempenho; b) possibilitar que os indivíduos compreendam qual é a sua 
contribuição à estratégia geral; c) concentrar as atenções da organização em 
melhorias. 

Para tanto, deve-se obedecer à quatro critérios para selecionar as metas, 
dentre outras tantas formuladas e possíveis (Figura 3):  

Figura 3: Critérios para estabelecer metas ao setor portuário 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Sabe-se também que as metas comunicam a velocidade de implementação da 
estratégia que a organização deseja empreender para alcançar a visão de futuro. 
Parte-se de um estágio inicial de referência (V0), que deve ser bem conhecido, 
inclusive o cenário que tal desempenho anterior foi medido (restrições do ambiente 
político e macroeconômico são condicionamento para o desempenho anterior e o 
futuro). 

Logo, é importante entender o contexto sob o qual a meta foi estabelecida, pois 
o diferencial de desempenho é o que comunica o tamanho de esforço que a 
organização precisa empenhar. Quanto maior a meta, maior o nível de desempenho 
atual em relação ao futuro. Não se pode, entretanto, estabelecer metas não 
factíveis.  

Apenas uma 
meta por 

indicador, por 
período 

Que seja 
quantificável 

Comunique 
claramente o 
desemepnho 

esperado 

Relacione-se 
com os objetivos 
do parâmetro de 

desempenho 
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Para isso, as metas devem ser: alcançáveis, desafiadoras, diretas, negociáveis 

e fundamentadas em séries históricas, tendências e benchmark. Recomenda‐se 
buscar referenciais comparativos (benchmarks) pertinentes quando tratar de 
indicadores consagrados e de ampla utilização. 

As informações de benchmarks do setor portuário podem ser obtidas 
internamente ou externamente aos portos organizados, a partir de referenciais como 
outra organização ou resultado considerados de notório destaque, como aqueles 
internacionais ou reconhecidos com excelência - acima da média setorial.  

5. RESULTADOS 

5.1 Proposta de parâmetros de desempenho  

Observada a experiência da União Europeia, este trabalho baseou-se nos 
indicadores propostos pela ESPO (2012), que desenvolveu um projeto de seleção e 
mensuração de indicadores de desempenho para os portos europeus (PPRISM 
project - Port Performance Indicators: Selection and Measurement).  

O projeto da ESPO (2012) segregou seus indicadores em 5 categorias distintas 
para acompanhar as tendências de desempenho do setor portuário europeu: 1) 
Tendências de mercado e indicadores de estrutura; 2) Indicadores 
Socioeconômicos; 3) Indicadores Ambientais; 4) Indicadores de Cadeia Logística e 
Operacionais e 5) Indicadores de Governança. 

Assim, com base no caso europeu, foram deliberados os parâmetros de 
desempenho para o caso brasileiro, de forma a nortear a escolha de um conjunto de 
indicadores associados ao serviço adequado da atividade portuária, a serem 
monitorados e exigidos das Autoridades Portuárias e dos Arrendamentos.  

Foram definidas seis medidas às quais todos os indicadores estariam 
enquadrados. Vide Figura 4. 

Figura 4: Medidas de Desempenho Portuário 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Esses seis padrões de medidas incorporam a visão dos atuais instrumentos 
avaliativos da agência reguladora do setor, como o Índice de Desempenho 
Ambiental (IDA) e os indicadores obtidos pelo banco de dados chamado Sistema de 
Desempenho Portuário (SDP) também da agência reguladora - ANTAQ, bem como 
aqueles recentemente construídos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil para fins de gestão administrativa.  

Colabora, também, com o conceito de serviço adequado o que consta no Art. 
6º da Lei Geral da Concessões (Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995), pois todas 
os itens legais podem ser encaixados em um ou mais padrões. Além disso, agrega a 
visão financeira e tarifária, exigência dos órgãos de controle federais. 

 As medidas escolhidas ao mesmo tempo refletem: 

i. Aspectos da qualidade, entendida como satisfação, confiança e segurança do 
serviço ao cliente, atendendo suas necessidades e desejos;  

ii. Aspectos de mercado como o grau de competitividade de um dado setor;  

iii. A economicidade, dada pelo nível dos preços dos serviços, possibilitando sua 
comparação com outros portos (outros terminais) e a análise evolutiva, 
inclusive no que se refere à variação dos diversos componentes com os 
preços totais; 

iv. A eficiência, medida através da produção ou grau de produtividade na oferta 
do serviço, em termos de rapidez ou velocidade e presteza;  

v. A gestão ambiental das instalações portuárias, com base na legislação 
ambiental aplicável e boas práticas observadas no setor portuário mundial e 
vi) avaliação da gestão administrativa e financeira, permitindo a análise da 
aplicação de usos de recursos (ou de processo) e de efetividade institucional. 
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 Buscou-se definir parâmetros de desempenho cujos objetivos estivessem 
baseados nas diretrizes definidas pelo Art. 3º da Lei 12.815 de 2013, a nova Lei dos 
Portos: 

 

“Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações 
portuárias, com o objetivo de aumentar a competitividade e o 
desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes diretrizes:  

I - expansão, modernização e otimização da infraestrutura e 
da superestrutura que integram os portos organizados e 
instalações portuárias;  

II - garantia da modicidade e da publicidade das tarifas e 
preços praticados no setor, da qualidade da atividade 
prestada e da efetividade dos direitos dos usuários;  

III - estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão 
dos portos organizados e instalações portuárias, à valorização 
e à qualificação da mão de obra portuária e à eficiência das 
atividades prestadas;  

IV - promoção da segurança da navegação na entrada e na 
saída das embarcações dos portos; e  

V - estímulo à concorrência, incentivando a participação do 
setor privado e assegurando o amplo acesso aos portos 
organizados, instalações e atividades portuárias”. 

 

 Estabelecidos os objetivos e a medidas, necessita-se definir, então, os prazos 
para o seu alcance. Nesse caso, observam-se lacunas na política pública do setor 
portuário na definição desses prazos (a estar contida em Decreto ou Portaria).  

 Por conseguinte, sugere-se, à luz da experiência recente do setor elétrico, em 
especial no que consta no Art. 1º §4º do Decreto nº 8.461, de 2 de junho de 2015, a 
adoção do prazo inicial de cinco anos para atingimento dos objetivos. Vejamos: 

 

“§ 4º O atendimento aos critérios previstos nos incisos I e II do 
caput poderá ser alcançado pela concessionária no prazo 
máximo de cinco anos, contado a partir do ano civil 
subsequente à data de celebração do contrato de concessão 
ou do termo aditivo, devendo ser cumpridas metas anuais 
definidas por trajetórias de melhoria contínua, estabelecidas a 
partir do maior valor entre os limites a serem definidos pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel e os indicadores 
apurados para cada concessionária no ano civil anterior à 
celebração do contrato de concessão ou do termo aditivo” 
(grifo nosso). 

 

 Para tanto, deve-se permitir que a velocidade de cumprimento de tal prazo 
(metas) seja regulada, caso a caso, a depender de cada empresa. Pode-se definir 
um ritmo gradual, acelerado, linear ou exponencial, a depender da gravidade da 
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situação anterior, do potencial de melhoria e das restrições (cenários futuros) 
ambientais ao novo patamar. 

5.2 Listagem dos indicadores escolhidos 

A partir da experiência apontada na literatura especializada do setor portuário 
(UNTAD,1976; WORLD BANK, 2007; ESPO, 2012; ANTAQ, 2013), foi selecionado 
um conjunto de indicadores, agrupados às seis medidas de Desempenho Portuário, 
conforme detalhado na Tabela 2.  

Foram adotados os critérios de seleção postos na Tabela 1. Como demais 
premissas, buscou-se aproveitar os indicadores, instrumentos e bancos de dados 
disponíveis e já em prática na autoridade regulatória.  

Relacionou-se cada indicador com a sua medida e com a esperada dimensão 
na cadeia de valor (essa relação com a dimensão na cadeia de valor poderá variar 
com o julgamento de quem avalia). A Tabela 2 detalha o posicionamento desse 
trabalho sobre a relação de cada indicador com a sua medida e com a esperada 
dimensão na cadeia de valor. 

Tabela 2 – Indicadores selecionados 

MEDIDA INDICADOR 
DIMENSÃO NA 

CADEIA DE VALOR 

Mercado 

1. Market Share Granel Sólido (MSgs) Eficácia 

2. Market Share Granel Líquido (MSgl) Eficácia 

3. Market Share Carga Geral (MScg) Eficácia 

4. Market Share Carga Contêineres (MSct) Eficácia 

5. Perfil de Carga Granel Sólido (PCgs) Eficácia 

6. Perfil de Carga Granel Líquido (PCgl) Eficácia 

7. Perfil de Carga Carga Geral (PCcg) Eficácia 

8. Perfil de Carga Contêineres (PCct) Eficácia 

Qualidade do 
Serviço Prestado 

9. Satisfação do Usuário Excelência 

10. Taxa de Acidentes de Trabalho Excelência 

11. Alocação do Modal Rodoviário no Terminal (CpMR) Execução 

12. Alocação do Modal Ferroviário no Terminal (CpMF) Execução 

13. Alocação do Modal Dutovia no Terminal (CpMD) Execução 

14. Alocação de esteira transportadora para saída/entrada de carga Execução 

15. Alocação do Modal Aquaviário no Terminal (CpMA) Execução 

16. Índice de Conformidade de Requisitos Excelência 

17. Penalidades Aplicadas no Período Excelência 

18. Indisponibilidade Média de Serviço do Berço Excelência 

19. Índice de Permanência de Irregularidades Excelência 

Modicidade de 
Preços e Tarifas 

20. Índice de Preços em Escala Móvel Efetividade 

21. Taxa de ocupação de berço do Porto (TOBporto) Eficiência 

22. Taxa de Ocupação do Berço no Terminal (TOBterminal) Eficiência 

Produtividade 

23. Taxa de Carga Movimentada (TCM) Eficiência 

24. Consignação Média Granel Sólido (CMgs) Eficiência 

25. Consignação Média Granel Líquido (CMgl) Eficiência 

26. Consignação Média Carga Geral (CMcg) Eficiência 

27. Consignação Média Contêineres (CMct) Eficiência 

28. Produtividade Média Granel Sólido (PMgs) Eficiência 

29. Produtividade Média Granel Líquido (PMgl) Eficiência 

30. Produtividade média Carga Geral (PMcg) Eficiência 

31. Produtividade Média Contêiner (PMct) Eficiência 
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MEDIDA INDICADOR 
DIMENSÃO NA 

CADEIA DE VALOR 

32. Tempo Médio de Espera para Atracação Eficiência 

33. Tempo Médio de Espera para Início de Operação Eficiência 

34. Tempo Médio de Espera para Desatracação Eficiência 

35. Tempo Médio de Operação Eficiência 

36. Tempo Médio de Permanência de veículo rodoviário no Terminal Eficiência 

37. Tempo Médio de Permanência de veículo ferroviário no Terminal Eficiência 

38. Tempo de Permanência da carga conteinerizada no terminal Eficiência 

Socioambiental 39. Índice de Desempenho Ambiental Excelência 

Situação 
Econômico-
Financeira 

Liquidez 
 

40. Liquidez Corrente Efetividade 

41. Liquidez Geral Efetividade 

42. Liquidez Seca Efetividade 

Endividamento 
 

43. Garantia de Capital de Terceiros Efetividade 

44. Endividamento Geral Efetividade 

45. Composição do Endividamento Efetividade 

Margem e Retorno 
 

46. Margem Líquida Efetividade 

47. Giro do Ativo Efetividade 

48. Alavancagem Financeira Efetividade 

49. Retorno sobre o Ativo Efetividade 

Financeiros e Operacionais 
 

50. Faturamento Comprometido com Contas a Receber Execução 

51. Índice de Eficiência Operacional Execução 

Fonte: Elaboração própria. 

Sugere-se que o desempenho obedeça às trajetórias anuais de melhoria 
contínua, respeitado a sazonalidade e a estratégia empresarial individual ou do 
grupo econômico do qual faça parte a pessoa jurídica avaliada. 

5.3 Detalhamento dos indicadores selecionados 

Neste capítulo serão detalhados os indicadores selecionados para compor a 
mensuração do desempenho portuário. Nas tabelas demonstradas constam: a 
medida, o nome do indicador, o objeto de mensuração, fórmula de cálculo, unidade 
de medidas e interpretação dos indicadores.  

5.3.1 Indicadores de Mercado  

Os indicadores de mercado permitem avaliar as características do setor 
portuário, como o grau de competitividade do mercado e a modalidade de carga 
movimentada na instalação portuária. Os indicadores de mercado selecionados 
(Tabela 3) consistem basicamente no Market Share, separado por perfil de carga e 
no próprio Perfil de Carga.  

Tabela 3 – Indicadores de Mercado 

Medida: Mercado 

Nº Nome do Indicador Fórmula de Cálculo Unidade Descrição/ Interpretação 
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1 
Market Share Granel 

Sólido (MSgs) 

                            

                          
       % 

Participação da carga Granel 
Sólido, por tonelada 

movimentada, quando 
comparado à participação 
nacional do mesmo perfil. 

2 
Market Share Granel 

Líquido (MSgl) 

                            

                          
       % 

Participação da carga Granel 
Líquido por tonelada 

movimentada, quando 
comparado à participação 
nacional do mesmo perfil. 

3 
Market Share Carga 

Geral (MScg) 

                            

                          
       % 

Participação da Carga Geral, 
por tonelada movimentada, 

quando comparado à 
participação nacional do 

mesmo perfil. 

4 
Market Share Carga 
Contêineres (MSct) 

                            

                          
       % 

Participação da Carga 
Conteinerizada, por TEU 
movimentado, quando 

comparado à participação 
nacional do mesmo perfil. 

5 
Perfil de Carga Granel 

Sólido (PCgs) 

                 

                             
       % 

Percentual de movimentação 
de carga Granel Sólido (GS), 
considerando-se a mesma 

instalação portuária. Quando 
comparado com os outros 

perfis, maior % do perfil, maior 
vocação. 

6 
Perfil de Carga Granel 

Líquido (PCgl) 

                 

                             
       % 

Percentual de movimentação 
de carga Granel Líquido (GL), 

considerando-se a mesma 
instalação portuária. Quando 

comparado com os outros 
perfis, maior % do perfil, maior 

vocação. 

7 
Perfil de carga Carga 

Geral (PCcg) 

                 

                             
       % 

Percentual de movimentação 
de Carga Geral (CG), 

considerando-se a mesma 
instalação portuária. Quando 

comparado com os outros 
perfis, maior % do perfil, maior 

vocação. 

8 
Perfil de Carga 

Contêineres (PCct) 

                 

                             
       % 

Percentual de movimentação 
de Carga Conteinerizada (CT), 

considerando-se a mesma 
instalação portuária. Quando 

comparado com os outros 
perfis, maior % do perfil, maior 

vocação. 

Fonte: Elaboração própria. 

5.3.2 Indicadores de Qualidade do Serviço Prestado  

Os indicadores de qualidade possibilitam avaliar o relacionamento entre a 
qualidade dos serviços com a satisfação, confiança e segurança do serviço ao 
cliente, atendendo às necessidades e aos desejos dos usuários. Com relação a essa 
medida de desempenho, foram selecionados os indicadores elencados na Tabela 4: 

Tabela 4 – Indicadores de Qualidade do Serviço Prestado 

Medida: Qualidade do Serviço Prestado 

Nº 
Nome do 
Indicador 

Fórmula de Cálculo Unidade 
Descrição/ 

Interpretação 
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9 
Satisfação do 

Usuário 
Pesquisa de Satisfação dos Usuários (PSU/ANTAQ) % 

Pesquisa de Satisfação 
do Usuário (PSU), em 
desenvolvimento na 
Agência Reguladora. 

10 
Taxa de Acidentes 

de Trabalho 

                                             

                                 
       % Quanto menor melhor. 

11 

Alocação do 
Modal Rodoviário 

no Terminal 
(CpMR) 

                                    

                                      

       % 

Uso de cada tipo de 
modal na entrada e 

saída de cargas em um 
terminal. Esse indicador 

tende a não variar ao 
longo do tempo, devido 

ao tempo em que a 
infraestrutura de acesso 
é modificada nos portos. 

12 

Alocação do 
Modal Ferroviário 

no Terminal 
(CpMF) 

                                    

                                      

       % 

13 
Alocação do 

Modal Dutovia no 
Terminal (CpMD) 

                                      

                                      

       % 

14 

Alocação de 
esteira 

transportadora 
para saída/entrada 

de carga 

                                            

                                      

       % 

15 

Alocação do 
Modal Aquaviário 

no Terminal 
(CpMA) 

                                      

                                      

       % 

16 
Índice de 

Conformidade de 
Requisitos (ICR) 

                        

                          
       % Quanto maior melhor. 

17 
Penalidades 
Aplicadas no 

Período 
∑                                 Numeral Quanto menor, melhor. 

18 

Índice de 
Permanência de 
Irregularidades 

(IPI) 

Primeiro ano: IPI = 1;   

Próximos anos: 
        

               

 

Decimal 

Somatório de 
irregularidades idênticas 

observadas pela 
fiscalização da agência 

reguladora que 
permaneceram de um 

ano para outro. 

19 
Indisponibilidade 
Média de Serviço 

do Berço 

                                                 

                                  
 % Quanto menor, melhor. 

Fonte: Elaboração própria. 

5.3.3 Indicador de Modicidade de Preços e Tarifas 

Para a avaliação da modicidade dos preços e tarifas foi proposto um modelo de 
Escala Móvel (Sliding Scale)1. Nesse modelo, adotou-se a premissa de que os 
preços são livres desde que menores do que o custo médio do passado. Tal modelo 
implica em equilíbrio no ponto de menor custo médio e permite a obtenção de lucros 
quando se reduzem os custos (Tabela 5). 

Tabela 5 – Indicadores de Modicidade 

                                                 
1
 No método conhecido como escala móvel (sliding scale), a taxa de retorno permitida para cada empresa é 

comparada com uma taxa de retorno (ROR – rate of return) referência que se encontra dentro de uma banda 

especificada. Durante o período de regulação, a ROR vigente pode variar dentro da banda sem causar ajustes nas 

taxas. Entretanto, se a ROR se desloca para fora da banda, é ativado um mecanismo de repartição de lucros ou 

revisão nas taxas. A taxa de retorno de escala móvel pode ainda ser combinada com os métodos de preço limite 

ou receita limite (Zanini, 2004). 
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Medida: Modicidade de Preços 

Nº Nome do Indicador Fórmula de Cálculo Unidade Descrição/ Interpretação 

20 
Índice de Preços em 

Escala Móvel 
   

    

                   
 Adimensional 

Razão entre o preço médio 
unitário da movimentação no 
tempo t com o custo médio 

unitário no exercício anterior. 
Ideal que IP ≤ 1 

Fonte: Elaboração própria. 

5.3.4 Indicadores de Produtividade 

Os indicadores de produtividade permitem avaliar a eficiência de um serviço, 
medida através da produção ou grau de produtividade na oferta do serviço, em 
termos de rapidez ou velocidade e presteza, como a produtividade ou as pranchas 
de atendimento aos navios, a produtividade nos serviços de entrega e recebimento 
das mercadorias e nos demais serviços aos importadores e exportadores. 
Agrupados a essa medida, foram selecionados os seguintes indicadores de 
produtividade, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 – Indicadores de Produtividade 

Medida: Produtividade 

Nº 
Nome do 

Indicador 
Fórmula de Cálculo Unidade 

Descrição/ 

Interpretação 

21 

Taxa de ocupação 

de Berço do Porto 

(TOBp) 

                                   

                                                
       % 

Nível de 

utilização de 

berços do porto 

durante um 

período de 

tempo 

determinado. 

Efeito: quanto 

maior, melhor 

até margem 

operacional 

ideal (60 a 

70%). 

22 

Taxa de Ocupação 

do Berço no 

Terminal (TOBt) 

                                      

                                                
       % 

Nível de 

utilização de 

berço de 

terminal durante 

um período de 

tempo 

determinado. 

Efeito: quanto 

maior, melhor 

até margem 

operacional 

ideal (60 a 

70%). 

23 

Taxa de Carga 

Movimentada 

(TCM) 

∑ Carga movimentada no período Tonelada 
Quanto maior 

melhor. 
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24 

Consignação Média 

Granel Sólido 

(CMgs) 

                          

                                           
 Tonelada 

Quanto maior 

melhor 

25 

Consignação Média 

Granel Líquido 

(CMgl) 

                          

                                           
 Tonelada 

Quanto maior 

melhor 

26 

Consignação Média 

Carga Geral 

(CMcg) 

                          

                                           
 Tonelada 

Quanto maior 

melhor 

27 
Consignação Média 

Contêineres (CMct) 

                               

                                           
 TEU 

Quanto maior 

melhor 

28 

Produtividade 

Média Granel 

Sólido (PMgs) 

 

      
       

   
 

 

Peso j = Total de carga movimentadas de granel sólido, em 

toneladas 

T3 = Tempo total de operação de navios de granel sólido 

tph 
Quanto maior 

melhor 

29 

Produtividade 

Média Granel 

Líquido (PMgl) 

 

      
       

   
 

 

Peso j = Total de carga movimentadas de granel líquido, em 

toneladas 

T3 = Tempo total de operação de navios de granel líquido 

tph 
Quanto maior 

melhor 

30 
Produtividade 

média Carga Geral 
(PMcg) 

      
       

   
 tph 

Quanto maior 
melhor 

31 
Produtividade 

Média Contêiner 
(PMct) 

                  

   
 mph 

Quanto maior 
melhor 

32 
Tempo Médio de 

Espera para 
Atracação (TMA) 

(Tempo Médio de Atracação - Tempo Médio de Fundeio) Horas 
Quanto menor 

melhor 

33 

Tempo Médio de 

Espera para Início 

de Operação (TME) 

(Tempo Médio início operação - Tempo Médio Atracação) Horas 
Quanto menor 

melhor 

34 

Tempo Médio de 

Espera para 

Desatracação 

(TMD) 

(Tempo Médio Desatracação - Tempo Médio fim da 

operação) 
Horas 

Quanto menor 

melhor 

35 
Tempo Médio de 

Operação (TMO) 

(Tempo Médio fim da Operação - Tempo Médio início 

Operação) 
Horas 

Quanto menor 

melhor 

36 

Tempo Médio de 

Permanência de 

veículo rodoviário 

no Terminal 

                               

            
 h/caminhão 

Quanto menor 

melhor 

37 

Tempo Médio de 

Permanência de 

veículo ferroviário 

no Terminal 

                              

        
 h/vagão 

Quanto menor 

melhor 

38 

Tempo de 

Permanência da 

carga 

conteinerizada no 

terminal 

                              

                     
 h/u 

Quanto menor 

melhor 

Fonte: Elaboração própria. 

5.3.5 Indicador Socioambiental 

A avaliação da gestão ambiental das instalações portuárias é feita com base na 
legislação ambiental aplicável e nas boas práticas observadas no setor portuário 
mundial. Para a avaliação desse quesito foi proposto o aproveitamento do Índice de 
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Desempenho Ambiental (IDA)2, instituído pela Agência Reguladora por meio da 
Resolução ANTAQ nº 2650/2012, que já permite o acompanhando da gestão 
ambiental nas instalações portuárias e tem possibilitado àquela Agência intervir no 
ambiente portuário para aprimorar a qualidade dos serviços prestados sob o ponto 
de vista do meio-ambiente (Tabela 7).  

Tabela 7 – Indicador Socioambiental 

Medida: Socioambiental 

Nº 
Nome do 

Indicador 
Fórmula de Cálculo Unidade 

Descrição/ 

Interpretação 

39 

Índice de 

Desempenho 

Ambiental (IDA) 

Índice geral obtido do Sistema IDA da agência 

reguladora. É um sistema de ponderação de indicadores 

baseado na metodologia do Processo de Análise 

Hierárquica (AHP Analytic Hierarchy Process). 

% 

Índice geral que 

representa o grau 

de conformidade 

das regras 

ambientais em uma 

instalação portuária. 

Fonte: Elaboração própria. 

5.3.6 Indicadores de Situação Econômico-Financeira 

A adequada prestação do serviço portuário nos portos organizados pressupõe 
o razoável desempenho e o sustentável equilíbrio quanto à gestão econômico-
financeira.  

As medidas foram padronizadas em quatro: 

I - Liquidez:  Capacidade de pagamento da empresa, isto é, as condições financeiras 
de quitar no vencimento os compromissos e os passivos assumidos. Demonstra o 
equilíbrio financeiro e a necessidade de investimento em capital de giro; 

II - Endividamento: Proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pela 
empresa, sua dependência financeira por dívidas de curto prazo, a natureza de suas 
exigibilidades e seu risco financeiro; 

III - Margem e Retorno: Rentabilidade e atratividade para novos investimentos; 

IV - Financeiros Operacionais (ou de Atividade Econômica): Qualidade dos 
processos organizacionais, demonstrando o empenho na gestão do caixa e do 
custo. 

A seguir a lista de indicadores relacionados ao desempenho quanto à situação 
econômico-financeira das firmas (Tabela 8). 

Tabela 8 – Indicadores de Situação Econômico-Financeira 

                                                 
2
 O Índice de Desempenho Ambiental (IDA), acompanhado pela ANTAQ, com as suas definições, 

metodologia, estrutura e indicadores que compõem o índice podem ser acessados em: 
http://www.antaq.gov.br/Portal/MeioAmbiente_IDA.asp. Acesso em: 06/09/2016.  

http://www.antaq.gov.br/Portal/MeioAmbiente_IDA.asp
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Medida: Situação Econômico-financeira 

Nº 
Nome do 

Indicador 
Fórmula de Cálculo Unidade Descrição/ Interpretação 

40 Liquidez Corrente 
                

                  
 Decimal 

Mostra quanto a empresa 

poderá dispor em recursos a 

curto prazo para pagar suas 

dívidas circulantes. Em outras 

palavras, indica o quanto existe 

de ativo circulante para cada $ 1 

de dívida a curto prazo. Assim, 

quando a liquidez corrente é 

maior que 1,0 significa que seu 

capital circulante líquido é 

positivo, se igual a 1,0, é nulo e 

se menor que 1,0, seu capital 

circulante líquido é negativo.  

Quanto maior, melhor. 

41 Liquidez Geral 
                                          

                                         
 Decimal 

Revela a capacidade de 

pagamento pela empresa das 

dívidas de curto e longo prazo, 

utilizando para isso, seus ativos 

circulantes e realizáveis a longo 

prazo, ou seja, é uma medida de 

capacidade da empresa em 

honrar todas as suas 

exigibilidades, contando, para 

isso, com os seus recursos 

realizáveis a curto e longo 

prazos. De cada $ 1 tem de 

dívida, o quanto existe de 

direitos e haveres no ativo 

circulante e no realizável a longo 

prazo. Quanto maior, melhor. 

42 Liquidez Seca 
                         

                  
 Decimal 

Verifica a capacidade de a 

empresa cumprir ou não as suas 

obrigações de curto prazo, 

desconsiderando estoques. 

Quanto maior, melhor. 

43 

Garantia de 

Capital de 

Terceiros 

                                          

                  
 Decimal 

Demonstra quanto a empresa 

tomou de capital de terceiros 

para cada $ 1 de capital próprio 

aplicado. 

Quando menor, melhor. 

44 
Endividamento 

Geral 

                                         

           
 % 

Indica que porcentagem dos 

ativos totais é financiada por 

capital de terceiros, ou seja, 

quanto a empresa possui de 

capital de terceiros em relação 

ao seu ativo. Quando menor, 

melhor. 

45 
Composição do 

Endividamento 

                  

                                         
 % 

Demonstra o percentual que as 

obrigações de curto prazo 

representam sobre o total de 

obrigações da empresa, ou seja, 

o % da dívida total que vencerá 

no curto prazo. 

Quando menor, melhor. 

46 Margem Líquida 
             

               
 % 

Mede a eficiência global da 

empresa. Esse índice 

demonstra o retorno líquido da 

empresa sobre seu faturamento, 

ou seja, o quanto de lucro a 

empresa obteve sobre as 

vendas. Quanto maior, melhor. 
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47 Giro do Ativo 
                

           
 Decimal 

Mostra quantas vezes o ativo da 

empresa girou no período. 

Representa o total das vendas 

produzidas com o ativo da 

empresa. Para cada $ 1 de 

capital empregado, mostra o 

quanto foi vendido. 

Quanto maior, melhor. 

48 
Alavancagem 

Financeira 

           

                  
 Decimal 

Representa a capacidade da 

empresa em aumentar seu lucro 

líquido utilizando a estrutura de 

financiamento. Verifica o quanto 

a empresa está alavancada, 

usando capital de terceiros 

visando aumento de lucros. Não 

deve ser muito maior que o do 

setor. 

49 
Retorno sobre o 

Ativo 

             

           
 % 

Mensura a eficiência da 

empresa em gerar lucros com 

seus ativos disponíveis. Indica a 

lucratividade da empresa em 

relação aos investimentos totais, 

representados pelo ativo total. 

Quando maior, melhor. 

50 

Faturamento 

Comprometido 

com Contas a 

Receber 

                            

                               
 % 

Representa o porcentual de 

faturamento em poder dos 

clientes da empresa, refletindo a 

eficiência dos sistemas de 

crédito e de cobrança. Quando 

menor, melhor. 

51 

Índice de 

Eficiência 

Operacional 

                             

                           
 Decimal 

Demonstra a eficiência 

operacional da empresa na 

prestação dos serviços. É mais 

eficiente quanto mais receitas 

com menos custos (fazer mais 

com menos). Quanto menor, 

melhor. 

Fonte: Elaboração própria. 

PRÓXIMOS PASSOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como objetivo propor parâmetros de desempenho ao setor 
portuário, diante da necessidade de se avaliar e controlar a qualidade da prestação 
dos serviços públicos concernentes aos setores regulados. 

 Neste sentido, a avaliação de desempenho do setor portuário aqui proposta 
apresenta um viés regulatório e consiste no exame sistemático de um conjunto de 
parâmetros de desempenho pré-definidos, sendo baseada em procedimentos 
técnico-científicos de coleta e de análise de informação quanto ao conteúdo, 
resultados, efeitos e impactos da gestão de agentes dos portos organizados, 
verificando-se, ainda, o cumprimento de objetivos setoriais, o equilíbrio e a 
sustentabilidade econômica e a garantia da continuidade da adequada prestação do 
serviço portuário.  

Permite ações corretivas e insere-se em contexto ainda maior de 
monitoramento e acompanhamento das firmas, ou seja, de um controle 
concomitante da execução das políticas públicas. Assim, é uma espécie de 
avaliação formativa, e não de conformidade. 

Contribui significativamente para o aprimoramento do setor, entretanto, ainda 
não apresenta um modelo acabado. Como próximo passo, em continuidade a esta 
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pesquisa, deve-se manter o foco na operacionalização dos instrumentos avaliativos, 
como na coleta de dados para o cálculo dos indicadores, na armazenagem de 
dados, na modelagem estatística de pesos e ponderações, na formulação de metas, 
e por fim nos testes em campo, validação e ajustes finais. 

Em seguida, de acordo com a metodologia proposta, os indicadores devem ser 
integralmente especificados considerando-se o preenchimento de tabela semelhante 
à Tabela 9. 

Tabela 9 – Detalhamento dos atributos dos indicadores de desempenho portuário 

Firma ou Empresa  

Medida 
 

Objetivo  

Dimensão  

Nome do Indicador 
 

Objeto de Mensuração 
 

Fórmula de Cálculo 
 

Unidade de Medida 
 

Periodicidade de apuração 
 

Fonte / Forma de coleta 
 

Interpretação do indicador 
 

Responsável pelo desempenho 
 

Responsável pela apuração 
 

Peso no contexto geral 
 

Benchmark 
 

Meta final ou ritmo 
 

Indicadores ou situações pelos quais é influenciado 
 

Série histórica Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Previsto 
 

    

Realizado 
 

    

Fonte: Elaboração própria. 

Destarte, o modelo é geral, mas os indicadores serão individualizados 
(principalmente em termos do patamar anterior de desempenho, o patamar esperado 
ano a ano, a responsabilidade por esse patamar, a forma de coleta, as interferências 
e restrições externas no desempenho).  

Uma vez individualizado cada conjunto de indicadores, para cada autoridade 
portuária ou arrendatário, ele deverá ser pactuado com as respectivas firmas. Com 
as autoridades portuárias, que são atualmente parte da Administração Pública (a 
exemplo das Companhias Docas Federais), poderá ser assinado Contrato de 
Gestão, instituto jurídico previsto no Art. 64 da Lei nº 12.815/2013.  

Com as arrendatárias, os contratos de arrendamento deverão ser renegociados 
para neles serem inseridos os compromissos. Outra saída seria que, ao final dos 
vigentes contratos de arrendamento, caso sejam prorrogados, já estejam presentes 
nos aditivos as novas convenções. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise do que ocorreu com a 
competição no estado de Santa Catarina, com a permissão dos Terminais de Uso 
Privado (TUPs). A análise baseou-se nos dados encontrados em artigos científicos, 
dissertações e teses e, principalmente, em informações disponibilizadas pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Secretaria de Portos da 
Presidência da República (SEP) e pelos portais na internet dos Complexos 
Portuários, e TUP localizados em Santa Catarina. Ao comparar a movimentação de 
cargas entre os TUP catarinenses e os Portos de São Francisco do Sul, Imbituba e 
Itajaí, constata-se que os primeiros assumiram a liderança a partir de 2012, e que 
essa tendência se mantem, uma vez que os TUP foram responsáveis por 56,10% 
das movimentações no primeiro semestre de 2016. Os Terminais, hoje, vêm sendo 
um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico-social de Santa 
Catarina no setor portuário, não apenas para o escoamento da produção nacional ou 
para as importações, também na geração de empregos, de renda e de tributos. No 
entanto, há desafios a serem enfrentados, como a melhora da infraestrutura de 
logística do estado. 
 
Palavras-chave: Terminais de Uso Privado; Complexo Portuário do Itajaí; Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul; Carga Movimentada; Hinterlândias. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

Dentre os estudos envolvendo os portos brasileiros, percebe-se como grande 
marco a reforma portuária atual que modificou o gerenciamento do sistema portuário 
do país e foi realizada a fim de acompanhar a tendência mundial de aumento de 
circulação de mercadorias, pessoas, capital e informações (MAGALHÃES; BOTTER, 
2015). A partir da extinção da PORTOBRAS, deflagrou-se uma crise no setor, cujas 
negociações e articulações redundaram na Lei 8.630/93 que preconizou a 
modernização do setor (HERZMANN, 2005; MONIÉ e VIDAL, 2006; MALLAS, 2009; 
CABRAL, 2011). Com isso, os terminais passaram a ser arrendados e o operador 
portuário a se responsabilizar pelo manuseio de cargas, assim como por 
investimentos em equipamentos e instalações. A Lei 9.277/96 completou o quadro 
de mudanças legislativas quando permitiu a administração e exploração de portos 
federais aos estados e municípios, implementando a descentralização pretendida 
com o Lei de Modernização portuária (MONIÉ e VIDAL, 2006).Nesse processo de 
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descentralização do sistema via transferência da tutela sobre os portos públicos para 
os estados e os municípios, Mallas (2009) destaca o Porto de Itajaí que expandiu 
sua movimentação de contêineres, consolidou-se como um centro de exportação de 
produtos congelados e também pelo crescimento da logística portuária geradora de 
empregos e renda.  

No entanto, mesmo com a chamada  Lei de Modernização dos Portos, o fato 
dos terminais instalados fora dos complexos portuários não poderem movimentar 
cargas de terceiros era visto como um entrave para o setor privado.  De acordo com 
a legislação da época, existia uma abertura para movimentação de carga de 
terceiros, que era tratada como movimentação de carga mista, o que ocorria apenas 
quando o Terminal de Uso Privativo estivesse com capacidade ociosa e mesmo 
assim havia um limite de quantidade em relação à carga própria. Tal restrição foi 
revogada com a Nova Lei dos Portos, sancionada em 05 de junho de 2013, sob 
número 12.815, aumentando, assim, expressivamente a capacidade de 
movimentação de cargas por meio de investimentos da iniciativa privada 
(MAGALHÃES; BOTTER, 2015). 

Atualmente, Santa Catarina possui dez Terminais de Uso Privado (TUPs) 
localizados nas cidades de Imbituba, Itajaí, Itapoá, Navegantes e São Francisco do 
Sul. No primeiro semestre de 2016, esses terminais movimentaram 56,10% das 
cargas transportadas pelas instalações portuárias do estado catarinense, 
representando 12.335.949t. Tendo em vista a importância destes TUPs para as 
importações e exportações dos produtos brasileiros e da nova configuração que vem 
surgindo no transporte de cargas fluviais, este trabalho tem como objetivo fazer uma 
análise do que ocorreu com a competição no estado de Santa Catarina em relação 
as TUPs com a promulgação da Nova Lei dos Portos.  
 
2. METODOLOGIA 
 
 A análise realizada neste trabalho baseou-se nos dados encontrados em 
artigos científicos, dissertações e teses, e principalmente em informações 
disponibilizadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
Secretária de Portos da Presidência da República (SEP) e pelos portais na internet 
dos Complexos Portuários e TUPs localizados em Santa Catarina.   
 
2.1 Técnica de pesquisa utilizada 
 
 A fim de alcançar o objetivo deste trabalho, realizou-se uma pesquisa 
exploratória que, de acordo com Appolinário (2011) pretende aumentar o 
entendimento em relação a um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um 
problema de pesquisa ainda não perfeitamente descrito. O procedimento utilizado 
para a investigação foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Koche (1997), se 
fundamenta a partir do conhecimento disponível principalmente em livros e artigos. 
O autor salienta que tal ferramenta tem como finalidade ampliar o conhecimento, de 
modo a dominá-lo, e sintetizar o estado da arte na área estudada.  
 Como primeira etapa deste trabalho, buscaram-se por artigos através das 
bases de pesquisa Science Direct, Web of Science e Scielo, sendo identificadas 
publicações que empregavam os termos ―Complexo Portuário de Itajaí‖, ―Complexo 
Portuário de São Francisco do Sul‖ e ―Terminais de Uso Privado‖ em seus títulos, 
resumos ou palavras-chave. Além dessas bases de dados, buscou-se por 
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informações referentes as movimentações de cargas por meio do Estatístico 
Aquaviário da ANTAQ e dos portais na internet dos Complexos Portuários e TUPs 
localizados em Santa Catarina.  
 
2.2 Terminais estudados 
 
 O estado de Santa Catarina possui dez TUPs, sendo estes localizados nas 
cidades de Imbituba, Itajaí, Itapoá, Navegantes e São Francisco do Sul (ANTAQ, 
2016). Situado na cidade de mesmo nome, o Transpetro Terminal Aquaviário de São 
Francisco do Sul, é operado por uma subsidiária da Petrobrás e utilizado para 
armazenar e transferir petróleo bruto para a Refinaria do Paraná por meio do 
oleoduto Santa Catarina-Paraná (PETROBRÁS, 2016). Ainda na mesma cidade, 
conforme exposto por SEP (2016), o Complexo Portuário de São Francisco do Sul 
inclui o porto público, o TUP Itapoá e o TUP Terminal de Granéis de Santa Catarina 
(TGSC).  Este último recebeu autorização para a movimentação e armazenagem de 
grão vegetais, soja e farelo de soja, através de contrato de adesão assinado no ano 
de 2014, estando em faze de implantação (ANTAQ, 2014). O Porto de Itapoá, por 
sua vez, é especializado na movimentação de contêineres e iniciou suas atividades  
em junho de 2011 (REBELLO, 2015; PORTO DE ITAPOÁ, 2016). Rebello (2015) 
expõem que a construção do porto, juntamente com a realização de outros 
investimentos em desenvolvimento de infraestrutura logística em terra, como o 
arrendamento de terminais e a criação da Aliança Transporte Multimodal, é uma 
estratégia competitiva da empresa Hamburg Sud para manter a liderança no 
mercado brasileiro. Algumas características da infraestrutura e equipamentos que 
tornam o porto capaz de movimentar 500 mil TEUs por ano está apresentado na 
Tabela 1.   
 

Tabela 1 - Infraestrutura e equipamentos do TUP Itapoá 

Cais 630m 

Calado Máximo 12,8m 

Berços 2 
Tomada 
reefers 2160 

Portêineres 6 

Transtêineres 17 
Fonte: Porto de Itapoá (2016) 

 
Localizado na cidade de Itajaí, o Terminal Portuário Braskarne foi fundado no 

ano de 1990 com o objetivo de ser um centro de distribuição interna e de 
armazenamento de cargas para exportação. Controlado pela Seara Alimentos, o 
terminal trabalha com contêineres frigorificados e secos, serviços portuários na 
importação e/ou exportação, armazém seco forcado na importação, local para 
inspeções de produtos congelados ou refrigerados (BRASKARNE, 2016). Já o Poly 
Terminais Portuário iniciou suas atividades em setembro de 2008, após ser 
comprado da Dow Brasil. O terminal trabalha com operações portuárias para 
contêineres, carga solta e granel líquido (POLY TERMINAIS, 2016).  No mesmo ano, 
o Terminal Portuário de Itajaí – TEPORTI - iniciou suas como uma instalação 
portuária de uso privativo misto e trabalha com a movimentação de contêineres e a 
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operação de navios break bulk (cargas embarcadas não embaladas) (TEPORTI, 
2016). 
 

Tabela 2 - Infraestrutura e equipamentos do TUP TEPORTI 

Cais 150m 

Calado máximo  8,5m 

Pátio para contêiner 66.5702 

Reach stackers 5 

Transpaleteiras elétricas 15 

Balanças para carga solta 3 
Fonte: Teporti (2016) 

 
Em contrato de adesão firmado no ano de 2012, o terminal Trocadeiro Portos 

e Logística foi autorizado a movimentar e armazenar cargas próprias, 
exclusivamente granéis líquidos, e cargas de terceiros (ANTAQ, 2016). De acordo 
com Porto de Itajaí (2016) o terminal possui cais de 150m de extensão, profundidade 
de 9m e armazém de 3.000m2. Também localizado na cidade de Itajaí, o Terminal 
Portuário Barra do Rio iniciou a construção de seu segundo cais no primeiro 
semestre de 2016. O terminal é multipurpose, ou seja, dedicado a vários tipos de 
operação, oferecendo serviços como a armazenagem de contêineres, carga geral e 
cargas de projeto, além de aplicação de selos ficais, coleta de amostras, transporte e 
distribuição de mercadorias (TERMINAL BARRA DO RIO, 2016). Localizado a 
margem esquerda do Rio Itajaí-açu, em Navegantes, a Portonave S/A - Terminais 
Portuários de Navegantes – iniciou suas operações em 21 de outubro de 2007. O 
terminal é detentor do recorde sul-americano de produtividade, com 270,4mph 
(movimentos por hora), e em agosto de 2016 alcançou a marca de 5 milhões de 
TEUs movimentados. A Tabela (3) apresenta dados relacionados a infraestrutura e 
equipamentos da Portonave (PORTONAVE, 2016).  
 

Tabela 3 - Infraestrutura e equipamentos do TUP Portonave 

Cais 900m 

Área  400.000m2 
Profundidade do 
canal  14m 

Berços de atracação  3 

Portêineres 6 

Transtêineres 18 
Fonte: Portonave (2016) 

 
Localizado no sul do estado de Santa Catarina, Imbituba Empreendimentos e 

Participações obteve autorização para a construção e exploração de um terminal 
portuário em resolução publicada no dia 11 de junho de 2007. O terminal recebeu 
autorização para movimentar mercadorias a granel sólida: soja, milho, trigo, sorgo e 
sal marinho, e cargas de terceiros, como fertilizantes e carga geral (ANTAQ, 2016).     

 
3. LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA 
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Definida na Constituição Federal de 05 de outubro 1988, a exploração e 
legislação dos portos é um serviço público de competência exclusiva da União. 
Cabendo a esta explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os portos marítimos, fluviais ou lacustres (BRASIL, 1988, art. 21, XII, ―f‖) 
bem como compete privativamente à mesma legislar sobre o regime dos portos 
(BRASIL, 1988, art. 22, X).  

A Lei número 12.815, sancionada em 05 de junho de 2013, conhecida como 
Nova Lei dos Portos, trata especificamente da legislação portuária ao dispor sobre a 
exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as 
atividades desempenhadas pelos operadores portuários. De acordo com a nova 
legislação, a instalação portuária se localiza ―dentro ou fora da área do porto 
organizado e é utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou 
armazém de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário‖ 
(BRASIL, 2013, art. 2, III).  

Enquanto encontrava-se em vigor o decreto 6.620/2008, entendia-se como 
Instalação Portuária de Uso Privativo a instalação explorada por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto organizado (BRASIL, 
2008, art. 2, IV). No entanto, para as instalações fora do porto organizado 
destinadas ao transporte de carga, era permitido apenas a movimentação de carga 
própria e, em caráter subsidiário e eventual, a de terceiros, que correspondia aos 
terminais portuários de uso misto (BRASIL, 2008, art. 35, I e II). Com a sanção da 
Nova Lei dos Portos, não há mais a restrição quanto à movimentação de carga 
própria ou de terceiros, não se aplicando mais a subclassificação em terminais 
privativos e mistos. Sendo o porto organizado definido como: 

 
Bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de 
navegação, de movimentação de passageiros ou movimentação e 
armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias 
estejam sob jurisdição de autoridade portuária‖ (BRASIL, 2013, art. 2, I). 
 

Dentre os modos de exploração atuais tem-se a concessão e arrendamento 
de bem público para a exploração indireta do porto organizado e das instalações 
portuárias nele localizadas e a autorização para a exploração indireta das 
instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado. Este último tipo 
de instalação é classificada de acordo com as seguintes modalidades: terminal de 
uso privado, estação de transbordo de cargas, instalação portuária de pequeno porte 
e instalação portuária de turismo (BRASIL, 2013b, art. 1 e art. 2, IV a VII).  

O Terminal de Uso Privado é uma ―instalação portuária explorada mediante 
autorização, localizada fora da área do porto organizado‖. Já a estação de 
transbordo de cargas é uma ―instalação portuária explorada mediante autorização, 
localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para 
operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou 
cabotagem‖. A instalação portuário pública de pequeno porte, por sua vez, é uma 
―instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto 
organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em 
embarcações de navegação interior‖ e, por fim, a instalação portuária de turismos é 
definida como uma ―instalação portuária explorada mediante arrendamento ou 
autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, 
tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de 
embarcações de turismo‖ (BRASIL, 2013, art. 2, IV a VII). 
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4. MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS 
 
 Neu (2009) expõe que o Complexo Portuário de Itajaí possui como principal 
movimentação de cargas os produtos agroindustriais catarinenses voltados para a 
exportação, sendo as importações responsáveis por cerca de 30% dos produtos 
movimentados. A autora mostra que entre os anos de 2000 a 2004, o Complexo 
apresentou a segunda maior movimentação total do estado de Santa Catarina, 
sendo superado por São Francisco do Sul, como pode ser visto no Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 - Total movimentado entre os anos de 2000 e 2004 

Fonte: Neu (2009) 

  
 No entanto, tal cenário se alterou, uma vez que, em 2013, de acordo com a 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (2004), o Complexo Portuário 
do Itajaí foi responsável por 74,08% do comércio exterior do Estado em termos de 
valor movimentado. Essa posição se manteve no ano seguinte, quando a Complexo 
Portuário localizado no Baixo Vale do Itajaí, de acordo com relatório publicado pelo 
Porto de Itajaí (2014), apresentou a maior movimentação de cargas do estado. Os 
números podem ser vistos no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Comparação entre a movimentação de cargas dos portos catarinenses 

 
Fonte: Porto de Itajaí (2014) 

 
 O crescimento do Complexo Portuário do Itajaí pode ser explicado a partir de 
algumas ações por parte de seus gestores. Segundo Hoffmann (2001), o acordo 
firmado entre a Portobello Armazéns Gerais, a Intersindical dos Avulsos do Porto de 
Itajaí e a Trans Roll Navegação, contribuiu para aumentar a movimentação do 
Complexo ao conceder a seus usuários desconto de 50% nas tarifas. Com isso, a 
linha do MERCOSUL, que operava em São Francisco do Sul, passou para Itajaí, 
aumentando, assim, a cabotagem na cidade do Vale do Itajaí, pois estes navios 
desembarcam mercadorias da Argentina e Uruguai e embarcam produtos para o 
nordeste do Brasil. A cidade também dispõe de uma Estação Aduaneira de Interior, 
a Multilog, do Grupo Portobello, que opera com os regimes aduaneiros e movimenta 
carga junto ao Porto de Itajaí e ao Aeroporto de Navegantes. Outro investimento 
importante em Itajaí, como mostra Goularti Filho (2008), foi realizado pela Seara 
Alimentos que passou a controlar o TUP Braskarne, que movimenta 240 mil 
toneladas de alimentos congelados por ano. Além da Braskarne, colaboraram para 
intensificar a concorrência entre os Complexos Portuários de Itajaí e São Francisco 
do Sul os TUPs Portonave, Itapoá e Teporti. Ao se analisar o Gráfico 3, percebe-se a 
expansão dos dois primeiros. Luz (2015) explica que o crescimento apresentado 
pelo Porto de Itapoá se deve a modernas instalações e gestão eficiente com 
controle, monitoramento e capacidade rápida na solução de problemas operacionais. 
Em análise realizada pelo autor em relação ao MPH de junho de 2011 a dezembro 
de 2014, o autor constou que em outubro de 2013 o porto alcançou seu pico com 
31.614 contêineres movimentados.  
 

Gráfico 3 - Movimentação de cargas gerais nos TUPs de Santa Catarina 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANTAQ (2016) 

 
 Nos anos de 2012 e 2013, os TUPs apresentaram crescimento bastante 
expressivos, com o Porto de Itapoá chegando a marcada de 610,90% de expansão 
na movimentação de mercadorias em relação ao ano de 2010 e o Terminal Teporti 
com 131,98%. A Tabela 4 apresenta recuos de crescimento nos anos de 2014 e 
2015, no entanto, é necessário ponderar que neste biênio, de acordo com o IBGE, 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a economia brasileira cresceu 0,1% no 
ano de 2014 e recuou 3,8% em 2015.     
 

Tabela 4 - Crescimento da movimentação de carga dos TUPs em relação ao ano anterior 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Terminal Portonave 42,58% 3,39% 27,85% 3,70% -3,36% 

Porto de Itapoá - 610,90% 80,27% -2,20% 13,90% 

Braskarne -16,86% 70,06% 28,45% -6,66% -39,69% 

Terminal Teporti 25,70% 131,98% 131,55% -32,31% -74,68% 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANTAQ (2016) 

 
 Apesar do recuo da movimentação de cargas de alguns terminais nos anos 
de 2014 e 2015, ao se fazer uma comparação entre os TUPs catarinenses e os 
Portos de São Francisco do Sul, Imbituba e Itajaí, constata-se que os primeiros 
assumiram a liderança a partir de 2012, como mostrado no Gráfico 4.  No primeiro 
semestre de 2016, os TUPs foram responsáveis por 56,10%, o que representa 
12.335.949t, do total de cargas movimentado pelas instalações portuárias de Santa 
Catarina. Deste montante 38,30%  foi transportado pelo Terminal Transpetro, 
36,60% pelo Terminal Portonave, 24,40% pelo Porto Itapoá, 0,50% pelo Terminal 
Braskarne e 0,30% pelo Poly Terminais.    
 
Gráfico 4 - Comparação entre a movimentação de cargas nos TUPs e nos Portos de Santa Catarina 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANTAQ (2016) 

 
Analisando-se o ano de 2015, é possível perceber, como mostrado na Gráfico 

5, que os TUPs de Santa Catarina têm predominância da movimentação de cargas 
contenerizadas. Em comparação ao ano anterior, a movimentação desse tipo de 
carga foi a única que cresceu, 3,77%, já granel líquido e gasoso encolheu 2,81% e 
carga geral 58,26%. Deste montante, 52% são proveniente de exportações e 48% 
de importações.  

 
Gráfico 5 - Tipo de cargas movimentadas nos TUPs catarinenses 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ANTAQ (2016) 

 
   
5. ALCANCE DAS HINTERLÂNDIAS 
 

19.596.232t 

24.302.916t 

20.446.109t 
24.396.394t 

19.634.849t 
24.226.794t 

16.903.305t 
19.686.461t 

16.755.036t 
16.387.670t 

13.330.240t 
15.040.505t 

40% 45% 50% 55% 60%

Porto
TUP

Porto
TUP

Porto
TUP

Porto
TUP

Porto
TUP

Porto
Tup

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

Movimentação dos portos e dos TUPs catarinenses 

57% 

42% 

1% 

Perfil da carga movimentada pelos TUPs no ano de 
2015 

Carga Conteinerizada

Granel líquido e gasoso

Carga geral



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

182 

 

 Pizzolato et al. (2010, p.555) expõem que o conceito mais aceito de 
hinterlândia abordada na literatura portuária é aquele que a caracteriza como uma 
―zona de influência de um porto [ou] área de mercado do porto em terra da qual ou 
para a qual o porto envia e recebe cargas‖.   
 Tendo em vista tal conceito, de acordo com Campos Neto et al. (2009), a 
hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí, em 2007, abrangia 22 estados 
brasileiros. Na sua hirterlândia primária encontrava-se Santa Catarina (US$ 6,07 
bilhões e 60,2% do comércio exterior do estado) e Mato Grosso do Sul (US$ 117,66 
milhões e 10,8%). Na hinterlândia secundária, os estados do Paraná (US$ 742,53 
milhões), Rio Grande do Sul (US$ 508,48 milhões) e São Paulo (US$ 221,63 
milhões) e na hinterlândia terciária, os estados do Acre e de Rondônia, 
movimentando 59,5% e 19,7% de seus comércios internacionais, respectivamente. 
No mesmo ano, fizeram uso do Complexo Portuário de Itajaí 14 setores diferentes, 
tendo destaque:  
 

 Agroindústria e madeira (US$ 3,60 bilhões);  

 Indústria mecânica (US$ 933,97 milhões);  

 Eletroeletrônica (US$ 614,04 milhões) e 

 Indústria têxtil (US$ 503,39 milhões) 
 

Campos Neto et al. (2009) destacam a pauta bastante diversificada do 
Complexo Portuário de Itajaí e expõe que em 2007 foram exportados 43 produtos 
com valores superiores a R$ 10 milhões, sendo o mais importante a carne de ave 
que movimentou mais de US$ 1 bilhão, tendo 77% de sua origem em Santa 
Catarina. Ainda de acordo com os autores, outros dez produtos exportados através 
de Itajaí movimentaram cifras superiores a US$ 100,0 milhões, dentre os quais 
destacam-se a carne suína (US$ 574,12 milhões); outras preparações e conservas 
de carne, miudezas ou de sangue (US$ 361,65 milhões); tabaco não manufaturado 
(US$ 343,68 milhões) e carne bovina congelada (US$ 331,59 milhões). 
 Pertencente ao Complexo Portuário de Itajaí, o Terminal Portuário de 
Navegantes foi o primeiro TUP do Brasil e hoje responde por 47% do market share 
de Santa Catarina na movimentação de contêineres. (PORTONAVE, 2015).  
 

Figura 1 – Hinterlândia do Complexo Portuário de Itajaí 
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Fonte: Campos Neto et al. (2009) 

 
 No ano de 2010, 24 estados brasileiros utilizaram o Complexo Portuário de 
São Francisco do Sul para exportar seus produtos, estando entre os de maior 
destaque os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul. O estado catarinense, como hinterlândia primária, comerciou US$3,29 bilhões, 
correspondendo a 43,4% do comércio internacional do Estado e 57,3% de todo o 
valor movimentado pelo porto. O Paraná, que também aparece como hinterlândia 
primária, transacionou US$ 1,62 bilhão, representando 11,4% das importações e 
exportações do estado. Juntos, Santa Catarina e Paraná foram responsáveis por 
85,5% das movimentações de cargas do porto. Os estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul aparecem como hinterlândia específica, movimentando US$ 224,25 
milhões, e 134,89 milhões, respectivamente, ao transportar soja e seus derivados. A 
soja representou 84,3% de todo valor exportado de Mato Grosso para o porto 
francisquense e 82,7% do estado de Mato Grosso do Sul. Considerou-se ainda, os 
estados de São Paulo e Rio Grande do Sul como grande hinterlândia do porto, 4,5% 
das mercadorias procederam ou destinaram-se a esses dois estados (CABRAL, 
2011). Tais número devem ficar ainda mais expressivos e fomentar a competição 
com a instalação do TGSC Terminal De Graneis de Santa Catarina que também 
movimentará grãos. No último bimestre de 2015 realizou-se a primeira etapa da obra 
que compreendeu a supressão da vegetação no terreno do empreendimento e 
atualmente está sendo desenvolvido os projetos que antecedem as obras de 
terraplanagem e construção (ANTAQ, 2014; TGSC, 2016). 

 
 

Figura 2 - Hinterlândia Porto de São Francisco do Sul 
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Fonte: Campos Neto et al. (2009) 

 
6. PERSPECTIVAS 
 
 De acordo com Fleury (2011), a carga transportada por contêineres nos 
portos brasileiros vai dobrar em dez anos. Isso porque o setor tende a crescer 7,4% 
ao ano entre 2012 e 2021 e a alta será acompanhada por um aumento de 
capacidade suficiente para atender a demanda no período. Em seu estudo, o autor 
dividiu os portos brasileiros em clusters, sendo aqueles localizados na região de 
Santa Catarina pertencentes ao Cluster Sul, formado pelo Complexo Portuário de 
Itajaí, São Francisco do Sul e Paranaguá. Vale destacar que se conceituou cluster 
como terminais que estão localizados em regiões com características (geográfica ou 
de mercado) semelhantes, contribuindo juntos para o atendimento da demanda da 
região onde se situam. Fleury (2011) constou que no Cluster Sul, os terminais de 
contêineres de uso público possuem uma taxa de 100% de uso, com capacidade de 
1.700.000 TEUs. No entanto, ao se adicionar os TUPs, a taxa de ocupação da 
estrutura em 2011 é de 75%, com 3.700.000 TEUs, e a capacidade potencial do 
Cluster supera a demanda projetada até 2021.   
 A fim de continuar detendo capacidade suficiente para atender à sua 
demanda, algumas obras estão em execução no Complexo Portuário do Itajaí, em 
janeiro de 2015 foi entregue a Licença Ambiental de Instalação (LAI) para as obras 
da nova bacia de evoluções. Trata-se da primeira fase das obras de reestruturação 
do canal de navegação, com investimentos de R$ 105 milhões, pelo Governo do 
Estado. Tal obra engloba a dragagem de alargamento do canal de navegação e a 
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implantação da nova bacia de evolução na Baía Afonso Wippel, ampliando, assim, a 
capacidade operacional do Complexo Portuário. Com essa primeira etapa concluída, 
o tamanho dos navios operados passará de 306m de comprimento para 335. O 
projeto ainda envolve, na sequência, retirada das guias correntes em frente ao Saco 
da Fazenda, nas margens de Itajaí e Navegantes, e a dragagem da nova bacia no 
local, com diâmetro de 530m e profundidade de 13m. O volume estimado de pedras 
a ser removido é de 463.140,39m3. O prazo para a conclusão da obra é de 18 
meses (PORTO DE ITAJAÍ, 2015).   
 Com relação à segunda fase, que engloba aporte de aproximadamente R$ 
240 milhões, a expectativa é de que os investimentos ocorram a partir de 2016/17. 
Após a conclusão das obras, o Complexo poderá operar cargueiros de até 365m. 
Essa fase englobará a realocação do molhe norte, possibilitando que o canal de 
acesso fique com a largura de 220 metros, ampliação da nova bacia de evolução (no 
Saco da Fazenda) e dragagens na bacia e canais de acesso (PORTO DE ITAJAÍ, 
2015).  

Ainda em relação ao Complexo Portuário de Itajaí, cabe citar a Terminal Barra 
do Rio que está em fase de implantação e possui uma área total de 62.000m2, com 
área de expansão para 80.000m2. Dentre os equipamentos que comporão a 
estrutura operacional do terminal está um Guindaste MHC Harbour Crane com 
capacidade nominal de 140t (TERMINAL BARRA DO RIO, 2016).   
 Tratando especificamente do Complexo Portuário de São Francisco do Sul, o 
relatório divulgado pela SEP (2015) prevê um crescimento da demanda em torno de 
2% ao ano, até 2045, alcançando um total de 35,5 milhões de toneladas no final do 
período. Vale destacar que no estudo já considerou-se  o inicío das operações do 
TUP Terminal de Granéis de Santa Catarina (TGSC). Também pertencente ao 
Complexo, o Porto de Itapoá atualmente movimenta 500 mil TEUs por ano, no 
entanto, possui projeto de expansão que visa alcançar 2 milhões anualmente 
(PORTO DE ITAPOÁ, (2016). 
 
Tabela 5 - Projeção de demanda de cargas no Complexo Portuário de São Francisco do Sul entre os 

anos de 2014 (Observado) e 2045 (Projetado) – em toneladas 

Natureza de Carga 2014 2020 2030 2045 

Granel Sólido agrícola 8.282.217 10.352.161 13.042.732 16.136.651 

Contêiner 6.528.291 8.407.541 10.596.778 13.833.667 

Carga Geral 3.168.548 3.380.914 3.944.805 4.124.018 

Granel Sólido 247.379 249.945 289.165 359.813 

Outros 563.684 673.760 834.363 1.003.581 

Total Complexo 18.790.119 23.064.321 28.707.843 35.457.730 
Fonte: ANTAQ, (2014) e ALICEWEB apud SEP (2015) 

 
7. CONCLUSÃO 
 

Os TUPs se tornaram um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento 
do setor portuário de Santa Catarina, não só pelo escoamento da produção nacional 
ou pelas importações, mas também através da geração de empregos, de renda e de 
tributos, além de fomentar o desenvolvimento econômico-social das regiões onde 
estão instalados. O protagonismo desses terminais fica evidente a cada ano que sua 
movimentação de carga torna-se maior quando comparado aos portos públicos. Os 
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TUPs também se tornaram importante fonte de emprego, apenas a Portonave possui 
mais de 1.100 profissionais e investiu em 2015 mais de 52 mil horas de treinamento, 
além de possuir programa de educação continuada.   
 Outros exemplos de investimentos realizados podem ser encontrados em 
notícia divulgada pela SEP (2015). O Estado de Santa Catarina receberá mais de R$ 
366 milhões de investimentos privados até 2018. Pretende-se realizar um 
arrendamento em São Francisco do Sul no valor de R$ 200 milhões para a 
construção de um terminal de carga geral. Além de dois novos TUPs para a 
movimentação de granéis sólidos, com investimento de R$ 103 milhões, no Porto de 
Itajaí e de R$ 6 milhões para granel líquido e gasoso, contêiner e carga geral, e uma 
renovação de arrendamento de R$ 57 milhões.  
 Os TUPs vêm se instalando em lugares que antes não tinham seu potencial 
portuário desenvolvido. A Portonave, em Navegantes, iniciou uma nova área de 
exploração para o desenvolvimento de TUPs, a margem esquerda do Rio Itajaí- Açu, 
uma vez que o Complexo Portuário do Itajaí apresenta uma série de restrições na 
retroárea localizada a margem direita do rio, pois a cidade cresceu no entorno das 
atividades portuárias. O terminal privado movimentou mais de 4 milhões de TEUs e 
recebeu mais de 4 mil escalas de navios desde 2007 (PORTONAVE, 2016), levando 
renda para a região.   
 A construção de terminais próprios se tornou uma fonte de estratégia 
competitiva para as companhias de armadores, por tornar os custos operacionais 
mais baixos e ser uma forma de superar o baixo investimento por parte do Governo 
em infraestrutura. O investimento realizado por essas empresas vai além da 
construção dos terminais, para se manterem competitivos, a empresa Hamburg Sud 
criou a subsidiária Aliança Transporte Multimodal – ATM, que realiza a consolidação 
de cargas, entrega de contêineres, armazenagem, seguro e inventário. Atividades 
que agregam valor aos serviços da companhia e por consequência melhoram o 
escoamento das cargas brasileiras. Os investimentos realizados pelos TUPs são 
visíveis, como expõe Luz (2015, p. 14) que caracteriza o Porto de Itajaí como ―um 
dos mais importantes do país em produtividade na movimentação por hora de 
contêineres, [que] alcançou números expressivos comparados aos de outros portos 
no cenário internacional‖.      
 As mudanças trazidas pela Nova Lei dos Portos em relação aos TUPs são, 
num primeiro momento, justificáveis. No entanto, ainda há desafios a serem 
enfrentados como a definição das áreas dos portos organizados; as regras para a 
ampliação de instalações portuárias e os fatores ambientais. Os TUPs vêm se 
mostrando uma importante ferramenta para tornar o setor portuário brasileiro mais 
produtivo, porém, se não houver por parte do governo mecanismos com critérios 
bem definidos e planejados para autorizar ou negar os pedidos de novos terminais, 
os impactos negativos atingirão tanto essas empresas quanto o próprio sistema 
portuário. A busca dos terminais por aprimorar seus serviços e assim atrair mais 
cliente gera inúmeros benefícios, mas o exagerado aumento de capacidade 
portuária, traz impactos como competitividade exagerada e degradação considerável 
do meio ambiente, visto o tamanho e localização de um empreendimento desse 
porte. A ANTAQ já possui mais de 65 requerimentos de novos TUPs, se todos esses 
pedidos forem aprovados, haverá uma oferta muito maior do que a demanda 
prevista para o país, o que levará à falência parte dos terminais.  

Além dos aspectos relacionados a legislação portuária e a mecanismos para 
seu controle, deve-se levar em consideração a infraestrura logística necessária para 
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dar suporte ao setor. No estado catarinense em específico, a Ferrovia da Integração, 
conhecida como ―Ferrovia do Frango‖, que fará a ligação oeste-leste de Santa 
Catarina, e a duplicação da BR-470 são apontadas como obras de grande 
importância para aumentar a produtividade dos TUPs. 
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Abstract  
 
The organization of data on scientific production of a period contributes to the 
continuity of investigations and evolution of a specific research area. The main 
objective behind the present study is to quantitate analysis what has been produced 
on ports energy efficiency and qualitatively verify the evolution of studies, identifying 
gaps and research opportunities. A systematic review of literature was conducted 
with that purpose. The following databases were included in the study: ISI Web of 
Knowledge, Science Direct, Scopus and Proquest. The data was analyzed using 
Microsoft Excel®, WordleTM e Ucinet®. The terms ―efficient energy management 
seaports ports‖ was used as key-phrase, generating a sample composed by 29 
papers published on the topic. Finally, descriptive statistic results are presented with 
the identification of most cited authors, papers and journals around the world along 
with the main relationship networks of authors and the cloud of keywords. Among the 
obtained results, studies on energy efficiency management was observed in ports 
were, often, developed in European ports and studies related to the theme have 
grown in numbers. This leads to the understanding that publication outlets and 
researchers seek to investigate the area. Thereunto, this work becomes an important 
asset in developing new ideas, concepts and approach perspectives on the topic.  
 
Keywords: Port Management; Energy Efficiency; Performance. 
 
 
1 Introduction 
 

In the mid-1970s, the energy efficiency management of companies was 
already a current topic. Freedman (1973) reports that the challenge for future energy 
needs will be satisfied by various means involving engineering, improvements of 
equipment and technological systems to develop renewable energy sources for 
companies. Claridge (1977) concludes that the use of high quality windows‘ glasses 
contributes to the reduction of energy costs and positively affects the environmental 
issues of a country. Considering this context, O‘Callanghan and Probert (1977) 
emphasize that energy has become relatively more expensive for companies due to 
a poor use of energy sources; energy management needs to be taught and practiced 
by companies. Moreover, the authors point out that energy management audits turn 
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into tools for performance evaluation and investments in renewable energy sources 
within companies.  

Patterson (1996) declares that energy efficiency has an important role in the 
political agenda in most countries, since it is connected with industrial 
competitiveness and environmental benefits such as reduction of CO2. Nonetheless, 
there is a need to establish operational indicators to measure energy efficiency in 
companies. Beer, Worrell and Blok (1995) state that energy generation is the main 
contributing factor to reduce the emission of greenhouse effect gases, but it is 
necessary to promote continuous improvements in energy efficiency management 
processes in companies.  According to Acciaro, Ghiara and Cusano (2014), the port 
industry is regarded as a segment that presents a high degree of pollution. 
Martinsons and Tseng (1995) state that port activities require an extremely high 
consumption of energy for their operations. Tichavska and Tovar (2015) cite the 
EcoPorts, a foundation integrated with the European port structure, which conducts 
studies to solve issues such as water quality, solid waste management and energy 
management in ports. Acciaro, Ghiara and Cusano (2014) note that the topic of 
energy efficiency is not new, but when dealing with energy efficiency in ports there is 
no specific research. Nevertheless, studies in the area have been demanded, 
especially because it includes a segment that presents various pollutant factors and 
high energy consumption. Even though the management of energy efficiency in ports 
depends upon specifics related to policy issues and involvement of port authorities.   
In light of this context, Xin, Negenborn and Lodewijks (2014) emphasize that the use 
of energy efficiency in ports considerably improves sustainable aspects and 
significantly contributes to economic aspects within the segment.  

The development and incentives for energy efficiency has been incorporated 
into Italian legislation; this plan develops the implementation of photovoltaic energy 
for the segment. Eurogate, one of the main container terminals of Hamburg in 
Germany, developed a sustainable strategy using photovoltaic installations on 
rooftops of warehouse areas, ensuring the generation of energy and the reduction of 
25% of gases until 2020 (ACCIARO; GHIARA; CUSANO, 2014). 

Considering the discussed, the importance of energy efficiency management 
in the port industry is verified; the segment has presented great environmental impact 
due to its elevated consumption of energy to perform port activities. Thus, the 
research problem is summarised in the following questions: What are the main 
characteristics of the research related to energy efficiency management in ports 
using bibliometric methods? How was the evolution of the field of energy efficiency 
management in ports through the years? 

The objective behind the research is to evaluate content and processes to add 
knowledge to this specific field of research. Hence, the focus of the study is a 
descriptive analysis of content, which is an effective way to supply information on 
issues to be investigated (TAYLOR; TAYLOR, 2009). Some of the main authors, 
countries with more publications, research evolution, the influence of location in the 
network of authors and ports that use their own energy sources are presented. As 
methodological approach, a systematic review of literature based on theory and 
network analysis was adopted. The study was based on 1956 published papers 
selected from the international databases ISI Web of Knowledge®, Science Direct®, 
Scopus® e Proquest® through the definition of the keywords ―efficient energy 
management seaports ports‖ as initial criteria of metasearch.  
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This research becomes relevant due to the scarcity of bibliometric studies that 
include this field of study and its importance for the society and researchers, since it 
refers to energy efficiency control and management, which is intimately related to 
sustainability.  This paper is structured in five parts, including the Introduction. The 
theoretical foundation (Section 2), methodological procedures (Section 3), results 
(Section 4), and final considerations and suggestions for future research (Section 5). 
 
2 Theoretical foundation 
 

Recently, the segment of port operations has triggered the growth of global 
economy. Significant investments increase the capacity for the development of its 
activities. Moreover, ports are located in strategic points, accessing main transport 
modes – rail, roads, water and air, ensuring the connection between main 
manufacturing centres at international level (SONG; GEENHUIZEN, 2014). Falcão 
and Correia (2012) state that ports are gateways for wealth inputs and outputs. They 
are regarded as the link for the worldwide logistics supply chain, i.e., this is the main 
force that moves a significant portion of a country‘s economy. Shan, Yu and Lee 
(2014) conclude that cargo handling in ports significantly contributes to the economic 
growth of a country. Furthermore, the authors declare that the competition of 
neighbouring ports presents a positive impact on local economic growth.   

According to Dwarakish and Salim (2015), when the port system is not 
constantly updated it becomes a fragile segment, obsolete; the ports lose competitive 
advantage in the national and international markets. The infrastructure is one of the 
main features to be evaluated, especially related to investments. As per Lunkes et al. 
(2013), the investments related to the port segment should be realised using a study 
of economic and financial viability. These investments should be accompanied by 
profitability analysis and an evaluation of environmental and social impacts.  

Lirn, Wu and Chen (2012) conclude that the four main port issues related to 
social and environmental dimensions are noise, dust, air and sewage systems 
quality. The quality of the air directly implies the use of clean energy in ports. It is 
important to point out that the utilisation of renewable energy sources enables port 
companies to obtain cost reduction in their operations (YANG; LIN, 2013). 

Lattila, Henttu and Hilmola (2013) point out that over the last decades 
environmental issues have been emphasized. These issues refer to renewable 
energy management problems and social issues associated with port activities. Thus, 
the need for investments in clean energy sources has been perceived. Saidi and 
Hammami (2015) conclude that variables related to energy consumption and 
economic growth of companies have been analysed by several researchers. Studies 
have underlined energy as one of the main problems in the world for the next 
centuries, i.e., companies should invest in their own energy sources, being 
alternative or renewable.  

There are a few uncertainties regarding the ports strategic planning, since they 
encompass low flexibility. Some of their master plans include ―single point forecasts 
of future demand that are used to create a land-use plan for the future development 
of the port for a time horizon varying from 5 to 50 years‖ (HERDER et al., 2011, pp. 
966). There is a great concern on obtaining the return on investments in the port 
segment, which presents great economic impact on a country. Thus, viability analysis 
for investments in energy efficiency is an extremely important point to be evaluated. 
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According to Ramos et al. (2014), the Spanish authorities following the EU‘s 
directives have developed an energy plan that aims to supply 20% of the electric 
demand from renewable sources of energy until 2020. Considering this plan, several 
port authorities have developed initiatives with the goal of increasing renewable 
energy efficiency, which directly impacts on port sustainability.  

In a study on the sustainability ranking of ports in the UK, Asgari et al. (2015) 
state that ports have implemented efforts to address environmental issues, improving 
the environmental system management through ISO 14001 certification. All 
processes approached by environment management and issues related to energy 
efficiency have been centre stage in port management over recent years (ACCIARO; 
GHIARA; CUSANO, 2014). 

Using the same rationale, Puig et al. (2015) report that, while elaborating a 
strategic planning for a port, issues related to energy efficiency should be 
approached. The authors conclude that energy consumption is directly linked to 
costs. This issue represented a new entry in the 2009 ranking of a third major 
environmental survey of ESPO (European Sea Ports Organisation) in close 
collaboration with the EcoPorts Foundation, matching the beginning of the global 
recession.  

It was observed that the use of renewable energy in this segment not only 
contributes to the reduction of pollutants but also allows cost reduction. These items 
represented the main issues that underlined the importance of energy efficiency for 
port authorities, whose main goal is improving port sustainable management 
programmes. Martín-Soberón (2014) declare that the use of technologies destined to 
energy efficiency enhancement tends to optimise productivity, strongly contributing to 
port sustainability.  
 
3 Methodological procedures 
 

According to Cervo and Bervian (2002), descriptive research aims to record, 
analyse and correlate facts and phenomena without manipulating them. Moreover, 
the authors state that this type of research seeks to find the frequency in which 
phenomena occur, verifying their nature and features. This study is characterized 
according to its objectives as descriptive research, since it aims to observe how the 
scientific production on the energy efficiency of ports is characterized. 

In terms of methodological procedures, Raupp and Beuren (2009) argue that 
scientific research is referenced by the way the study is conducted to obtain results 
and conclusions. This paper is classified as a bibliographic study, since the 
databases used in the study encompass published scientific research. Pilkington and 
Meredith (2009) point out that bibliometrics represent a technique whose goal is to 
investigate the size, growth and distribution of bibliography in a specific field of 
research. Cunha (1985) argues that bibliometric research allows the researcher to 
find a number of publications specific to a topic or content that one intends to 
scientifically investigate. 

Araújo (2006) declares that bibliometrics has developed through the 
elaboration of empirical laws regarding the behaviour of literature in a specific field of 
knowledge. Bufrem and Prates (2005) state that it is important to evaluate three basic 
laws of bibliometrics to better understand data analysis: Zipf Law that measures the 
frequency of word occurrence; Lotka Law that deals with the authors‘ productivity; 
and Bradford Law, which is related to the productivity of journals. These bibliometric 
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laws use data mathematics and statistics to investigate and quantify scientific 
production on a determined subject. According to Araújo (2006), citation analysis is a 
technique that allows the identification of several patterns in the production of 
scientific knowledge, such as most cited and more productive authors, the research 
elite and geographical origins.  

Richardson (1999) states that this research method aims to presents the 
complexity of a set issue, analysing the interaction of specific variables. In typology 
terms, the paper encompasses qualitative research, since it intends to analyse and 
interpret the studies on energy management in ports. The research was developed in 
four stages as per Figure 1.  

 
 
 

Figure 1: Research Processes 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Source: Research data. 

 
A protocol (presented in Table 1) was developed to define the research 

sample. It contains information on keywords, research strategy and criteria for the 
inclusion and exclusion of papers for data analysis. 
 

Table 1 – Research protocol 

Research term efficient energy management seaports ports 

Reading Title, Abstract, Introduction, Development and 
Conclusion. 

Databases ISI Web of Knowledge, Science Direct, Scopus and 
Proquest 

Inclusion Criteria Papers only dealing with energy management in ports. 

Exclusion criteria - Energy efficiency in residencies in port cities. 
- Energy efficiency in aquatic and maritime transports 
and transport logistics. 

Language English 

Types of publication Journal and Conference Proceedings Papers 

Period Full 

Source: Research data 
 

The sample of papers on energy efficiency in ports was defined through the 
selection of databases, identification of keywords and types of published documents 
and exclusion of papers not relevant to the topic. These items were evaluated 
through the initial reading of titles, abstracts, introduction, theoretical foundation, 
results and conclusions. 

The platforms ISI Web of Knowledge (Web of Science), Science Direct, 
Scopus and Proquest were used. These databases were chosen because their 

1 Literature review 
Building the 
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foundation for the 
research – 

literature review 
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and the research 
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search processes can locate papers published in other databases. Moreover, the 
papers impact factor is measured through the Journal Citation Report (JCR). 

The data treatment used the expression ―efficient energy management 
seaports ports‖ resulting in a total of 1956 papers. From this total of papers, 253 
papers were duplicates and editorials and were eliminated. After that, 1674 papers 
were also excluded, since they did not deal with energy efficiency in ports; they dealt 
with energy efficiency management in maritime transports, energy efficiency in port 
cities, energy efficiency management in residencies in port cities, energy efficiency 
management in vehicles, ecological footprint in port cities and carbon credits in 
transport supply chains. A total of 29 papers were regarded as pertinent to the topic.  

In terms of types of publication (books, patents, papers, conference 
proceedings, etc.), papers published in academic journals and conference were 
included. Mainly, because papers from these outlets usually precede best-seller 
books and present methodological rigor in their publications.  

The bibliometric treatment of collected papers is analysed and presented in 
two steps. First, the descriptive statistics is analysed and presented through network 
analysis. Illustrative tables and graphs were used and generated through the 
Microsoft Office Excel® software. Second, the most used keywords were 
represented; the tool Wordle™ was used to elaborate a word cloud, using the 
keywords of the selected papers. After that process, MS Office Excel was employed 
to elaborate a matrix of citations of selected papers. The program Ucinet® was used 
to code the citations network relationships.  
 
4 Analysis of results 
 

In the first descriptive analysis of publications, the identification of growth and 
decline trends related to the interest in developing studies in the area of energy 
efficiency in ports was sought. Papers were classified according to year of 
publication. It was observed that the development of studies on the topic is recent, 
since the first publication was realised only in 1987 by Ishizuka, which discussed the 
importance of energy efficiency and energy policies in ports.  

Through Graph 1, it is possible to observe that the volume of publications 
increased in 2012. In 2014, the publications related to the topic tripled if compared 
with 2012. It is also important to point out that in the beginning of 2016, the 
publication Mat et al. (2016) discusses the utilisation of renewable energy in ports to 
generate the reduction of greenhouse effect gases emissions, reduction in the 
consumption of energy and decrease in costs through the use of technologies and 
optimisation of the production management. The same authors conclude that the 
investments in energy efficiency can be favourable to a country‘s GDP.    
 

Graph 1 – Evolution of publications in the sample 
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Source: Research data 

 
It is important to emphasize that sustainability is related to ports and port 

terminals. Energy efficiency is one of the improvements that should be implement in 
this segment and the automation of equipment through renewable energy sources 
considerably reduces the emission of pollutant gases (MARTÍN-SOBERÓN et al., 
2014). In this context, Acciaro, Ghiara and Cusano (2014) contribute to research 
informing that in recent years the need to monitor and gain a more in-depth 
understanding of activities regarding energy efficiency management in ports has 
become more evident and necessary. 

In the second descriptive analysis, the dispersion of studies was evaluated 
with the goal of identifying main authors, countries of origin of the publications and 
journals according the volume of publications.  

Regarding the distribution of studies per author, the descriptive analysis 
revealed that only one of the authors published two papers related to the research 
topic. This author is Cerceau, who published a study in 2014. The main purpose 
behind that study was the optimisation of resource management by densifying 
interactions of stakeholders that occupy a common geographical area, considering 
the context of port areas, i.e., the research is related to innovative initiatives in port 
zones. The author‘s second paper was published in 2016, Cerceau is designated as 
co-author. The paper aimed to analyse the ecological changes in port cities, 
emphasizing energy costs in ports. Cerceau holds a PhD in Science and 
Environmental Engineering. The author researches ecology in port industries, 
developing tools to support the decision on implementing ecological approaches 
within port areas. She is also a member of a multidisciplinary group called ELSA, 
which is dedicated to the analysis of lifecycle and industrial ecology (PERFIL 
JULIETT CERCEAU, 2016). 

The stratification of publications counts on 21 countries that published about 
the topic. Graph 2 shows only countries that presented more than one publication. 
There is a significant prevalence of publications originated in the United States, Italy 
and United Kingdom.    
 

Graph 2 – Distribution of the sample publications per country of origin 
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Source: Research data 

 
Regarding the distribution of the sample papers by outlet, it is possible to state 

that the journals of greater relevance and larger volume of publications in the sample 
are Energy Policy, Journal of Cleaner Production and Maritime Economics & 
Logistics. 

In the stratification of publications by university, Chalmers University of 
Technology has two publications. It is located in the city of Gothenburg in Sweden. 
Chalmers has a leading role in higher education internationally and research in 
Engineering and Sustainable Development (CHALMERS, 2016). 

Erasmus University Rotterdam is located in the Netherlands; it also presented 
two publications. Erasmus is classified as a first class business university in Europe, 
promoting research and innovative education for a sustainable future for companies 
(ERASMUS, 2016). 

The University of Genoa is regarded as one of the largest universities in Italy; 
it is highly ranked among the universities in Europe. This university has a leading 
position in research on the sustainability of organisations (GENOA, 2016). 

As observed, no publications related to energy efficiency management were 
found in Brazil. Nevertheless, Pecém Port in Fortaleza was the first Brazilian port to 
implement equipment to extract energy from waves (the equipment is still undergoing 
tests). The project represents a partnership between the Federal University of Rio de 
Janeiro and Alberto Luiz Coimbra Institute. The equipment was patented in the 
United States; it is sponsored by Tractebel Energia through the Research and 
Development Programme of the Brazilian Electricity Regulatory Agency (ANEEL) 
(National Institute of Environmental Education, 2016). Furthermore, the National 
Institute of Environmental Education (2016) points out that Brazil can explore other 
energy sources in port areas, but research and investments are necessary. 

Data on research methods used in the studies was sought in addition to the 
information on volume of publications per country, journal, university and authors with 
greater publications numbers. The data is presented in Table 2. 
 

Table 2 – Research method 

Method Number of Papers 

Quali-quantitative 2 

Qualitative 19 
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Quantitative 8 

Source: Research data 
 

Considering the sample of 29 papers, two used quali-quantitative methods and 
eight papers used quantitative methods. More than half of the studies used 
qualitative methods. 

Further information on the data collection and methodological procedures 
used in the studies in the sample are presented in Table 3.   

 
Table 3 – Methodological procedures 

Methodological Procedures Number of papers 

Case Research 23 

Survey 2 

Action Research 2 

Bibliographic Research 2 

Source: Research data 

 
In terms of data collection, there is a number of available instruments that can 

be used in a study. In this case, it is noticeable that there is a predominance of case 
studies, which correspond to 50% of the sample. Survey, action research and 
bibliographic research were used in two studies each.  

After the evaluation of methodological procedures, the terms used as 
keywords in the papers were analysed, since they constitute relevant elements to be 
considered in the data analysis. Lunardi, Castro and Monat (2008) argue that through 
word cloud it is possible to visualise linguistic data and present the frequency in 
which words occur. Considering the frequency of isolated keywords and more 
traditional terms that overlap the research topic, a word cloud was developed as 
shown in Figure 2.   

This analysis contributes to a clearer identification of the interrelationship of 
main themes. The words ―port‖, ―ports‖ and ―environmental performance‖ were 
among the more cited. This demonstrates that a considerable number of studies is 
related to the environmental performance of ports. As an example, there is the work 
of Puig et al. (2015), which highlights that environmental management and 
performance have become common practice in companies and, recently, port 
operations industries have found it relevant, since the segment activities encompass 
many pollutant elements.   
 

Figure 2 – Cloud of more cited keywords in the sample papers 
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Source: Research data 

 
Other words that prevailed were ―efficiency‖ and ―energy‖, confirming topics 

related to sustainability have been approached, especially when associated with 
words such as ―wind‖, ―water‖ and ―green‖. As per Espino, Rodriguez and Czitron 
(2010), the quality of the water contributes to energy efficiency generated through 
waves. Solare et al. (2012) argue that the quality of the wind contributes to the wind 
energy efficiency and can also contribute to wave energy efficiency. Acciaro, Ghiara 
and Cusano (2014) state that the role of port authorities influences the energy 
efficiency in ports through the development of environmental strategies for greener 
ports.  

Regarding the content of the selected papers, Table 4 presents the characteristics 
of the sample. 
 

Table 4 – Main characteristics of selected papers 
Author (Year) Studied Ports Observation 

V. Ramos, R. Carballo, M. Álvarez, M. 
Sánchez, G. Iglesias (2014) 

Ribadeo Port (Spain) Utilisation of wave energy – 
Renewable energy. 

A. J. Baird (2013) 
 

Main ports in the UK (Associated 
British Ports – ABP, Forth Ports, 
Peel Ports e PD Ports) 

Investments perspectives in 
ports and renewable energy 
infrastructure. 

M. Puig, C. Wooldridge, A.  Michail, R. M. 
Darbra (2015) 

79 European Ports Environmental management 
and main improvement 
practices. 

J. Dvarionienė, G. Zobėlaitė-Noreikienė, 
J. Kruopienė, Ž. Stasiškienė (2013) 

Klaipeda Port (Lithuania)  Waste management system 
and electrical energy 
management. 

S. Ishizuka (1987) 
 

Tokyo Port (Japan) Energy development project. 

M. Acciaro, H. Ghiara, M. I. Cusano 
(2014) 
 

Genoa Port (Italy) and Hamburg 
Port (Germany) 

Application of energy 
management concepts in port 
industries. 

T.- C Lirn, Y.- C. Jim Wu, Y. J. Chen 
(2012) 

Asia Ports Sustainable performance. 

J. Cerceau, N. Mat, G. Junqua, L. Lin, V. 
Laforest, C. Gonzalez (2014) 

Main European Ports Innovative initiatives 
management in port zones and 
cost reduction. 

C. P. Barros (2003) European Ports Productive efficiency x energy 
efficiency and responsibility of 
port authorities. 

M. Dooms, L. van der Lugt, P. W. de 
Langen (2013) 

Rotterdam Port (The Netherlands) 
 

Port authorities’ responsibility 
regarding sustainability 
management in ports. 

M. López, G. Iglesias (2014) Exterior Port of Ferrol (Spain)  Utilisation of wind energy – 
Renewable energy. 

Yi-Chih Yang, Chao-Liang Lin (2013) 
 

Kaohsiung Port (Taiwan) Efficiency management and 
energy saving. 

C. Baldenegro (2013) Los Angeles Port (Los 
Angeles/US) 

Utilisation of solar energy – 
Renewable energy. 

T. J. John, J. H Gray, R. Deyoe, P. Gross 
(2007) 

Port Arthur (Texas/US) Efficiency management and 
energy saving. 

M. M Marini (1998) Genoa Port (Italy) Installation of wind turbines for 
energy generation -  Renewable 
energy. 

H. Funakoshi, M. Ohno, S. Takahashi, K. 
Oikawa (1993) 

Wave generation in Japan and 
other countries x Sakata Port 
(Japan) 

Utilisation of wind energy – 
Renewable energy. 

J. R Wood (2004) Kembla Port (South of 
Sydney/Australia) 

Utilisation of wind and wave 
energy – Renewable energy. 

N. Mat, J. Cerceau, L. Shi, H.-S. Park, G. Three case studies (Marseille-Fos Utilisation of renewable energy 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

201 

 

Junqua, M. Lopez-Ferber (2016) in France, Ningbo in China, and 
Ulsan in South Korea) 

and energy costs. 

R. M.A. Hollen, F. A. J. van den Bosch, 
H. W. Volberda (2015) 
 

Rotterdam Port (The 
Netherlands), Antwerp Port 
(Belgium), Houston (US) and 
Singapore’s Jurong 

Development of port industries 
through the port authorities’ 
assistance. 

N. Asgari, A. Hassani, D. Jones, H. H. 
Nguye (2015) 
 

Five main ports in the United 
Kingdom. The larger in terms of 
volume (tons) are: Grimsby & 
Immingham, London, Tees & 
Hartlepool, Southampton, and 
Milford Haven 

Sustainability management. 

B. Pavlic, F. Cepak, B. Sučić, M. Peckaj, 
B. Kandus (2014) 

Koper Port (Slovenia) 
 

Implementation of green port 
concepts. 

V. Roso, J. Woxenius, K. Lumsden 
(2009) 

Dry Port Concept of dry port and dry port 
management. 

D. Gibbs, P. Rigot-Muller, J. Mangan, C. 
Lalwani (2014) 

Main ports in the United Kingdom Carbon footprint in port 
operations. 

G. Solari, M. P. Repetto, M. Burlando, P. 
Gaetano, M. Pizzo, M. Tizzi, M. Parodi 
(2012) 

Genoa Port, La Spezia Port, 
Livorno Port, Savona Port (Italy) 
and Bastia (France).  

Wind management in port 
areas. 

N. Blažauskas, A. Grigelis, L. Ž. 
Gelumbauskaitė, S. Gulbinskas, S. 
Suzdalev, C. Ferrarin (2015) 

Maritime Ports of the Baltic Sea 
(Lithuania) 

Utilisation of wind energy – 
Renewable energy. 

G. L. Espino, I. P. Rodríguez, S. P.R. 
Czitrom (2010) 

Ensenada Port (Mexico) 
 

Evaluation of water quality to 
generate water energy –
Renewable energy. 

F.G.Cesari, G. Gaudios (1999) Genoa Port (Italy) Developing a wind energy 
system – Renewable energy. 

H. Meyer, A. L. Nillesen, W. Zonneveld 
(2012) 

Rotterdam Port (The Netherlands) Energy sources. 

A. Kregting (2014)  Groningen Port (The Netherlands) Wind park – Renewable energy. 

Source: Data research 
 

Recently, there has been a growing interest in supplying and using renewable 
energy. In light of this context, several Spanish Port Authorities have implemented 
initiatives that aim to enhance sustainability in ports through the utilisation and 
generation of renewable energy. Ribadeo Port in Spain is an example of these 
initiatives. Wind energy is used; a system was installed to produce electric energy 
from tides for the port. However, the viability of this project depends on several 
factors such as: maintenance costs, energy systems, storage and environmental 
impacts (RAMOS et al., 2014).   

Lopez and Iglesias (2014) investigate wave movement in the Exterior Port of 
Farrol in Spain and show a significant level of energy that can be generated through 
long waves. This can guarantee port sustainability through the utilisation of 
renewable energy. Funakoshi et al. (1993) state that energy from waves passing 
through Japan‘s coastline can generate approximately 35 million kW of energy, which 
is equivalent to one-third of the electrical power generated in the country. Moreover, 
the authors emphasize that many attempts to generate energy through the wave 
method were made in the past, but only energy sources on a small scale reached a 
practical level. This occurred due to the high costs of building maritime structures 
capable of generating energy in ports. Espino, Rodriguez and Czitron (2010), while 
conducting a study in the Ensenada Port of Mexico, concluded that the quality of the 
water is vital to obtain electrical energy from waves.   

Another source used to generate port electrical energy is represented by wind. 
According to Blazauskas et al. (2015), ports are a particular segment that uses a 
significant volume of energy. Thus, the utilisation of wind energy creates favourable 
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conditions for economic and sustainable growth for ports, especially in the southeast 
Baltic Sea Ports in Lithuania. To implement wind energy in the port industry is vital to 
obtain support from the port legislative system. Moreover, it is necessary to evaluate 
some preconditions related to the location where the wind park is to be implemented 
and sea depth (technically reasonable maximum depth = 50m). Other preconditions 
that should be evaluated: wind velocity, geological structure in deep sea, 
transmission networks, heritage and mineral resources. It is noticeable that the 
implementation of a wind park requires a detailed evaluation of the area where it will 
be implemented. 

Cesari and Gaudiosi (1999) concluded in a study conducted in the Genoa Port 
that the implementation of a wind park encompasses a number of disadvantages 
such as: high investment costs, high operating costs, continuous maintenance needs 
and interference in the public order. On the other hand, it includes a favourable 
number of social and environment dimensions. Solari et al. (2012) claims that port 
areas are exposed to high velocity winds, which contributes to the generation of 
electrical energy through a wind park. The authors also state that the exploration of 
renewable sources in ports primarily relates to the energy generated by winds, but 
also can be generated from sea waves.  

In addition to using wind and wave energy, photovoltaic energy can be utilised. 
Baldenegro (2013) states that the Los Angeles Port implemented photovoltaic energy 
to reduce emissions of greenhouse effect gases; it aims to generate energy for over 
30 years at no cost.  

Acciaro, Ghiara and Cusano (2014) argue that dealing with the generation of 
renewable energy in ports depends on their location. The Port of Rotterdam in the 
Netherlands and Kitakyushu in Japan use wind energy generation whereas Kembla 
in Australia generates renewable energy through waves, which is regarded as the 
most dense of all renewable energy sources. Furthermore, often, ports have 
available sites for the installation of solar panels, which are used, for instance, in the 
Tokyo and San Diego Ports. 

The Port of Rotterdam is regarded as the largest port in Europe; its main goal 
is to reduce energy costs and increase energy efficiency at a rate of two per cent 
(2%) per year. Considering the goal of having a sustainable future, the connection 
between projects and company strategies is paramount for the Port of Rotterdam 
(MEYER; NILLESEN; ZONNEBELC, 2012). According to Dooms, Lugt and Langen 
(2013), Rotterdam port authorities intend to develop global strategies at world level to 
invest in port energy efficiency.   

Hollen, Bosch and Volberda (2015) argue that regarding the Ports of 
Rotterdam, Antwerp, Houston and Jurong‘s Port in Singapore, investments in energy 
efficiency have become increasingly important, since the port industry can become 
more competitive in the market and obtain gains in environmental and social 
performance. In order to achieve this goal, port authorities should develop successful 
strategies. Ishizuka (1987) argues that a stable supply of energy and building an 
energy distribution system are necessary for the future growth of ports and port 
areas. In addition, it is important to obtain the cooperation between the public and 
private sectors and develop innovative energy systems.  

Puig et al. (2015) conducted a study in 122 ports of 20 Maritime States in 
Europe and concluded that the main priorities of European Ports are related to 
environmental and social issues, emphasizing energy consumption, which is directly 
associated with energy costs and fossil fuels. This is one of the problems that has 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

203 

 

risen since 2009 and the global recession, achieving more importance in 2013, when 
the recession definitely reached European countries. The improvement in energy 
efficiency also contributes to the reduction of emission of gases and cost reduction. 
In light of this context, port authorities have included energy efficiency in their 
environmental and quality programmes. Barros (2003) believes that in every maritime 
European port, energy efficiency constitutes an essential component to improve 
competitiveness in the market at a global level.  

According to the data uncovered in the present study, it is possible to observe 
that the majority of studies is related to European ports. Researchers understand that 
ports perform heavy activities with a high consumption of energy, which relates to the 
need to optimise costs through the utilisation of renewable energy sources 
(CERCEAU et al., 2014). According to Asgari et al. (2015), the port system of the 
United Kingdom is considered one of the largest port systems in Europe. Moreover, 
European ports prioritise the control of environmental risk and energy efficiency 
management as it occurs in Hartlepool Port, which is specialised in wind energy 
generation.  

The study by Gibbs et al. (2014) discusses the survey of the European 
Seaports Organisation which states that 51% are taking measures to reduce their 
carbon footprint, 57% had programmes to increase energy efficiency, and 20% of 
ports produced some form of renewable energy.  

A relationship network between papers and references was elaborated to 
identify theoretical bases in the sample of publications. The results of the first 
analysis are shown in Figure 3.   

There is a cluster around the reference of the study by Verhoeven. The author 
states in his work published in 2010 that the port environment is in constant change 
and port operations are under strong pressure from public port authorities. 
Furthermore, the evolution of the market creates a need to broaden the logistics 
network in order to provide services of a more aggregated value. Regulating the 
structure of ports is paramount to satisfy this need.  

Baird presents two studies, each one was cited twice according to the selected 
papers in the sample. In 2000, Baird argued that the majority of ports in the United 
Kingdom are private companies, which results in a high degree of regulation from 
port authorities and the development of ports. This makes them more competitive, 
emphasizing the utilisation of environmental laws and reducing the pollution level of 
this segment. In 2002, Baird reports that in recent years the role of port privatisation 
has significantly expanded in European ports and the role of port authorities has 
remained important, especially regarding the need for investments, regulation, 
development and cost reduction. In 2013, Baird declares that the development and 
investments of ports in renewable energy are essential. This is part of their strategic 
planning. Nonetheless, many companies do not seem willing to invest with this 
purpose.   
 

Figure 3 – Citation network between papers in the sample and references 
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Source: Research data 

 
Note: the circles represent role in the initial sample and its references; which they were cited at least 
twice 

 
Cerceau is the main reference to cite studies within the same roll of research. 

The author mentions Chertow (2000) that argues that port industry ecology seeks to 
optimise resources and waste management with the purpose of controlling the 
discard of materials and energy management, developing a more adequate 
sustainable planning for ports. 

Boons and Baas (1997), also cited by Cerceau, state that ports constitute an 
area of high resource depletion, where the emission of pollutanta is extremely 
elevated and there is an important challenge regarding environmental management 
and society. Considering this context, it is possible to observe that using renewable 
energy in ports contributes to the improvement of environmental and social 
management. However, this requires investments often regarded as significant by 
companies.  
 
5 Final considerations 

 
The bibliometric review of literature belonging to the sample of 29 papers that 

deal with energy efficiency management in ports allowed some inferences. This field 
of research still presents just a few studies. Authors such as Acciaro, Ghiara and 
Cusano (2014) have identified the scarcity of studies in the area. Nevertheless, there 
is an increase in the number of publications beginning in 2012. It is possible to state 
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that there is a need to invest in energy efficiency in ports with the main objective of 
reducing costs and improving environmental management.   

This occurs due to the importance the topic has gained in the port industry. 
This segment is regarded as highly polluted and sustainability requirements are 
needed in the companies. According to the papers that compose the research 
sample, energy efficiency management is intimately connected with port 
sustainability management.   

The present study showed that there are still gaps and opportunities for research. 
It is possible to underline the absence of research conducted in Brazil due to lack of 
investments and researchers. Europe presents the largest number of publications 
and the majority of European ports uses some type of energy source, mainly 
renewable, such as wind, wave and photovoltaic. This feature of European ports in 
using renewable energy sources is associated with port privatisation as mentioned by 
Baird in 2013. Furthermore, it is possible to evaluate emergent themes and identify 
research opportunities such as: 
 

 The impact of port authorities on the utilisation of energy efficiency 

management in ports; 

 The development of projects to evaluate which energy source is more viable to 

implement in ports, since it depends on several factors, e.g., climate 

conditions, port location, legislation and interference from port authorities; 

 Analysis of investments versus costs versus benefits versus social impacts 

versus environmental impacts. 

 
It is possible to conclude that the identification of newly discovered empirical 

evidence from studies is linked with an innovative discussion forum supported by 
concrete elements, which have been developed, researched and evaluated. Through 
this knowledge base, it is possible to uncover new studies and create research 
opportunities.  
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Resumo 
 
Este artigo apresenta um estudo de caso sobre os indicadores de desempenho 
relacionados aos serviços aos navios do Porto Novo do Rio Grande. Uma 
metodologia multicritério é aplicada para a hierarquização desses indicadores, 
tomando como referência aqueles utilizados pela Agência Nacional de Transporte 
Aquaviário – ANTAQ. Os resultados obtidos mostram a aplicabilidade da técnica e 
sugerem, aos tomadores de decisão, indicadores que devem ser priorizados para 
maior eficiência desses serviços. 
 
Palavras-chave: Indicadores de Desempenho; Multicritério; Porto do Rio Grande. 
 
 

Introdução 
 
 O transporte hidroviário tem papel cada vez mais importante para o fluxo 
comercial, pois através das hidrovias, podem-se transportar grandes volumes de 
mercadorias como: minério, cascalhos, grãos, produtos perecíveis entre outros, a 
grandes distâncias.  
 No Brasil, de acordo com JÚNIOR et al. (2008) encontram-se mais de 4.000 
km de costas navegáveis e milhares de quilômetros de rios, sendo esse sistema 
concentrado nos portos do Sul e Sudeste, e possuindo as seguintes características: 

 Grande capacidade de cargas; 

 Baixo custo de transporte, 

 Baixo custo de manutenção. 
 Aproximadamente 60% da economia do Brasil está a menos de 250 km da 
costa. Apesar do transporte aquaviário ser adequado, os portos não possuem um 
sistema moderno e eficiente, onde o comércio de mercadorias seja ágil e de baixo 
custo, proporcionando uma situação de competitividade entre os portos. 
 Como ferramentas para avaliação da eficiência podem-se utilizar métodos 
capazes de auxiliar no planejamento, gestão, supervisão e o controle das atividades. 
Dentre os métodos existentes estão os indicadores de desempenho, os quais 
possibilitam a avaliação da qualidade dos serviços oferecidos e a satisfação dos 
clientes-usuários, além de propor metas para a maximização dessa eficiência, da 
qualidade e minimização dos seus custos. 
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O Porto do Rio Grande (RS) encontra-se entre os principais portos do 
Brasil, sendo o único porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul e que 
possui, como um de seus diferenciais, a realização de operações de 
multimodalidade, o que favorece a redução de custos e aumento na eficiência 
LABTRANS (2012). 

Devido a grande importância do Porto do Rio Grande para o RS, a 
aplicação de um método de análise hierárquica como, por exemplo, o Analytic 
Hierarchy Process (AHP), que trabalha com multicritérios e tem, como principal 
objetivo, a hierarquização de variáveis ou indicadores de desempenho que 
fazem parte de determinado sistema, facilitaria administradores em relação aos 
seus esforços na tomada de decisão. 

Dentre os variados indicadores de desempenho portuários existentes, e 
devido ao crescimento da utilização do transporte hidroviário, foram analisados 
nesse estudo aqueles relacionados aos serviços aos navios aplicados no Porto 
Novo do Rio Grande. 

O presente artigo, além da introdução, apresenta a seção 1 com a 
caracterização do Porto do Rio Grande. Na seção 2 se faz uma revisão 
bibliográfica dos indicadores de desempenho. Na secção 3 é apresentado o 
método AHP. Na seção 4 são mostrados os resultados e, por fim, na seção 5, as 
principais conclusões. 

 
1. Porto do Rio Grande 

O Porto do Rio Grande está situado a 32°07‘20‖ da latitude sul e a 52°05‘36‖ 
de longitude oeste de Greenwich, localizado na cidade de Rio grande, no litoral do 
Rio Grande do Sul, na margem oeste do canal do Norte. 

Os primeiros registros da história do porto foram marcados pela falta de 
condições para a entrada de navios, ocasionando, muitas vezes o isolamento da 
cidade. Ao passar dos anos, foram construídas as obras de melhoria das condições 
de acesso externo, dos molhes ao Porto Novo coforme, MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES (2000). Em 1922, o canal já apresentava estabilidade com uma 
profundidade de 10 metros, permitindo a entrada de grandes navios cargueiros 
PEREIRA (2012). O porto foi evoluindo e tornando-se o complexo portuário do Rio 
Grande, o qual é composto, atualmente, por três portos SUPRG (2011): 

 Porto Velho – apresenta 5 armazéns e 640 metros de comprimento de 
cais. Encontra-se dividido em sete áreas, entre elas: área de carga 
geral/navegação interior, área de ensino e pesquisa, terminal de 
passageiros e área pesqueira; 

 Porto Novo – divide-se em sete áreas que são utilizadas para diversas 
atividades, desde área de turismo, laser, preservação até área para 
atendimento de navios roll on roll off e a área de expansão. Além de 
servir como base para o canteiro de obras da QUIP, que é responsável 
pela construção de módulos de plataformas de prospecção de petróleo, 

 Superporto – possui aproximadamente 1552 metros de comprimento 
de cais, onde se encontram os principais terminais de contêineres e 
grãos, ou seja, terminais especializados como: TECON, Bunge 
Alimentos, TERGRASA, Braskem, YARA Brasil Fertilizantes, 
TERMASA, Bianchini entre outros. 
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Conforme LABTRANS (2012), o porto do Rio Grande absorve a demanda dos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e de países vizinhos como o 
Uruguai, Paraguai e Argentina. Logo, o porto tornou-se conhecido como o Porto do 
MERCOSUL. Possui um crescimento relativamente proporcional aos principais 
portos brasileiros com referência a movimentação de cargas, proveniente, em 
grande parte, da navegação de longo curso. Devido a esse crescimento, o Porto 
Novo vem tendo, consequentemente, um aumento no número de embarcações que 
atracam e desatracam em seu cais.  

O Porto Novo surge juntamente com a obra da Barra do Rio Grande, sendo 
inaugurado em 20 de outubro de 1916 pela Compagnie Française du Port de Rio 
Grande do Sul, onde estreou com a exploração de 1000 metros de cais. De acordo 
com ALTMAYER et al. (200?) o Porto Novo contava em 1973, com: 18 armazéns, 2 
frigoríficos, 1 silo vertical, 3 armazéns graneleiros e com o passar do tempo em 
1996, o mesmo apresentava 22 armazéns, sendo que estes eram dividos em: 18 de 
carga geral, 2 de granéis sólidos e 2 de carga frigorificada; trabalhava com um cais 
de 1952 metros de comprimento, 11 berços e profundidade de 10 metros.  

Importante salientar que com a inauguração do Porto Novo, beneficiou a 
cidade do Rio Grande com a condição de possuir um porto marítimo. Logo, as 
atividades comerciais se expandiram a ponto de abrir caminhos ao processo de 
diversificação industrial, surgindo indústrias do pescado, conservas, bolachas, 
bebidas, entre outras.  

Além disso, segundo SUPRG (200?) atualmente, o mesmo passa pela 
modernização do cais, pois a antiga estrutura não resistiria ao aprofundamento 
projetado do canal para 14 metros, indispensável para permitir a atracação de navios 
com um volume maior de carga tornando o porto mais competitivo.  Isso comprova a 
importância de se realizar uma análise dos indicadores de serviços aos navios, como 
forma de tornar o porto mais eficiente na realização desses serviços e, por 
conseguinte, mais competitivo. 

Dadas as circunstâncias, esse estudo se concentra em identificar os 
principais indicadores de desempenho que podem ser aplicados na avaliação da 
movimentação de mercadorias do Porto Novo de Rio Grande, como forma de 
melhorar seu desempenho e, consequentemente, torná-lo mais competitivo a nível 
nacional e internacional. Assim, a próxima seção conceitua e identifica os principais 
indicadores que serão analisados nesse estudo. 

 
2. Indicadores de Desempenho 

No Brasil, conforme PEREIRA(2012), o sistema portuário movimenta por ano 
cerca de 700 milhões de toneladas das mais diversas mercadorias, representando 
mais de 90% do total comercializado com o exterior. O sistema portuário brasileiro 
sofreu uma reavaliação em sua estrutura, após a extinção da PORTOBRÁS (uma 
espécie de ―holding‖ que representava os interesses do governo no setor, explorava 
o cais comercialmente e atuava como autoridade portuária) e com a edição da Lei de 
Modernização dos Portos, a qual dentre seus principais objetivos destaca-se o 
incentivo a concorrência entre os portos e terminais. 

Atualmente os portos para superarem seus concorrentes, apresentam-se 
cada vez mais complexos, tornando-se indispensável o uso de técnicas que 
verifiquem sua eficiência, auxiliem na tomada de decisões e apoiem no 
planejamento portuário e na regulação de serviços. A Agência Nacional de 
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Transporte Aquaviário (ANTAQ) propõe para o setor portuário indicadores de 
desempenho que podem ser utilizados na avaliação de seus desempenhos. 

Segundo RIOS et al. (2011), os indicadores são uma relação matemática que 
medem numericamente atributos de um processo ou seus resultados, com o objetivo 
de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas, o que também é 
afirmado por JÚNIOR CARDOSO (2008). 

Conforme ANTAQ (2013), os indicadores são ferramentas importantes no 
planejamento, na gestão e na supervisão e controle da atividade portuária, podendo 
medir: 

 A intensidade de carga de trabalho, dada pelas quantidades 
movimentadas ou pelo volume de atendimento realizado; 

 A eficácia ou o grau em que o serviço atende aos padrões 
estabelecidos de adequação, suficiência e fidelidade aos objetivos, 
consideradas às demandas dos usuários e clientes; 

 A eficiência, medida através da produção ou grau de produtividade na 
oferta do serviço, em termos de rapidez ou velocidade e presteza; 

 A qualidade: entendida como satisfação, confiança e segurança do 
serviço ao cliente, atendendo suas necessidades e desejos; 

 A economicidade, dada pelo nível dos preços dos serviços, 
possibilitando sua comparação com os outros portos e a análise 
evolutiva, inclusive no que se refere à variação dos diversos 
componentes com os preços totais. 

Segundo ANTAQ (2013), para a autoridade portuária e para os arrendatários 
de terminais, os indicadores servem como parte do sistema de avaliação de gestão, 
auxiliando na efetividade institucional, como instrumento de acompanhamento.  

Sendo classificados da seguinte forma, conforme JÚNIOR CARDOSO (2008): 

 Indicadores de economicidade - a economicidade é a minimização dos 
custos de aquisição dos recursos utilizados na execução de uma ação, 
sem comprometimento da qualidade desejada. Podem ser medidos 
pelas despesas de movimentação ou de carregamento e descarga dos 
navios, entradas e saídas, recebimento e entrega das mercadorias, de 
armazém, de ovação e desova de contêineres, entre outros; 

 Indicadores de eficiência - a eficiência refere-se à relação entre os 
resultados obtidos e os recursos empregados, sendo medida por meio 
da produtividade ou das pranchas de atendimento aos navios, da 
produtividade nos serviços de entrega e recebimento das mercadorias 
e nos demais serviços aos importadores e exportadores; 

 Indicadores de qualidade - são divididos em dois aspectos: 
o Atendimento: o atendimento refere-se à celeridade das 

operações, bem como o tempo de espera para operação, nível 
de serviço, tempo de atracação, entre outros. 

o Confiabilidade: a confiabilidade pode ser definida como a 
probabilidade de produtos desempenharem as funções para as 
quais foram projetados, sob condições específicas, durante um 
intervalo de tempo. Pode ser medido através do cumprimento de 
escalas e de frequência de linhas regulares de navegação e das 
datas e horários estimados de chegada e saída dos navios; da 
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obediência, por parte dos embarcadores; da incidência de faltas 
e avarias; da ocorrência de roubos e pirataria; da segurança das 
pessoas e da defesa e preservação do meio ambiente. 
 
 

2.1. Indicadores de Desempenho da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários 

Em virtude do que foi mencionado anteriormente e de acordo com a ANTAQ 
(2013), os indicadores possuem a finalidade de medir eficiência, economicidade e 
qualidade dos serviços portuários, através da produtividade, do atendimento ao 
cliente, do nível de serviço e do tempo de espera. 

A ANTAQ avalia o desempenho de cada porto a partir de indicadores de 
desempenho relacionados a: 

 Serviços aos navios; 

 Serviços aos donos de mercadorias; 

 Mercadorias – com referência a movimentação de cargas, como: peso 
bruto, tamanho médio de consignação, frequência de navios, entre 
outros. 

 Contêiner – com relação a movimentação de contêineres, como: índice 
médio de conteinerização, relação cheio/vazio, quantidade de 
contêineres, entre outros. 

Este artigo tratará apenas dos indicadores de desempenho operacional 
relacionados aos serviços aos navios pois, conforme JÚNIOR (2011), no transporte 
de carga deve-se garantir que esses bens sejam deslocados dentro de algumas 
condições temporais e de forma íntegra, buscando alcançar os níveis de operação e 
tarifação satisfatórios para enfrentar a competitividade. Assim, considera-se 
importante que os indicadores que mensurarem os serviços aos navios aos quais 
sejam elencados como forma de se medir esses níveis de operação, colocando-os 
em ordem hierárquica. Além disso, como o Porto Novo do Rio Grande tem 
apresentado crescimento na movimentação de cargas, a hierarquização desses 
indicadores pode auxiliar no controle dos custos e na minimização das ineficiências. 

A ANTAQ (2013) utiliza os seguintes indicadores de desempenho operacional 
nos serviços aos navios: 

 Prancha média de atendimento – indica a quantidade de carga 
movimentada por navio durante o seu atendimento no berço, dividido 
pelo tempo que este passou atracado no berço. É mensurada em 
unidades por hora ou por navio (no caso de contêineres); ou em 
toneladas por dia (para carga geral, roll on roll off, granéis líquidos e 
granéis sólidos) em cada terminal ou conjunto de berços. 

 Preço médio de taxas portuárias aos navios – indica as taxas 
portuárias pagas pelos armadores ou donos de mercadorias, pela 
movimentação de cargas na área do porto. Mensurada em unidades 
monetárias (R$) por unidade cheia movimentada (para contêineres) ou 
por tonelada movimentada (para carga geral, roll on roll off, granéis 
líquidos e granéis sólidos). 
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 Preço médio de utilização do terminal pelos navios. Medido pelos 
valores pagos pelo operador ou dono de mercadoria aos arrendatários, 
pelo uso do terminal. 

 Preço de utilização de equipamentos de movimentação. Medido pelo 
valor médio do aluguel de equipamentos utilizados nas operações de 
carga/descarga, em cada terminal ou conjunto de berços. 

 Despesa média de entrada e saída de navios – indica o custo médio de 
escala do navio para cada terminal ou conjunto de berços. É medida 
unidades monetária (R$) por navio e por unidade movimentada, por 
TEU (para navios de contêineres) ou por tonelada movimentada (para 
navios de carga geral, roll on roll off, granéis líquidos e granéis sólidos). 

 Custos de movimentação – indica a diferença entre os preços cobrados 
pelo operador ou arrendatário e os custos obtidos em operações 
complementares. São medidos em unidades monetárias (R$) por 
tonelada movimentada (para carga geral, roll on roll off e granéis 
sólidos), para cada terminal ou conjunto de berços. 

 Tempo médio de espera de navios – indica a qualidade de 
atendimento, em termos de tempo gasto em espera de atracação dos 
navios para cada terminal ou conjunto de berços. 

 Índice médio de ocupação de berços (ou taxa de ocupação) - informa a 
relação entre o tempo em que o terminal ou conjunto de berço esteve 
ocupado e o tempo total disponível. 

 Nível médio de serviço – indicador de presteza do atendimento aos 
navios. Correlaciona o tempo de espera com o tempo de atracação ou 
atendimento. 

Além dos indicadores utilizados pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários, incluem-se, nesse estudo, para análise, aqueles relacionados às 
questões ambientais, adaptando-os ao Porto Novo, que são:  

 Uso de equipamentos e produtos com baixo consumo de energia, 
diminuindo o impacto ambiental (consumo de combustível eficiente, 
uso racional,...). 

 Práticas responsáveis para o consumo de recursos naturais: 
qualificação, treinamento ambiental, educação e conscientização 
ambiental. 

 Prevenção e controle de impactos ambientais: multas em função de 
acidentes ambientais. 

Após a apresentação dos conceitos de indicadores de desempenho e a 
importância destes tanto para a ANTAQ, quanto para o desempenho portuário, será 
apresentada uma técnica capaz de priorizar esses indicadores. 

 
3. Método de Análise Hierárquica (AHP) 

 
Atualmente, a eficiência nas operações é um dos fatores que ocasiona uma 

grande competitividade entre os portos, implicando aos seus gestores uma alta 
responsabilidade na tomada de decisão. Para auxiliar esses responsáveis, surge a 
metodologia de multicritério de apoio à decisão, as quais possuem as seguintes 
características, conforme PAPPA (2012): 
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 Maior entendimento do contexto multidisciplinar do processo decisório; 

 Auxiliam em análises de decisão e testam sua robustez; 

 Recomendam um curso de ações ou selecionam a melhor ação 
implementada, 

 Validam a análise da decisão e organizam as informações para 
decisões futuras. 

Dentre as inúmeras técnicas da metodologia de multicritério de apoio a 
decisão, foi adotado o método AHP (Analytic Hierarchy Process), por ser o que mais 
se adéqua ao objetivo e por ser mais aplicado no ambiente empresarial e 
principalmente por apresentar resultados relevantes nessa área.  

Carvalho (2011), salienta que o método de Saaty, baseia-se em três 
princípios: 

 Construção de uma hierarquia; 

 Estabelecimento de prioridades, 

 Consistência das prioridades. 

De acordo com VALOIS (2009), o método de análise do processos hirárquico 
possui como ideia central a redução do estudo de um sistema a uma sequência de 
comparações aos pares, ou seja, consiste na decomposição e síntese das relações 
entre os critérios até que se chegue a uma priorização dos seus indicadores, 
aproximando-se de uma melhor resposta de medição única de desempenho. 
AZEVEDO et al. (2009) ressaltam, ainda,  que o AHP é um método de análise que 
considera e julga múltiplos atributos baseando-se em uma ótica subjetiva. 

PAPPA (2012) complementa através da compreensão da nomenclatura da 
metodologia de Saaty: 

 Analytic (analítico): pelas suas características, o AHP ajuda a medir e 
sintetizar uma série de fatores envolvidos em decisões complexas. 

 Hierarchy (hierárquico): grandes organizações geralmente são 
divididas em unidades que são sobdivididas em unidades menores e 
assim por diante – subdivisão em hierarquia. Hierarquia é a forma 
adaptável para a inteligência finita assumir uma face complexa. 

 Process (processo): um processo é uma série de ações, mudanças, ou 
funções que levam a um fim ou resultado. 

Resumidamente, esta ferramenta consiste na construção de uma estrutura 
hierárquica do problema de decisão, objetivando priorizar os fatores na análise de 
diversas alternativas. A metodologia AHP é muito útil por utilizar a medida da 
hierarquia dos principais critérios, indicadores e verificadores.  

A metodologia AHP, baseia-se em sete etapas OLIVEIRA et al. (2008): 

 Etapa 1 – o problema de decisão é estudado em detalhes com o foco 
em identificar o objetivo, os critérios e subcritérios, baseados nos 
valores, crenças e convicções do decisor e nas alternativas para a 
solução do problema. 

 Etapa 2 – o problema de decisão é dividido em níveis hierárquicos com 
a finalidade de facilitar a compreensão e avaliação (Figura 1).  
 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

216 

 

 
Figura 1 - Estrutura hierárquica 

  Fonte: Autora 

 

 Etapa 3 – uma vez definida a estrutura hierárquica, há a necessidade 
da coleta de dados que se dá através de julgamentos de especialistas 
ou decisores. Esses farão comparações par a par, tanto das 
alternativas quanto dos subcritérios em relação ao nível imediatamente 
superior, os critérios. Além disso, é nesta etapa que ocorre o 
desenvolvimento do instrumento de coleta (questionário) que será 
aplicado aos especialistas que auxiliarão na hierarquização dos 
critérios e subcritérios; ainda nesta fase ocorre a conversão dos 
julgamentos em índices quantitativos, a partir da denominada "Escala 
Fundamental" proposta por SAATY (1980). 

Tabela 1 – Escala Fundamental 

Intensidade Definição Explicação 

1 Igual importância Os dois critérios contribuem igualmente para o 
objetivo. 

3 Fraca importância A experiência e o julgamento favorecem 
levemente um critério em relação ao outro. 

5 Forte importância A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente um critério em relação ao outro. 

7 Muito forte 
importância 

Um critério é muito fortemente favorecido em 
relação ao outro. 

9 Importância 
absoluta 

A evidência favorece um critério em relação ao 
outro com o mais alto grau de certeza. 

2,4,6 e 8 Valores 
intermediários 

Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições. 

Fonte: Saaty (1980) 

 Etapa 4 – os dados obtidos na etapa anterior deverão ser estruturados 
em matrizes de decisão, onde estas devem ser quadradas, recíprocas 
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e positivas. Estas características são determinadas por duas regras, as 
quais informam a maneira de inserção dos elementos na matriz, e 
indicam que qualquer critério comparado a ele próprio possui igual 
importância na escala fundamental. Essa matriz deve possuir a 
seguinte forma: 
 

[

     

   
 

   
⁄   

] 

 

 Etapa 5 – obtêm-se as prioridades através do cálculo do autovalor (que 
proporciona a consistência do julgamento) e o autovetor (fornece a 
ordem de prioridade) da matriz de decisão. 

 Etapa 6 – é verificada a razão de consistência da matriz de decisão, 
sendo esta calculada a partir do autovalor e do índice de consistência. 
Caso a matriz não seja consistente, ou seja, a razão de consistência 
possui valores superiores a 0,1, deverão ocorrem os ajustes. Esses 
ajustes podem ocorrer através da devolução do questionário aos 
analistas para uma nova discussão, porém, às vezes cabe remodelar o 
questionário, pois o mesmo mal idealizado pode refletir no 
entendimento equivocado do entrevistado. Logo, outra maneira é por 
meio da convergência à matriz consistente mais próxima, que consiste 
em eliminar a linha da matriz de decisão que possui as maiores 
diferenças e substituir a mesma por elementos de uma mesma linha só 
que de uma matriz de importância relativa, sendo este conhecido como 
o método da matriz consistente mais próxima. E um terceiro modo seria 
análogo ao supracitado, porém, substituindo apenas o elemento que 
produz a maior diferença e não a linha inteira como mencionado 
anteriormente. 

 Etapa 7 – após se obter os vetores de prioridades das matrizes de 
decisão referente às alternativas sob cada subcritério, dos subcritérios 
em relação aos critérios superiores, e dos critérios em relação ao 
objetivo principal, são gerados os valores finais das alternativas, ou 
seja, os valores os quais os especialistas irão utilizar para auxiliar em 
suas tomadas de decisões. 
 

4. Resultados 

A adaptação do problema em estudo ao método de análise hierárquica exige 
primeiramente a identificação dos indicadores de desempenho capazes de medir 
cada uma das ações gerenciais e operacionais referentes à economicidade, 
eficiência e qualidade. 

Em suma, de acordo com o método de multicritério de análise de processos 
hierárquicos, pode-se visualizar o problema em estudo na forma de hierarquização, 
a qual auxilia na compreensão de problemas que envolvem muitas variáveis e 
também de grande complexidade, conforme representado na figura 2.  Salienta-se 
ainda que, a proposta de modelagem dos indicadores na árvore de decisão 
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apresentada neste artigo, baseou-se nos conceitos apresentados pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários dos respectivos indicadores. 

 

 
 

Figura 2 - Estrutura hierárquica  
Fonte: Autora 

 
Posterior a estrutura hierárquica, foi elaborado um questionário com o intuito 

de adquirir o julgamento dos especialistas do Porto Novo em relação aos serviços 
aos navios. Para a escolha dos entrevistados, realizou-se um breve estudo, com 
base no organograma da autoridade portuária do Porto do Rio Grande, onde se 
priorizou apenas os responsáveis pelos setores ligados diretamente aos serviços 
aos navios. 

Definida a estrutura hierárquica e aplicado o questionário aos especialistas, 
os dados foram analisados seguindo as etapas do método AHP, onde para os 
cálculos foram utilizadas duas planilhas Excel, desenvolvidas por Klaus D. Goepel e 
pela autora deste trabalho. Estas planilhas foram elaboradas com a função de 
verificar a matriz de consistência das respostas dos especialistas e ajustar 
respectivamente.  

Na análise individual dos julgamentos, nem todos alcançaram uma razão de 
consistência menor que 0,1. Assim, foi aplicado o método de convergência à matriz 
consistente mais próximo, relatado na seção 3 deste artigo, calculado através da 
planilha desenvolvida pela autora deste artigo. Após estes ajustes foi calculada a 
matriz de decisão coletiva, obtida através da média geométrica entre as opiniões dos 
entrevistados, as quais serão apresentadas a seguir. 
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Tabela 2- Matrizes de decisão global 

Matriz de decisão para o indicador de 
economicidade 

[
 
 
 
 
 

                   
              
    
    
    
    

 
    
    
 

                  
               

      
   

    
    

 
     
 ]

 
 
 
 
 

 

Matriz de decisão com relação ao atendimento [
         

         
         

] 

Matriz de decisão com relação à confiabilidade [
         

         
         

] 

 
 
A partir do conhecimento das matrizes globais, como resultado encontrou-se 

os seguintes pesos, em ordem decrescente, para os indicadores relacionados à 
economicidade (tabela 3.1), atendimento (tabela 3.2) e confiabilidade (tabela 3.3). 

 
Tabela 3.1 - Prioridades em relação à Economicidade 

   Preço médio de mão de obra 22,51% 

   Preço médio de taxas portuárias aos navios 20,85% 

   Preço médio de utilização de terminal pelos navios 18,89% 

   Preço médio de utilização de equipamentos de movimentação 17,31% 

   Despesa média de entrada e saída de navios 10,25% 

   Custo de movimentação 10,19% 

 

Em relação à economicidade, foram apresentados aos especialistas seis 
indicadores. Analisando a tabela 3.1 percebe-se que os quatro primeiros indicadores 
se aproximam bastante em grau de importância, havendo um afastamento maior 
desses quatro em relação à despesa média de entrada e saída de navios e custo de 
movimentação. 

 
 

Tabela 3.2 – Prioridades em relação ao Atendimento 

   Tempo médio de espera dos navios 50,70% 

   Nível médio de serviço 30,23% 

   Índice médio de ocupação de berços 19,06% 

 

 Em relação ao atendimento foram apresentados aos especialistas três 
indicadores. 
 Analisando a tabela 3.2 constata-se que o tempo médio de espera dos navios 
se destaca em relevância quando comparado aos outros dois indicadores nível 
médio de serviço e índice médio de ocupação de berços. 
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Tabela 3.3 – Prioridades em relação à Confiabilidade 

   
Uso de equipamentos e produtos com baixo consumo de energia, 

diminuindo o impacto ambiental (consumo de combustível eficiente, 
uso racional de energia,...) 

40,39% 

   
Práticas responsáveis para o consumo de recursos naturais: 

qualificação, treinamento ambiental, educação e conscientização 
ambiental. 

38,23% 

   
Prevenção e controle de impactos ambientais: multas em função de 

acidentes ambientais. 
21,37% 

 

 Ao avaliar o parecer dos especialistas com relação à confiabilidade, observa-
se que os indicadores: uso de equipamentos e produtos com baixo consumo de 
energia, diminuindo o impacto ambiental e práticas responsáveis para o consumo de 
recursos naturais se aproximam bastante em importância, permanecendo com 
menor pertinência a prevenção e controle de impactos ambientais. 
 Após se atingir os índices de consistências individuais, pode-se afirmar que 
os entrevistados entenderam com clareza o questionário e possuem percepção 
semelhante em relação aos indicadores apresentados. 
 
5. Conclusão 

Como os portos representam o principal meio de comércio entre países e 
produtores, o complexo portuário do Rio Grande possui grande relevância para a 
economia do Brasil, pois movimenta variadas cargas, como: fertilizantes, celulose, 
veículos, cargas de projeto e entre outras, além de milhares de toneladas por ano. 

Devido a essa importância, os administradores do Porto Novo buscam manter 
a eficiência portuária como forma de se manter competitivo perante aos demais, 
utilizando os indicadores de desempenho propostos pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários, os quais possuem como objetivo principal mensurar 
particularidades de um determinado fenômeno além de analisar esta performance. 

Como é crescente a movimentação de cargas no Porto Novo e por 
consequência a de embarcações que atracam e desatracam no cais público, o 
presente artigo desenvolveu um modelo que permite aos administradores do porto, 
uma melhor interpretação dos indicadores de desempenho nos serviços aos navios, 
pois os mesmos foram hierarquizados e ponderados conforme a opinião dos 
especialistas do porto em questão. 

A metodologia de análise de processos hierárquicos surge como uma 
ferramenta de apoio à tomada de decisão, permitindo uma visualização hierárquica 
dos indicadores de desempenho com suas respectivas ponderações, sendo estas 
obtidas por meio de um questionário através de uma comparação relativa entre os 
pares dos indicadores do presente estudo. 

Como principais resultados pode-se destacar que, dos seis indicadores 
relacionados à economicidade, os preços médios de mão de obra, taxas portuárias, 
utilização do terminal pelos navios e equipamentos são os mais importantes, 
enquanto despesa média de entrada e saída de navios e custo de movimentação 
tem menor importância na questão economicidade. Portanto, para os tomadores de 
decisão no caso de uma análise com relação ao indicador economicidade, é de 
grande relevância iniciar qualquer ação nos três primeiros indicadores com maior 
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ponderação, pois estes possuem maior impacto dentre os indicadores de 
economicidade. 

Já em relação ao atendimento, dos três indicadores avaliados, o tempo médio 
de espera dos navios se destaca em relação aos demais.  Para os especialistas, em 
relação ao atendimento, o tempo médio de espera possui maior importância no caso 
de uma necessidade em melhorar a eficiência dos serviços prestados aos navios. 

Com relação à confiabilidade, dos três indicadores, o uso de equipamentos e 
produtos com baixo consumo de energia e práticas responsáveis para o consumo de 
recursos naturais são os dois indicadores mais importantes, pois o Porto Novo 
dispõe de uma constante preocupação em relação ao meio ambiente em que esta 
inserido. 

Assim, pode-se concluir que, para que o Porto Novo de Rio Grande melhore 
sua eficiência em relação aos serviços aos navios, sugere-se aos seus 
administradores concentrarem seus esforços na melhoria daqueles indicadores que 
se mostrem mais relevantes, para que o Porto Novo do Rio Grande torne-se mais 
competitivo perante aos demais. 
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Resumo 
 
A alteração do marco legal portuário, com a publicação da Lei n° 12.815/13 e o 
Decreto n° 8.033/13, trouxeram algumas inovações ao setor, com destaque para a 
transferência do planejamento e do poder decisório portuário das Autoridades 
Portuárias para a Secretaria de Portos – SEP. Contudo, mais recentemente foi 
publicada a Medida Provisória n° 726, de 12 de maio de 2016 e, por conta dessa 
Medida Provisória, a pasta foi encampada pelo hoje Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil - MTPC.  Nesse diapasão de mudanças de comando e de 
gestão, estão acontecendo, em paralelo e concomitantemente, algumas renovações 
de contratos de arrendamentos portuários, assim como a necessária autorização 
desse órgão para a realização de novos investimentos nos arrendamentos que não 
estavam previstos originalmente em contratos de arrendamento vigentes. Os novos 
investimentos vieram acompanhados da necessidade de se unificar contratos de 
arrendamentos distintos, em alguns casos específicos que serão citados 
posteriormente, sendo necessário criar critérios objetivos e claros de como devem 
acontecer estas unificações contratuais. Neste artigo busca-se citar e expor os 
elementos que devam ser observados, assim como sensibilizar os órgãos anuentes, 
reguladores e fiscalizadores da necessidade de criar uma regra específica para 
conformar tais situações adversas com brevidade, porquanto somente desta forma 
se poderá garantir a devida segurança jurídica aos pleitos pelos interessados. Sem 
regras claras não é possível mensurar efeitos e consequências da unificação de 
contratos, nem tampouco a forma e modo como ocorrerão. 
 
Palavras-chave: Contrato de Arrendamento; Unificação de Áreas de Arrendamentos 
Contíguos; Regulação e Segurança Jurídica; Ganhos de Escala; Eficiência 
Operacional. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A promulgação da Lei n° 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, imprimiu a 
obrigatoriedade de realização de licitação para a exploração de áreas e instalações 
portuárias localizadas na área do porto organizado, ou seja, circunscrito à poligonal 
do porto. 

Desde então vinham sendo realizadas licitações de áreas, arrendamentos 
portuários, para exploração da atividade portuária instauradas pelas próprias 
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Autoridades Portuárias utilizando-se para este fim as orientações da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, conhecida mais popularmente como lei das licitações e 
também é utilizada subsidiariamente a Lei n° 8.987, de 15 de fevereiro de 1995, 
conhecida como lei das concessões, até que recentemente sobrevenho novo marco 
legal portuário, notadamente a Lei n° 12.815, de 05 de junho de 2013 e o Decreto n° 
8.033, de 27 de junho de 2013.  

A fim de aclarar conceitos, inicialmente, vale citar conforme definição da lei de 
portos, lei n° 12.815/13, que o arrendamento é a cessão onerosa de área e 
infraestrutura públicas operacionais, localizadas dentro do porto organizado, pelo 
poder concedente, atualmente o MTPC, para exploração de atividade econômica por 
prazo determinado. 

A autoridade portuária que se confunde com a administração portuária até 
então eram responsáveis pelo planejamento e exploração de seus portos, assim 
como também pela fiscalização direta dos contratos de arrendamento. 

Regressando no tempo constata-se que antes da edição da Lei n° 
8.630/1993, as áreas e atividades portuárias também podiam ser exploradas por 
terceiros, ou seja, a iniciativa privada, além da possibilidade de exploração direta 
pelas Administrações Portuárias. Portanto, as autoridades portuárias também 
operavam e armazenavam cargas diretamente até então.  Houve, paulatinamente, a 
substituição da autoridade portuária (operador portuário nato – ente governamental) 
pelos operadores portuários da iniciativa privada após a implantação desse novo 
marco legal. 

A atividade prestada pelo operador portuária é atualmente regulamentada 
pela Portaria n° 111 da Secretaria de Portos, de 07 de agosto de 2013. 

A ocupação das áreas, anteriores a Lei n° 8.630/1993, não era regulamentada 
de sorte a haver a necessidade de se realizar certame licitatório, vide Decreto n° 
59.832, de 21 de dezembro 1966, todavia este se fazia por meio de um contrato ou 
locação com prazo determinado. Portanto, quando havia a necessidade de aumento 
da área explorada este se fazia normalmente por meio de aditivos contratuais 
ampliando-se a área originalmente ocupada.  

O advento da nova lei que estabelecia a obrigatoriedade de se realizar a 
licitação para a exploração das áreas portuárias não traziam nessa esteira uma 
expertise por parte das administrações portuárias na elaboração de editais para 
exploração destes empreendimentos, tampouco a confecção de editais e minutas de 
contratos de arrendamento padronizados, pois até então ambos eram patrocinadas 
pelo Ministério dos Transportes – MT que era o poder concedente dessa época. 
Cada autoridade portuária utilizava a seu critério a melhor modelagem para a 
celebração dos contratos de arrendamento. 

A necessidade de ampliação de áreas originalmente arrendadas que não 
previam em seu bojo uma expansão do arrendamento, tornando-se um problema 
para essas autoridades portuárias. Criou-se alternativamente de maneira ―perversa‖ 
uma licitação já com objeto e interessado delimitado, ou seja, uma licitação 
supostamente com cartas marcadas ou no mínimo com um único interessado direto 
na exploração da área objeto do certame licitatório, porquanto o novo marco 
regulatório exigia sempre a licitação para a ocupação e exploração de áreas 
portuárias.   

Origina desse período, pós a lei nº 8.630/93, grande parte dos vários 
contratos de arrendamentos que são explorados em áreas contíguas, mas com 
contratos de arrendamento com prazos de termos contratuais distintos, porém que 
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operam de maneira unificada sendo que seria, por exemplo, na prática impossível 
desmobilizar ou separar operacionalmente a armazenagem e 
embarque/desembarque de cargas. 

Adicionalmente existem grandes quantidades de contratos de arrendamentos 
que o titular de um contrato por meio de fusão ou aquisição incorpora área(s) 
vizinha(s) e num segundo momento realiza novos investimentos de modernização do 
terminal portuário que se findam com integração ou no mínimo a interdependência 
da operação portuária, sendo que nestes casos ainda permanecem-se os contratos 
distintos. Resta lembrar que essas modernizações ocorreram na maioria dos casos 
com a própria autorização do poder concedente à época. 
O que acontece na prática com terminais unificados é que para melhorar a 
desempenho operacional e ocupação racional das escassas áreas portuárias 
modificam-se as plantas originais de sorte a, alerto que é apenas um rol ilustrativo e 
não terminativo, por exemplo: 

 Recepção de cargas estarem localizado num contrato de arrendamento e a 

expedição estarem na área vizinha; 

 Esteiras subterrâneas e/ou aéreas se interligarem de tal forma que melhoram 

em muito a eficiência operacional do terminal portuário, ou seja, armazéns 

que se encontram localizados em áreas de contratos diferentes operam 

interligados para melhorar o desempenho operacional e aumentar a 

capacidade estática de armazenagem; 

 Sistema de combate a incêndio em comum, porém torre d‘água estar 

localizado em somente uma área, ou seja, em um dos contratos; 

 Edificação (armazém) localizar-se parte em um contrato de arrendamento e 

parte em outro contrato distinto. 

 
 

2. REGRAMENTO LEGAL 

 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, que foi criada pela 

Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001, ou seja, praticamente nove anos após a 
edição da Lei dos Portos de 1993, teve que lidar com situações fáticas decorrentes 
da falta de autoridade que regulasse e fiscalizasse de maneira autônoma e 
independente o setor, face à realidade da exploração de áreas contíguas através de 
contratos de arrendamentos distintos que, na prática, eram operadas de maneira 
unificada. 

Diante deste fato acima mencionado, a norma aprovada pela Resolução n° 
2.240, de 04 de outubro de 2011, que em seu artigo Art. 84, §2º, inciso d, expõe: 
 

Art. 84. A Administração do Porto deverá promover o 
levantamento de todas as áreas e instalações portuárias 
operacionais e não operacionais, sob sua gestão, localizadas 
dentro da poligonal do Porto Organizado, com vistas a 
regularizar sua exploração e utilização, por meio de 
repactuação, alteração unilateral ou rescisão dos contratos 
vigentes, de modo a adequá-los ás disposições contidas nesta 
Norma. 
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... 
§ 2°. No caso da exploração de áreas e instalações portuárias 
operacionais e não operacionais sob regime de arrendamento, 
além da adaptação às disposições contidas nesta Norma, a 
regularização prevista no caput deverá contemplar 
modificações objetivando, dentre outras:  
... 
d) a unificação de contratos de arrendamento 
independentes celebrados entre a Administração do Porto 
e um mesmo arrendatário (grifo nosso). 

 
Como pode se observar com a citação acima que há uma preocupação por 

parte da Agência Reguladora em regularizar a ocupação de áreas distintas, 
incumbindo a responsabilidade primordialmente às Autoridades Portuárias.  

Com o novo regramento legal, a condução dos trâmites foi transferido para o 
Poder Concedente, passando para a Secretaria de Portos, órgão que passou a ser 
parte da estrutura do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPC, 
após a publicação da Medida Provisória n° 726, de 12 de maio de 2016, convertida 
na Lei 13.341, de 29 de setembro de 2016. 

Por meio da Resolução Normativa nº 07 - ANTAQ, de 30 de maio de 2016, a 
Agência Reguladora buscou aperfeiçoar a norma que regula a exploração de áreas 
e instalações portuárias sendo que emitiu novo regramento a respeito da questão de 
unificação de contratos de arrendamentos, tal seja: 
 

Art. 2º Para efeitos desta Norma, consideram-se:  
... 
XXVI - unificação contratual: procedimento por meio do qual 
escolhe-se um dentre os contratos a serem unificados, ao qual 
aglutinam-se os demais contratos, seguido da necessária 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
remanescente, conforme metodologia definida em 
normativo próprio editado por esta Agência (grifo nosso). 
... 
Art. 3º As áreas e instalações portuárias localizadas dentro da 
área do porto organizado deverão ser exploradas na forma dos 
institutos previstos na Lei nº 12.815, de 2013, no Decreto nº 
8.033, de 2013, e nesta Norma, respeitadas as especificidades 
e peculiaridades de cada porto organizado.  
Parágrafo único. Se for o caso, poderá haver a unificação de 
contratos de arrendamento independentes, celebrados entre a 
administração do porto e um mesmo arrendatário, devendo o 
processo respectivo abrangerem o reequilíbrio econômico-
financeiro e o prazo de encerramento contratual unificado. 

 
Assim, no panorama atual de subjetividade das análises conduzidas pela 

ANTAQ e pelo Poder Concedente, constata-se que resta pendente a edição de 
norma específica estabelecendo critérios a serem adotados e a forma de como 
serão realizados os processos de unificação contratual.  
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A SEP anuncia por meio da sua página digital na internet que há 20 casos, 
neste momento, de prorrogações de contratos de arrendamento, sendo que dentre 
estes deve haver situações aonde seja necessário à unificação de contratos. Não foi 
possível averiguar a quantidade e situações de unificações dentre este número de 
casos, porquanto as informações foram delimitadas apenas em quantidade. 

A interpretação holística da nova Lei em vigor, porquanto não esta 
mencionada de maneira expressa, respalda e contempla a possibilidade de 
unificação dos contratos de arrendamento por meio do inciso IX, do art 5° da lei 
12.815/2013: 

 
Art. 5°. São essenciais aos contratos de concessão e 
arrendamento as cláusulas relativas: 
... 
IX - aos direitos, garantias e obrigações do contratante e do 
contratado, inclusive os relacionados a necessidades futuras 
de suplementação, alteração e expansão da atividade e 
consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das 
instalações;  

 
Ainda, verifica-se que a alteração do contrato representa uma das 

prerrogativas atribuídas à Administração, nos termos do inciso I, Art. 58, da Lei n. 
8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo dever atribuída a esta de bem tutelar o 
interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas circunstâncias, 
realizar as necessárias adequações do contrato firmado. 
 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos 
instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado. 

 
Não paira dúvidas acerca da possibilidade de contratos de arrendamentos 

distintos serem unificados, conforme permite a legislação e regramento delineados 
nas citações acima ainda também corroborado por um Acórdão do Tribunal de 
Contas da União, Acórdão nº 774/2016 - TCU – Plenário, de 06 de abril de 2016. 

No acórdão da egrégia corte de contas questionado, pela extinta SEP, acerca 
da possibilidade de se adotar o prazo mais longo de dois contratos distintos quando 
da unificação dos contratos esta corte se manifestou da seguinte forma: 
 

9.2.1.1. não, não é possível que o prazo de vigência do 
contrato unificado extrapole o menor prazo de vigência 
remanescente, considerando-se uma única prorrogação 
possível (quando prevista), dentre as avenças a serem 
consolidadas, pois tal situação feriria a limitação contida no art. 
19 do Decreto 8.033/2013, bem como representaria burla ao 
dever de licitação de arrendamentos portuários, previsto no art. 
4º da Lei 12.815/2013. Cabe destacar os requisitos mínimos a 
serem observados na unificação de contratos de 
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arrendamento, tais como a verificação de interdependência das 
operações desenvolvidas e a demonstração de que a situação 
consolidada oferece ganhos reais de eficiência aos serviços 
portuários, sem prescindir de condições previamente impostas 
ao arrendatário, não acarretando ou agravando falhas de 
mercado, e atendendo aos critérios discricionários de 
conveniência e oportunidade; o prazo de vigência do contrato 
unificado deve ser aderente à nova equação econômico-
financeira que restar configurada, levando-se em consideração 
as metas e condicionantes inicialmente previstas em cada um 
dos contratos. 
 

Outro Acórdão este um pouco mais antigo de nº 728/12 - TCU - Plenário 
também validou a possibilidade de unificação a contratos de arrendamento, 
porquanto permitiu a unificação de contratos de arrendamentos distintos no Porto de 
Santos. 

Contudo, não  aparenta que o TCU tenha enfrentado o tema considerando 
todas as possibilidades jurídicas, vez que sua análise se limitou à regra do artigo 19, 
do Decreto 8.033/2013, sem, contudo, considerar a faculdade contida no artigo 6°, 
parágrafo 6°, da Lei n. 12.815/2013, que figura como ser mais adequada ao caso.  

A partir da constatação pelo Poder Concedente de que a licitação isolada das 
áreas seriam inviáveis, a escolha pelo encerramento de um dos contratos e a 
incorporação da sua área ao contrato remanescente ou a unificação contratual pelo 
prazo que melhor atenda ao interesse público, passaria a ser uma escolha técnica, 
sem prejuízos quanto aos prazos contratuais.  

A decisão do TCU retirou do Poder Concedente a opção de escolha acerca 
daquilo que melhor atenderia ao interesse público,  estabelecendo um regra que, 
possivelmente, não será seguida, vez que as empresas não optarão mais pela 
unificação contratual, por mais que conceitualmente seja o melhor caminho, pois, 
não haverá interesse na perda consciente de prazo contratual.  

As empresas arrendatárias certamente optarão pelo vencimento dos contratos 
com menor prazo, com a certeza de que as atividades serão preservadas até que o 
contrato de maior prazo atinja seu término.  
 
 

3. CASOS DO SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO 

 
A título de ilustração cito abaixo inúmeros contratos de arrendamento de 

áreas contíguas que são explorados por um mesmo arrendatário, já analisados 
anteriormente pela ANTAQ ou SEP, porém abarcados por contratos distintos sendo 
que a operação portuária acontece de maneira unificada e integrada de sorte a obter 
uma melhor produtividade com redução de custos na exploração das áreas, assim 
como ocupação espacial de maneira mais racional. 
 

Tabela 1 – Unificação de contratos de arrendamentos distintos 
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   * Acórdão              Fonte: ANTAQ 
 

Observando-se a tabela 1 pode se constatar de maneira inequívoca que a 
grande maioria dos contratos foi firmada após a Lei dos Portos, ano de 1993, o que 
novamente comprova a falta de uma regulação e planejamento para o setor 
portuário no Brasil. 

 
3.1 Caso Cargill  

 
Abaixo temos uma planta ilustrativa do terminal portuário da Cargill no porto 

de Paranaguá a fim de demonstrar na prática as situações do que acontecem em um 
terminal portuário.  
 

Figura 1 – Arrendamento da Cargill – Porto de Paranaguá

 
foto aérea – Google Earth 

Figura 2 – Áreas dos arrendamentos distintos da Cargill 

Sequência
Resolução ou 

Portaria (SEP)
Contratos de Arrendamento Arrendatário Porto

1 em análise 16/00 e 44/02 Vopak Aratu

2 02/12* 56/90, 11/93, 26/99 e 13/01 Cargill Paranaguá

3 2.403/12 s.n./91, 07/95 e 01/99 Granel Química Itaqui

4 415/15 - SEP 13/99, 12/00 e 02/01 Tequimar Itaqui

5 2.901/13 s.n./92 e 58/00 Suata Suape

6 3.090/13 01/91, 43/94 e 02/97 Moinho  Dias Branco S/A Fortaleza

7 3.915/15 18/94 e 58/97 Alubar Vila do Conde

8 4.098/15 04/85, 01/97, 29/98, 32/98, e 33/98 Flexibrás Vitória

9 2.189/11 04/93 e 12/91 Rodrimar Santos

10 4.369/15 06/96, 05/96 e 07/91 Cosan Santos

11 4.304/15 11/95, 32/98 e 19/00 Libra Santos

12 em análise 01/07, 24/01, 09/01, 17/01 e 18/01 Brasil Terminal Portuário Santos
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Temos neste exemplo uma área explorada pela Cargill no qual temos quatro 
diferentes contratos de arrendamentos, sendo que todos possuem prazos de término 
diferentes. Abaixo quadro descritivo das áreas: 

 
Tabela 2 – Resumo dos arrendamentos da Cargill 

 
 

Contrato 

N°
Área (m²) Prazo do Contrato Início e Término

Investimentos 

Realizados (R$)

Valor do 

Arrendamento 

(R$/m²)

Relação Resumida dos Bens

silo graneleiro 30.000 t

silo graneleiro 40.000 t (90% do total)

correias transportadoras aéreas

3 túneis de correias, sistema de despoeiramento

1 balança rodoviária

redler para transporte

controle de lixo reciclado, controle destinação óleo

almoxarifado de materiais

central de controle de motores - CCM

desvio ferroviário

silo graneleiro de 20.000 t

silo graneleiro de 25.000 t

corrreias transportadoras

3 túneis de correias, sistema de despoeiramento

2 tombadores,  2 balanças rodoviárias

2 moegas ferroviárias, 2 balanças ferroviárias

elevadores de produtos, redlers de transporte

sala da Receita Federal

tanque de água, 2 bombas e 2 compressores

subestação de energia e gerador de energia

almoxarifado, painel de controle, escritório operacional

interligação ao corredor de exportação

portaria entrada de caminhões

desvio ferroviário

silo graneleiro 40.000 t (10% do total)

sistema de captação de água da chuva

desvio ferroviário

escritório administrativo

refeitório

56/90

10 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período

01/05/90 a 30/04/00 

(prorrogado)
13.966.713 2,9915.160

21/06/99 a 20/06/09 

(prorrogado)

11/93 17.874

10 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período

24/02/1993 a 23/12/03 

(prorrogado)
13.476.318 3,89

26/99 1.035

10 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período

4,30

123.750 2,92

13/01 3.361

15 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período)

05/03/01 a 04/03/16 2.362.946

Contratos de Arrendamentos Cargill – Porto de 
Paranaguá 

Silo 3 

Silo 4 

Silo 1 

Silo 2 

CA 13/01 
3.361 m

2
 

CA 56/90 
15.160 m

2
 

CA 11/93 
17.874 m

2
 

CA 26/99 
1.035 m

2
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Portanto, neste caso temos 3 áreas com contratos já prorrogados que em 
tese não seriam passíveis de uma nova prorrogação, porém ainda resta um contrato 
que permite a prorrogação por mais 15 anos, porém a área deste contrato 
representa em ordem de grandeza menos que 10 % da área total dos quatro 
contratos, sem contar também que ali se encontram apenas edificações 
administrativas (escritório e refeitório). 

Observa-se muito claramente por este exemplo o imbróglio que se forma para 
estes contratos de arrendamento, haja vista a conformação atual da planta não 
permitir que os mesmos 4 (quatro) contratos de arrendamento sejam exploradas 
isoladamente. Situação que pode ser muito facilmente observada na figura 
apresentada - foto aérea, do Google Earth.  
 
 
 

3.2 Caso VOPAK  

 
Temos ainda outro excelente caso ilustrativo que é do arrendamento da 

VOPAK, no porto de Aratu. Abaixo segue também figura ilustrativa da região 
ocupada e explorada pelo arrendatário.  Lembro que este terminal é essencial no 
abastecimento de granéis líquidos do Polo Petroquímico de Camaçari, pois o mesmo 
fornece uma enorme quantidade de matérias primas que são utilizadas pelas 
indústrias dessa base petroquímica. 
 

Figura 3 – Arrendamento da VOPAK – Porto de Aratu 

 
foto aérea – Google Earth 

 

Figura 4 – Áreas dos arrendamentos distintos da VOPAK 
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Resumidamente na área 1 encontra-se localizada o contrato de arrendamento 
n° 44/02 e nas áreas 2 e 3 o contrato de n° 16/99. Ambos os contratos em conjunto 
movimentam aproximadamente 400.000 toneladas de líquidos por ano pelo porto de 
Aratu.  

Neste caso existe, adicionalmente, ainda uma rua separando os dois 
arrendamentos. Abaixo um quadro resumo com as características dos contratos. 
 
 
 

Tabela 3 – Resumo dos arrendamentos da VOPAK 

 
 

Portanto mais esse outro caso ilustrativo torna claro as enormes dificuldades 
que se enfrentarão nas análises que cuidam de unificação de contratos de 
arrendamentos distintos. 

Contrato 

N°
Área (m²) Prazo do Contrato

Início e 

Término

Investimentos 

Realizados 

(R$)

Valor do 

Arrendamento 

(R$/m²)

Valor do 

Arrendamento 

(R$/t)

16/99 22.646

15 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período

julho/99 a 

jun/14 
76.344.754 1,99 4,64

44/02 16.461

20 anos 

(prorrogável pelo 

mesmo período

2out/02 a 

set/22
11.271.934 2,4 4,4

Contratos de Arrendamentos Vopak – Porto de 
Aratu 

Área 1 

Área 2 

Área 3 

CA 16/99 
22.646 m

2
 

CA 44/02 
16.461 m

2
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O valor de arrendamento para os contratos distintos diferem tanto em valor 
pago pela área explorada (R$/m²) quanto pelo valor pago pela quantidade de 
produtos movimentados (R$/t), ou seja, só a partir do valor de arrendamento 
desembolsado para a autoridade portuária podemos verificar a dificuldade jurídica 
que a unificação de contratos aflora, sem contar também outras questões 
particulares de cada contrato como as obrigações e direitos do arrendatário ou por 
parte da autoridade portuária, pois como já foi citado anteriormente não existia um 
modelo padrão de licitação de arrendamentos portuários com editais e minutas de 
contrato. Ademais encurtar o contrato de n° 44/02 em 7 (sete) anos conforme 
preconiza o acórdão do TCU por si só modifica a equação econômica e financeira 
desse contrato, porquanto irá afetar diretamente as receitas advindas da exploração 
desse contrato de arrendamento e a manutenção do equilíbrio econômico e 
financeiro. 
 
 
 

4. NORMA REGULAMENTADORA 

 
Conforme pode se bem constatar da necessidade de unificação de contratos 

de arrendamentos distintos em certos casos como os exemplos citados do 
arrendamento da Cargill no porto de Paranaguá e o da VOPAK no porto de Aratu 
incumbir-se-á a Agência Reguladora e o Poder Concedente em abarcar por meio de 
um arcabouço regulatório os critérios objetivos amparando-se desta forma o 
poder/dever dos arrendatários de garantir a devida segurança jurídica de explorar a 
atividade portuária possibilitando a estes utilizar de maneira mais racional suas 
instalações. 

A fim de tentar alcançar os pontos que deveriam ser abarcados por esta nova 
norma cita-se e lista-se abaixo alguns dos principais pontos que deveriam ser 
observados nesta futura norma, novamente este rol abaixo é apenas ilustrativo e 
leva em consideração apenas itens que os autores consideram relevantes sob a 
ótica de unificação de contratos distintos: 

 

 Qual prazo adotar no contrato de arrendamento unificado, lembrando que são 

contratos distintos com prazos diferentes? R: Esta situação atualmente 

encontra-se ultrapassada por conta de Acórdão n° 774/2016- TCU-Plenário, 

porém causará um desequilíbrio na equação econômica e financeira. 

  A movimentação mínima contratual – MMC deverá ser a soma isolada de 

cada contrato quando da unificação ou deve ser formulado um novo critério e 

estipular uma nova movimentação levando-se em conta o melhor 

desempenho e capacidade operacional obtida por meio de terminais 

unificados? 

 O contrato que possui a maior área de exploração portuária poderá ser 

adotado como critério de contrato principal e os demais se incorporem a este, 

qual contrato deve ser o que será aditivado pelos demais quando da 

coincidência dos prazos? 
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 O contrato no qual se aportou mais investimentos poderá/deverá ser adotado 

como critério de contrato principal e os demais se incorporem a este? 

 A unificação contratual dar-se-á por meio de aditivo contratual ou edição de 

um novo contrato? 

 Qual o valor de arrendamento, parcela fixa (R$/m²) e parcela variável 

(R$/movimentação), adotar se existir valores diferentes e critérios diferentes, 

pois é consabido que contratos antigos a Lei 8.630 não estipulam a parcela 

variável de arrendamento? Vide exemplo da Cargill que não há parcela 

variável de arrendamento diferentemente do da VOPAK aonde existe a 

cobrança de arrendamento variável em função da movimentação de cargas. 

 O que acontecerá em casos aonde não houver a amortização de todos os 

investimentos realizados, haja vista a necessária reversão de todos os ativos 

para o poder concedente ao final do contrato de arrendamento? 

 
O governo deve atentar para a dicotomia: (renovação contratual + unificação) 

versus licitação das áreas (universalidade), sempre se observando o custo de 
transação, ou seja, o prazo que se gasta com a elaboração de um projeto para 
licitação, assim como o prazo e custos que demandam essa licitação em 
comparação a simplesmente renovar contratos e unificá-los, lembrando que sempre 
existirá a possibilidade das partes recorrerem ao judiciário o que também demandará 
um aumento do custo transacional. 

O caso da Libra citado na tabela 1 já foi aprovado pelos órgãos intervenientes 
e também prorrogado por meio de aditivo contratual, porém existe uma discussão 
em relação a investimentos e valores de arrendamentos que estavam sob o âmbito 
judicial que foi substituído pelas partes (Libra e Cia Docas do Estado de São Paulo – 
CODESP) por uma Câmara Arbitral que irá definir esta questão. Este 
posicionamento entende-se que enfraquece as instituições governamentais que 
deveriam decidir e por fim a lide. 

Se existe uma Agência Reguladora este deveria ser o ente responsável pelas 
questões técnicas e regulatórias oferecendo para as partes a solução final da 
questão, e se somente se entender alguma das partes que foi prejudicada pela 
decisão do órgão regulador recorrer em última instância ao poder judiciário.  

O projeto de unificação dos contratos da Libra no porto de Santos foi o 
primeiro aprovado e num intervalo temporal muito recentemente, setembro de 2015, 
porém não foi esclarecido ao público em geral quais foram os critérios adotados 
pelos responsáveis na análise deste projeto. 

A aprovação de projetos de unificação de contratos que envolvem novos 
investimentos e prorrogação desses contratos, por parte do poder concedente, 
envolve o aporte de novo capital e a modelagem atual permite a oferta do projeto 
executivo em até 1 (um) ano após o firmamento do novo contrato, daí no futuro 
podem acontecer problemas de execução ou mesmo de alteração de projetos 
quando estes se dão de maneira faseada, porquanto podem aparecer novas 
tecnologias construtivas ou operacionais. Ou seja, o projeto aprovado pode num 
futuro ser diferente do analisado e aprovado na esfera conceitual que é o se leva em 
conta quando de sua análise.  
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Pelo momento os instrumentos de análise que são utilizados pela MTPAC e 
ANTAQ são a Portaria n° 349/14-SEP, de 30 de setembro de 2014, Portaria 
499/2015-SEP, de 05 de novembro de 2015 e Nota Técnica n° 
07/2014/GRP/SPO/ANTAQ/SEP, de 09 de abril de 2014 utilizado combinadamente 
com a Resolução nº 3.220/2014-ANTAQ, de 08 de janeiro de 2014. Porém nenhum 
deste cuida especificamente de unificação de contratos de arrendamentos e sim de 
reequilíbrio econômico e financeiro de contratos e também prorrogação contratual. 

 
 
 

5. CONCLUSÃO 

 
A recente promulgada nova Lei dos Portos, Lei n° 12.815 de 05 de junho de 

2013, e o Decreto n° 8.033 de 27 de junho de 2013, possibilitam os titulares de 
contrato de arrendamento a renovação antecipada, antes de 24 meses do final do 
prazo contratual a depender de manifestação do arrendatário e aprovação por parte 
da MTPAC. 

A portaria n° 349, de 30 de setembro de 2014, da Secretaria Especial de 
Portos - SEP busca uniformizar e padronizar os critérios de análise nos pedidos de 
prorrogação antecipada.  

O Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Acórdão n° 728/12-
Plenário, posicionou-se favoravelmente quanto à unificação de contratos de 
arrendamento, matéria de arcabouço jurídico atinente à desestatização ao qual esse 
órgão fiscaliza, porém ressalvando no Acórdão a importância de se criar uma 
normatização acerca dessa disciplina pelos entes responsáveis pela análise e 
aprovação. 

Em função da prorrogação dos contratos de arrendamento e também da 
possibilidade de unificação de contratos de arrendamento a União por meio do 
MTPAC e ANTAQ deveriam por meio de regulamentação infra legal criar uma norma 
específica para normatizar a situação da unificação dos contratos de arrendamento, 
pois somente desta feita poderá o setor portuário garantir a devida segurança 
jurídica para os seus usuários e também garantir de maneira mais efetiva novos 
investimentos que o setor de infraestrutura e em especial o setor de transportes que 
o país tanto carece. 

Ainda, devem os órgãos responsáveis por essa análise e propositura de 
regulamentação observar as políticas e planejamento macros do setor como Plano 
Nacional de Logística Portuária - PNLP, Plano Geral de Outorgas - PGO, Programa 
de Arrendamento – P.A., Plano Mestre dos portos, pois somente desta forma 
teremos também um fortalecimento do planejamento na área do porto organizado 
que atualmente sofre com a competição dos terminais privados que anteriormente a 
edição da nova Lei dos Portos era obrigada a movimentar majoritariamente carga 
própria. 

É notório que o setor privado possui mais autonomia, dinâmica, flexibilidade, 
agilidade e quiçá competência para direcionar seus esforços na consecução da 
idealização de projetos portuários, portanto não se deve engessar a possibilidade 
dos arrendatários de unificar contratos nem também se deve deixar de regulamentar. 

Lembro ao fim que contratos unificados possibilitam manter uma estrutura 
mais enxuta de custos, porquanto teremos como exemplo as economias e ganhos 
de escalas produtivas: 
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 Um único alfandegamento; 

 Compartilhamento de estrutura física e pessoal administrativa; 

 Aumento da capacidade estática; 

 Uma licença ambiental e outras certificações como corpo de bombeiros, ISO 
9.000 e 14.000. 

A unificação de contratos deve ser vista pelo poder concedente como uma 
forma de estratégia portuária levando-se o desenvolvimento e modernização da 
precária infraestrutura portuária existente ao passo também que sinaliza ao mercado 
privado as condições de segurança jurídica que permitem planejar horizontes de 
longo prazo para investir e ao fim além de proporcionar ganhos de eficiência e 
escala nas movimentações portuárias permitir o retorno dos investimentos que 
nesse setor é consabido que são de longa maturação. 

Os contratos de arrendamento são contratos administrativos sujeitos as 
cláusulas exorbitantes, mas somente a preservação das condições originais dos 
contratos proporcionará a estabilidade regulatória a devida segurança jurídica que 
são tutelados pelos entes públicos.  

O risco de mercado ao qual estão sujeitos os empreendedores não podem ser 
superiores ao risco regulatório, pois a perda das regras fixadas irá afugentar os 
investimentos, sendo, portanto, novamente, notória a necessidade da criação de 
regras claras para estas situações descritas neste artigo. 
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Resumo 
 
Não há dúvidas que os serviços de infraestrutura proveem externalidades positivas 
para a atividade econômica, reduzem os custos de produção e estimulam novos 
investimentos. Por outro lado, o estrangulamento na oferta desses serviços limita 
consideravelmente as possibilidades de crescimento econômico de uma nação, 
especialmente quanto à expansão do emprego e o desenvolvimento regional. Assim, 
no âmbito dos portos organizados, fronteira do comércio internacional e de suas 
riquezas, o bom desempenho financeiro das autoridades portuárias e dos 
arrendatários é de extrema relevância para o país, tendo em vista a necessidade 
crescente de mais serviços em termos de quantidade e qualidade. Estes  serão 
possíveis somente à base de crescentes investimentos prudentes e eficientes, 
assegurando continuamente o equilíbrio econômico e a saúde financeira dessas 
firmas. Na medida em que se esgota a capacidade de investimento direto 
(subvenções) governamental, fica clara a necessidade da autossustentabilidade 
financeira da autoridade portuária em (re)investir em aumento da capacidade de 
suas instalações, montante obtido por meio da remuneração justa e razoável. Além 
disso, é mister cada vez mais um agregado de informações para o acompanhamento 
do desempenho econômico da outorga e da delegação portuária, principalmente 
com a finalidade de combater as falhas de mercado, permitir concluir sobre a 
adequação dos serviços prestados nas áreas arrendadas, sobre o equilíbrio dos 
contratos e sobre os valores a serem pagos na ocasião da reversão de bens. Estas 
informações também são essenciais para balizar os estudos de viabilidade de 
futuros arrendamentos. Assim, este documento analisa pontos que necessitam 
atenção da autoridade regulatória e de Poder Concedente quanto ao desempenho 
econômico, essencialmente nos aspectos macroeconômicos, propondo uma solução 
geral. 
 
Palavras-chave: Investimento; Custos; Contabilidade Regulatória; Tarifas; 
Desempenho Financeiro. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

É conhecido que o setor portuário brasileiro não estabeleceu, por enquanto, 
padrões contábeis específicos de ampla vigência, elenco padronizado de contas, 
critérios unificados de alocação de custos e modelos uniformizados de 
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demonstrações contábeis para as autoridades portuárias e para os arrendamentos 
portuários.  

Tal preocupação está presente na Agenda Regulatória - Biênio 2016-2017 da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), autoridade regulatória 
setorial, a quem compete promover a revisão e o reajuste de tarifas portuárias, bem 
como instituir padrões de lançamentos contábeis aos regulados de tal setor. A 
questão aparece com mais veemência quando padrões de classificação e 
contabilização patrimonial, assim como regras para amortização de investimentos e 
depreciação de bens, refletem diretamente na reversibilidade de bens à União, 
decorrência da finalização de contratos de arrendamento ou de concessão. 

Ademais, a Agência Reguladora utiliza-se de um modelo tarifário aos portos 
públicos onde cada reajuste (ou revisão, pois a denominação também carece de 
consenso normativo dentro do setor) é autorizado com base na demonstração da 
variação positiva de custos totais no tempo t1 (CT1) frente às receitas correntes e 
frente aos custos totais CT em t0 (CT0), ou seja, CT1 = CT0+ ΔCT1.  

Na falta de instrumentos regulatórios mais apropriados, não se avalia a fundo, 
durante o processo de aprovação de novo patamar tarifário, o custo passado, o CT0, 
somente o custo incremental a ser autorizado, o ΔCT1. O Ponto de Equilíbrio a ser 
alcançado é o Preço (P) igual ao Custo Total Médio (CTmed), equivalência 
considerada que por si um incentivo à eficiência e à redução de custos, pois a 
demanda é elástica, e assim o porto deve sempre se ajustar à variação de demanda 
para sobreviver. Porém, percebe-se que tal equação, P = CTmed , não estimula a 
expansão da oferta ou de investimentos, fato que certamente, no longo prazo, 
aumenta a dependência da autoridade portuária em relação às subvenções 
governamentais, não implicando autossuficiência. 

A regulação atual das tarifas portuárias também não fixa taxa de retorno ou 
remuneração pelo capital aplicado na expansão da produção (margem de retorno 
positiva, que incentiva o investimento ou o emprego de capital em bens de 
produção). Não há previsão para lucratividade (mínima ou máxima) por tabela (grupo 
tarifário), de forma que o resultado financeiro final da atividade é quase sempre 
aleatório (o bem-estar geral obtido, agregado, quase nunca é o máximo que poderia 
ser), e não há garantias para obter capital próprio voltado à expansão em 
capacidade, sempre incorrendo na dependência das subvenções governamentais. 
Além disso, devido à falta de unificação da cobrança de tarifas e do seu método de 
custeio, cada análise tarifária é única, peculiar, e trabalhosa para a Agência. 

De fato, as tabelas tarifárias das Autoridades Portuárias têm estrutura 
semelhante (por razões históricas e pela centralização resultante da extinta 
Portobras), todavia demonstram entre si marcantes diferenças com relação à 
quantidade de itens cobrados, formas de faturamento, abrangências, unidades, 
condições extraordinárias (isenção, franquias, lote mínimo, descontos, subsídios 
cruzados) e principalmente pelos valores cobrados. Além disso, há sistemas de 
apropriação de custos diferentes (método de rateio dos custos indiretos). Ao mesmo 
tempo, existe uma natural dificuldade de projeção de fluxo de caixa (e de fatores 
adjacentes como a demanda estimada e receitas). Igualmente desfavorável ao 
processo decisório é a convivência com inúmeras lacunas da política pública 
setorial, competência expressa do Poder Concedente. 
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Por outro lado, observamos comandos legais impelindo a uma maior regulação 
econômica e contábil dos portos organizados, como o Art. 9º, §3º e §4º, o Art. 11 
caput e Art. 13 da Lei nº 8.987/1995; o Art. 27, II e VII, e o Art. 28, incisos I e II b), 
ambos da Lei nº 10.233/2011; o Art. 4º, incisos IV e VIII do Decreto nº 4.122/2002; e 
sobretudo a Portaria nº 118/2002 do Ministério da Fazenda. 

A seguir dá-se ênfase ao conteúdo da Portaria nº 118/2002 do Ministério da 
Fazenda: 

“... Art. 2º Os reajustes deverão: 
I - ser feitos com periodicidade mínima anual; 
II - basear-se nas alterações dos custos operacionais ou em índices de preços; 
III - estar discriminados nas cláusulas constantes dos contratos de concessão ou de 

permissão, nos atos de autorização previstos no art. 49 da Lei no10.233, de 2001, ou nos 
convênios de delegação, que deverão estabelecer os pesos dos itens que compõem os 
custos operacionais ou que estarão vinculados a índices de preços; e 

IV - incluir a transferência de parcela dos ganhos de eficiência das empresas aos 
usuários. (... ) 

Art. 3º As revisões ordinárias deverão: 
I - estar previstas nos contratos de concessão ou de permissão, nos atos de 

autorização previstos no art. 49 da Lei no10.233, de 2001, ou nos convênios de 
delegação; 

II - estabelecer a receita necessária para cobrir os custos operacionais eficientes e 
remunerar o capital prudentemente investido; e 

III - incorporar parcela das receitas oriundas de outras fontes para fins de modicidade 
da tarifa. 

Art. 4º As revisões extraordinárias deverão: 
I - identificar o nexo causal responsável pelo desequilíbrio econômico e financeiro nos 

contratos; 
II - estabelecer a receita necessária para cobrir os custos operacionais eficientes e 

remunerar o capital prudentemente investido; e 
III - incorporar parcela das receitas oriundas de outras fontes para fins de modicidade 

das tarifas.” (grifo nosso) 
 

Tal Portaria vem sendo aplicada parcialmente pelo Ministério da Fazenda, a 
quem cabe, em conjunto com a agência reguladora, aprovar, a pedido do 
interessado, as novas tarifas dos portos públicos (conforme Art. 27, IV da Lei nº 
10.233/2001). Assim, na expectativa de um endurecimento quanto à íntegra da 
norma, é cada vez mais necessário o conhecimento em detalhes dos custos 
operacionais das autoridades portuárias, e por seguinte criar formas de transferência 
de parcela de ganhos de eficiência da empresa para o usuário do porto (falta até 
harmonia sobre o termo eficiência, que difere da economicidade ou da simples 
redução de custos). O capital empregado deve ser remunerado de alguma forma, e 
os desequilíbrios econômico-financeiros devem ser monitorados, de modo a garantir 
a almejada modicidade (preço justo e razoável dado o nível de serviço requerido). 

Apurou-se que desde 2010, e mais ainda recentemente (final de 2015 para cá), 
a Agência Reguladora demonstra forte preocupação com o tema. Órgãos de controle 
federais, a exemplo do Tribunal de Contas da União (TCU), vêm recomendando ou 
determinando ações corretivas nesse âmbito (vide Acórdão TCU nº 672/2016 e 
Acordão TCU nº 1972/2012). O tema, porquanto, vem sendo chamado de 
Contabilidade Regulatória. 

De fato, o TCU vem acompanhando de perto os processos de prorrogação 
antecipada de contratos de arrendamento portuário, tendo em vista a (i) 
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obrigatoriedade de institucionalizar mecanismos de garantia da realização de 
investimentos, (ii) a necessidade de aprimoramento e sistematização das 
metodologias de avaliação dos estudos de viabilidade e dos projetos executivos. A 
Corte de Contas determina (iii) estipular medidas para definição de parâmetros de 
eficiência ao longo do novo prazo de arrendamento e, (iv) individualizar informações 
contábeis de cada arrendamento. 

A Contabilidade Regulatória é um meio de controle da atividade regulada que 
visa reduzir a assimetria de informação entre o regulado e o regulador, otimizando 
as informações e viabilizando a sua utilização para cumprimento das funções 
regulatórias, como a definição de preços tarifários e análise do equilíbrio-financeiro 

Observa-se que outras agências reguladoras federais, como a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL, até mesmo as agências reguladoras estaduais, como a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP, para fazer 
frente ao mesmo desafio, instituíram um Manual de Contabilidade Regulatória, 
contendo, entre outros instrumentos, um Plano de Contas. 

Logo, a Contabilidade Regulatória do setor portuário deve ser criada o mais 
rápido possível de modo a arranjar um sistema composto por vários elementos 
normativos interdependentes e organizados, que, em conjunto, atuarão em direção 
única e sinérgica. Deve alcançar todas as autoridades portuárias (inclusive as 
conveniadas e as futuras concessionárias) e todos os arrendamentos portuários. 

Portanto, este trabalho ter objetivo narrar quais são os fundamentos teóricos 
que embasariam tal arcabouço regulatório econômico-contábil do setor portuário, 
trazendo para o debate acadêmico tais variáveis. Ao final, propõe-se um modelo 
geral como resposta ao problema. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O necessário aprimoramento da regulação econômica setorial 

O conceito de regulação é controverso na doutrina. Para fins deste trabalho, 
definiremos, em essência, a regulação setorial como uma troca da competição 
natural entre as firmas por uma submissão destas às ordens governamentais de 
uma agência especializada, de forma que essas firmas reconhecem esse 
mecanismo como um modo legítimo e eficaz de assegurar o bom desempenho de 
uma economia. É também um conjunto de regras administradas pelas agências 
governamentais (no Brasil, as chamadas de agências reguladoras) para influenciar 
positivamente a atividade econômica. 

Vemos três dimensões distintas na Regulação Setorial: a) a regulação técnica 
(ou geral); b) a regulação de mercados; c) a regulação econômica. 

O Setor Portuário, historicamente, teve como prerrogativa a Regulação Técnica 
(ou regulação geral), ligada aos padrões comportamentais dos agentes econômicos 
quanto à regularidade, à continuidade e à segurança da atividade e da infraestrutura 
portuária.  

A Regulação de Mercado refere-se à criação de estatutos considerados 
barreiras à entrada, seja pelo sempre estímulo à liberalização, à livre iniciativa ou 
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seja pela coerção de práticas desleais. A necessidade de a autoridade regulatória 
aprovar investimentos para renovação de outorgas, ou a transferência societária ou 
de titularidade dessas últimas, são exemplos da Regulação de Mercado. Encaixa-se 
aqui o tema das práticas restritivas verticais ou horizontais e a abusividade de 
preços. 

Porém, o novo bastião da regulação setorial, em termos dos Portos 
Organizados, é a Regulação Contábil-Econômica. Enfrentar esse empreendimento, 
em termos das Autoridades Portuárias e Arrendamentos, é novo paradigma setorial 
(embora, reconhecidamente, a autoridade regulatória já tenha em muito avançado 
em termos dos procedimentos e dos métodos de reequilíbrio econômico dos 
contratos de arrendamento). 

De uma maneira geral, as funções da Regulação Econômica são as de 
incentivar os investimentos necessários para a expansão da infraestrutura, promover 
o bem-estar de consumidores e usuários e propiciar a eficiência econômica 
(alocativa, distributiva e produtiva).  

Na Regulação Econômica, as agências criam ferramentas indispensáveis na 
construção de mercados saudáveis, contestáveis, uma vez que, como se demonstra 
na prática, o mercado por si (como idealizado Adam Smith, no final do século XVIII) 
não é capaz de garantir essa saúde. É sabido, aliás, que um dos fatores mais 
importantes para a atração do investimento estrangeiro direto em infraestrutura é a 
confiança depositada no ambiente e na qualidade regulatória. 

Uma das principais preocupações de Adam Smith era demonstrar que a busca 
do interesse individual dos cidadãos através da atividade econômica, produzindo e 
trocando bens, conduziria necessariamente ao bem-comum. Esta demonstração, 
caso tivesse sucesso, teria como consequência direta o caráter desnecessário e até 
mesmo nocivo de qualquer interferência regulatória nessa busca, pelos indivíduos, 
de seus interesses privados na esfera econômica. Para Adam Smith, a atividade 
regulatória do Estado, ao estabelecer preços, quantidades, padrões de qualidade ou 
metas de investimento seria um exemplo típico de uma interferência inútil ou nociva. 

O ganhador do Prêmio Nobel, o economista estadunidense Milton Friedman 
(1962), mais recentemente, abraçou também esse conceito. Mas a História nos 
mostrou que, não apenas em um passado muito distante, mas também nos 
primeiros anos do século XXI, o mercado sem qualquer espécie de intervenção pode 
levar a situações de crise extrema, como em 1930 e 2008. Daí a necessidade da 
ação do Aparelho do Estado (da Administração Pública), em certa medida, quando a 
―mão invisível‖ do mercado não é suficientemente capaz de regular a economia, 
estabilizando-a. Ao contrário, o mercado, solto, totalmente livre, tende a aumentar as 
desigualdades. 

Isso parece-nos óbvio hoje, início do século XXI, mas a conclusão posterior à 
Adam Smith foi que, a menos que existam circunstâncias bastante específicas, a 
busca do interesse privado não conduz, necessariamente, ao bem comum. Os 
mecanismos de mercado nem sempre fornecem sinais suficientes para garantir as 
escolhas adequadas que levem ao equilíbrio entre a oferta e a demanda. Dada essa 
condição naturalmente falha do mercado, a plena aceitação da existência dessas 
falhas e de que o mercado sozinho não era capaz de superá-las, tornou 
efetivamente possível pensarmos a Regulação Econômica setorial. 
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O principal fundamento da regulação econômica setorial é, então, minimizar as 
naturais falhas do mercado, de forma a se alcançar a eficiência econômica. Esse 
deve ser sempre o nosso Norte.  

As falhas de mercado mais importantes ao nosso caso são: o Poder de 
Mercado, o Monopólio Natural, a Assimetria de Informação e as Externalidades 
Positivas. Acrescenta-se a constante necessidade de Subsídio Direto (subvenções) 
governamental, que é também uma falha de mercado ligado à tipologia de Mercados 
Incompletos.  

2.2. Eficiência Econômica e Poder de Mercado 

Um dos fundamentos da Microeconomia é justamente este: mercados 
plenamente competitivos são eficientes, ou seja, apresentam uma relação ótima 
(que não pode ser melhorada), na utilização dos recursos de produção e na troca de 
bens e serviços entre os cidadãos e firmas. Ótima de maneira tal que não pode ser 
melhorada. Neles, todos os envolvidos estarão plenamente satisfeitos com o 
resultado da transação. Atingiremos, então, o Ótimo de Pareto, que é uma situação 
econômica onde não será possível melhorar a situação de algum agente, sem 
degradar a situação de qualquer outro agente econômico. Essa seria uma 
circunstância de Eficiência Econômica.  

Um dos princípios fundamentais da Microeconomia é que mercados 
perfeitamente competitivos são Ótimos de Pareto. Assim, veremos que as ações do 
regulador serão sempre no sentido de atingir situações próximas do Ótimo de 
Pareto.  

Os mercados mais eficientes são aqueles onde ocorre plena competição entre 
as firmas, os produtos são homogêneos, a tecnologia (ou técnica de produção) é 
conhecida por todos, e não há a presença de bens públicos. São aqueles mais 
contentáveis, quando há a possibilidade de entrada de novas firmas que possam 
competir com igualdade de condições com as firmas já existentes e essa entrada é 
lucrativa para as novas firmas.  

No mundo real, contudo, a concorrência muitas vezes está longe de ser 
perfeita. Em alguns mercados, um único comprador ou vendedor pode controlar os 
preços de mercado. Esta capacidade de influir sobre os preços é chamada de poder 
de mercado. Tal habilidade pode provocar ineficiências nos mercados ao manter 
preços e quantidades produzidas longe do preço ideal. Se o mercado fosse 
perfeitamente contestável, a entrada de novas firmas impediria o usufruto do poder 
de mercado. 

Destarte, GIAMBIAGI (2008, pg. 405) escreve que, na presença de mercados 
que não são Ótimos de Pareto, entre principais objetivos da regulação econômica 
temos a  

―... melhoria da eficiência alocativa – situação na qual se realiza o maior 
volume de transações econômicas, com a maior geração de renda agregada 
possível -, distributiva – definida como a capacidade de redução, pela 
concorrência ou pela regulação, da apropriação dos excedentes econômicos 
por parte do produtor – e produtiva – entendida como a utilização da planta 
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instalada com o máximo rendimento e o menor custo, dada a estrutura de 
mercado‖.  

Para Giambiagi, os principais instrumentos regulatórios voltados à eficiência 
são ―as tarifas, as quantidades, às restrições à entrada e à saída, e os padrões de 
desempenho‖. Para ele, a política tarifária deve ser definida e estável, clara entre os 
diversos atores de cada setor, discriminando os direitos e as obrigações. Somente 
assim poderemos ―servir aos propósitos de atração e estímulo de novos 
investimentos privados no setor de prestação de serviços públicos a fim de garantir 
aos usuários a obtenção do serviço adequado‖. 

Os Portos Organizados, ainda que existam gigantes armadores internacionais 
para contrapô-los, detêm esse poder de mercado. 

2.3. Monopólio Natural 

O monopólio (puro) é a situação em que há apenas um fornecedor de um 
determinado bem ou serviço. Nesses casos, o monopolista pode ser tentado a 
diminuir sua produção (reduzir a oferta) para elevar os preços. É um tipo de estrutura 
de mercado combatida pelas agências reguladoras e pelas autoridades da defesa da 
concorrência. Não é o caso dos Portos Organizados. 

Já o monopólio natural ocorre quando a tecnologia, equipamentos ou 
instalações necessárias para produzir um bem ou serviço tem custo tão elevado que 
somente se consiga obter um custo ótimo (baixo) de produção quando o mercado é 
suprido por uma só firma. Os economistas vão chamar esse fato de ―elevados custos 
afundados‖, ou ―produção intensiva em capital‖. Na presença desses dois fatores, o 
monopólio pode ser a forma mais econômica de se produzir um bem ou serviço. É o 
caso dos Portos Organizados. 

O monopólio natural ocorre também quando existem elevadas economias de 
escala ou de economias de escopo em relação ao tamanho do mercado. 

As economias de escala ocorrem quando o custo médio (por unidade 
produzida) da firma reduz-se quando a produção cresce. De forma análoga, ocorrem 
quando o custo total de uma firma para produzir um determinado produto/serviço é 
menor do que o somatório do custo total de duas ou mais firmas para produzirem 
este mesmo produto/serviço. 

As economias de escopo ocorrem quando o custo total de uma firma para 
produzir conjuntamente, pelo menos dois produtos/serviços, é menor do que o custo 
de duas ou mais firmas produzirem separadamente estes mesmos 
produtos/serviços. De forma similar às economias de escala, as economias de 
escopo podem também ser entendidas como reduções nos custos médios derivadas 
da produção conjunta de bens distintos. 

Em tais condições, torna-se incoerente ter duas ou mais empresas em 
operação. Porém, essa maior eficiência do monopólio natural é tida como uma falha. 
A falha é: o custo médio (por unidade produzida, ou consumidor atendido) do 
monopólio é menor que o custo médio do mercado em competição perfeita. Sendo 
mais eficiente, os governos devem aceitar que exista o monopólio, ou muitas vezes 
criá-los, em caso de Mercado Incompleto. Temos aqui a aceitação que o Monopólio 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

246 

 

Natural apresenta maior eficiência produtiva (mas nem sempre alocativa e 
distributiva, daí o ensejo regulatório). 

Essas economias de escala e de escopo são marcadas pela irreversibilidade, 
não há trajetória de volta. O poder de mercado, ou um comportamento mais 
estratégico perante aos usuários, só tende a aumentar ou no máximo se estabilizar. 
Algumas empresas, já em outro estágio mercadológico, vão adiante, procurando 
reduzir seus custos de transação, diversificando seus serviços ou mesmo adotando 
estratégias de integração vertical ou horizontal. Dificulta-se assim, na falta de uma 
contabilidade regulatória, distinguir possíveis elementos de ineficiência.  

Por outro lado, é prática recorrente dos monopolistas (e também de alguns 
oligopolistas) a discriminação de preços, ou seja, cobrar diferentemente pelo mesmo 
produto, de acordo com o tipo de consumidor (segmentando o mercado), como sua 
renda, antiguidade no relacionamento, momento da compra, ou mesmo de acordo 
com a quantidade de lote da compra. 

Para que haja discriminação de preços o mesmo produto tem que ser vendido 
a diferentes preços para diferentes compradores. O custo de produção é o do 
monopolista, isto é, o mesmo para todos os produtos vendidos. O produto é 
idêntico: os consumidores não percebem qualquer diferença nos produtos vendidos. 

O grau de discriminação de preços vai depender das preferências do 
consumidor, da localização e da facilidade de encontrar substitutos para o produto. 
O vendedor vai procurar segmentar a sua curva de demanda, em diferentes 
elasticidades, para criar mercados distintos para o seu único produto. O preço será 
mais elevado onde a elasticidade preço é menor e mais baixo onde é maior. 

Em geral, quase sempre o Preço é maior que Custo Marginal (até o Custo 
Médio) para o monopolista, pois ele detém poder de mercado. Mas, ao discriminar, 
ele vai procurar vender bem abaixo do Custo Médio para certos mercados. O 
monopolista vai justificar que a renda obtida é mesma, pois com a redução do preço, 
aumenta-se a quantidade. Porém, é evidente o grande aumento nos lucros que o 
monopolista pode obter por meio dessa prática de discriminação de preços e, 
portanto, há muitos incentivos para que os produtores tentem discriminar preços em 
diferentes graus. Aqui uma ineficiência alocativa típica do Monopólio.  

Algumas Administrações Portuárias têm como prática a concessão de 
descontos tarifários para certos tipos de cargas ou natureza de transporte, sem 
controle prévio pela Agência. Na verdade, vimos que a boa microeconomia chama 
tal prática de discriminação de preços. Ao prestarem um serviço público, que deveria 
ser o mais geral e universal possível, estabelecem uma espécie de segmentação do 
mercado, segmentação essa que pode não ser compatível o suficiente com a 
natureza do serviço (deixando claro que que não há nada, a priori, contra a 
segmentação de mercado, desde que analisada pelas autoridades).  

A técnica de subsídios cruzados entre os preços também é método comum dos 
monopolistas. Aproveitando-se da sua economia de escopo, operam em déficit 
(preço bem abaixo do custo marginal) na venda de certos produtos nos quais a 
elasticidade-preço do consumidor é maior, e operam com excessivo superávit (preço 
bem acima do custo médio) na venda de produtos nos quais a elasticidade-preços 
do consumidor é irrisória. 
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Anota-se que ambas as práticas (discriminação e subsídios cruzados) não são 
ilegítimas per se. Dependerá dos efeitos no mercado e da justa causa. Aliás, são 
práticas esperadas de agentes econômicos racionais, que buscam aumentar a 
utilidade dos bens de produção. Afinal, vivenciamos o capitalismo, e numa ordem 
econômica com esta, como escreve Max WEBER (1904), ―uma empresa individual 
que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à 
extinção‖.  

Ambas as práticas podem gerar maior benefício social, porém, podem também 
comprometer as receitas, a geração de passivos patrimoniais e desigualdades nas 
condições de acesso à infraestrutura. O que se espera de uma Agência Reguladora 
é monitorar esses comportamentos, e prevenir os eventuais efeitos danosos ao 
mercado.  

A posição de monopolista pode ainda incentivar certos comportamentos 
anticoncorrenciais, como a venda casada e os preços predatórios, práticas 
evidentemente lesivas ao bem-estar social.  

A regulação econômica do monopolista também se faz necessária porque, 
embora seja uma estrutura aceita pelas autoridades, o monopolista natural não tem 
tantos incentivos para buscar inovações tecnológicas e aprimorar a qualidade de 
seus serviços (incluindo formas mais eficientes de operar), uma vez que não existem 
outras empresas lutando pelo mercado. 

Aqui, GIAMBIAGI (2008, pg. 424) explica-nos:  

―na verdade, as vantagens competitivas detidas pelos operadores 
tradicionais – públicos ou privados – acumuladas ao longo dos anos de 
monopólio protegido, tais como tamanho da rede, conhecimento dos 
usuários, porte financeiro etc., torna-os capazes de manter sua posição 
monopolística em segmentos que não inexiste o monopólio natural, pela 
prática de diversas formas de comportamentos estratégicos de natureza 
anticompetitiva.‖  

Enquadra-se nesta figura os arrendamentos, e nesse âmbito surge o espaço 
para a regulação econômica e de mercado. 

Na ausência de possibilidade de escolhas pelo consumidor (e da presença de 
serviços substitutos), o papel da regulação consiste em criar normas e incentivos 
que simulem os resultados de uma situação de competição entre firmas, regras, por 
exemplo, obrigando o atendimento pleno à demanda do consumidor com preços 
razoáveis e justos, sem perda da qualidade. A tarefa do regulador será discriminar 
custos e receitas projetadas e arbitrar uma taxa de retorno adequada à 
sobrevivência da firma monopolista, minimizando suas possibilidades de extração 
extraordinária de renda econômica, aumentando a renda agregada da 
macroeconomia local e o número de transações no setor ou território. 

2.4. Assimetria de Informação 

A Teoria do Agente-Principal (ou Teoria da Agência) vai dizer que o problema 
mais grave que as agências enfrentam como instituição é o nível da discrepância de 
informações disponíveis para as autoridades reguladoras em relação à quantidade 
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de informações disponíveis aos dirigentes das empresas dos setores regulados, 
principalmente a respeito das características dos mercados e a respeito do 
comportamento de cada firma individualmente, desigualdade que funciona como 
incentivo para o comportamento estratégico das firmas. 

Na abordagem de Joseph STIGLITZ, a teoria trata do caso particular em que 
há assimetria de informação — uma situação em que um agente (firma) sabe algo 
que o principal (agência reguladora) desconhece, o que leva os primeiros a agirem 
de maneira estratégica, seja para obter, revelar ou ocultar informação. 

Dado que os contratos são sempre incompletos, vemos o Risco Moral (moral 
hazard), definido como um comportamento imprevisto das firmas decorrente de 
informações assimétricas entre o Agente e o Principal, ex-post, isto é, ocorre 
posteriormente ao estabelecimento de contrato entre as partes. Decorre do fato que 
somente o regulado possui pleno conhecimento da demanda (quantidade requerida 
pelos usuários) e dos resultados de determinados elementos éticos da gestão da 
firma, como baixos investimentos em qualidade, altíssimo endividamento etc. O risco 
aqui é de, eventualmente, o Agente esteja se comportando de forma diferente do 
pactuado originalmente, e o Principal só saberá de tal situação quando o nível de 
serviço atingir nível crítico ou de difícil reparação. 

Ainda de acordo com a Teoria da Agência, em uma situação ideal de 
informação completa, a autoridade regulatória poderia observar o nível de esforço 
realizado pelo agente e, consequentemente, premiá-lo ou puni-lo de acordo com o 
esforço. 

Mas, no mundo real o nível de esforço das firmes é livre (é uma decisão 
privada do agente). O esforço do regulado é de difícil observação ou contestação 
pelos agentes reguladores. Somente com um grande empenho ou intensa auditoria 
da agência é que serão descobertas pelo regulador. Tal empenho eleva o custo 
operacional das agências. Deve focar o Principal em monitorar os resultados das 
ações do regulado, com base metas de desempenho, estabelecendo ainda 
padrões de governança e mecanismos de recompensa pelo esforço alinhado. 

2.5. Externalidades Positivas 

As decisões individuais, se incidirem também, parcial ou totalmente, sobre 
outras pessoas que não o agente decisor, geram as chamadas EXTERNALIDADES. 
As externalidades podem ser entendidas como os custos ou benefícios que não são 
internalizados pelo indivíduo ou pela empresa em suas ações e que impõem custos 
ou benefícios diretamente aos terceiros. O benefício que uma decisão trouxer para 
outras pessoas é chamado de benefício externo ou EXTERNALIDADE POSITIVA; o 
custo sobre outras pessoas é chamado custo externo ou EXTERNALIDADE 
NEGATIVA. As externalidades positivas ocorrem toda vez que o valor social é 
superior ao valor privado. O valor social do bem excede o valor privado. Em termos 
do benefício, o Benefício Social é maior que o Benefício Privado. 

Uma das consequências da externalidade positiva é que a quantidade ótima 
para a sociedade é inferior à quantidade realmente produzida pelo mercado. Isso 
ocorre porque a sociedade não remunera adequadamente todo o valor daquele bem. 
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É o caso dos serviços de educação, o que explica o constante déficit de vagas 
para aluno em escolas do ensino fundamental ou médio. A educação gera muito 
benefício para a sociedade, que transcende até o próprio aluno e sua família. Mas 
tal serviço não é adequadamente remunerado, logo faltam vagas. Nesse caso, o 
papel dos governos é incentivar ou financiar a criação de vagas nas escolas, 
aumentando a produção, gerando mais externalidade positiva. 

Admitindo-se a existência de externalidades, o bem-estar econômico passa a 
incluir também o interesse dos terceiros afetados indiretamente pelas transações 
econômicas ou pela produção das firmas. 

Claramente, os Portos Organizados são fontes de intensa Externalidade 
Positiva, pois trazem elevadíssimo Benefício Social, derivado, essencialmente, do 
comércio internacional. Mas, por não serem adequadamente remunerados, a 
quantidade produzida de serviço é inferior ao ótimo.  

Para que o Ótimo de Pareto (máximo de bem-estar) seja alcançado é 
necessária alguma forma de incentivo de modo a aumentar a quantidade produzida 
e deslocar o ponto de equilíbrio para o ponto ótimo. Mecanismos de premiação ou a 
adequada renumeração (adicional) à expansão da oferta são tidos como 
mecanismos eficazes. É a convicção. 

2.6. Mercados Incompletos e Subsídios Diretos 

A criação dos portos organizados foi, entre outros motivos, fruto do que a 
doutrina identifica como ―mercado incompleto‖. 

Os mercados incompletos existem porque os empresários são avessos ao 
risco. Existem bens ou serviços que o setor privado não produz em função das 
restrições de demanda (sazonal ou aleatória) ou de oferta (elevados níveis de 
―custos afundados‖, insuficiente conhecimento da tecnologia para produzir, elevados 
―custos de transação‖, baixo retorno, riscos ambientais, direitos de propriedade 
duvidosos, presença de ―bens públicos‖, etc.). O setor privado, nesses mercados, 
não identifica as condições necessárias para investir pesadamente. Mas ocorre 
também quando o bem não é ofertado na quantidade suficiente, ainda que os custos 
para produzi-lo sejam inferiores ao preço que o consumidor estaria disposto a pagar. 
Nesses casos, apenas parte da demanda é atendida, e há escassez de 
financiamento de longo prazo. 

Logo, nos mercados incompletos, a participação governamental é necessária, 
daí a existência dos portos públicos ser plenamente justificável pela Economia 
clássica. Porém, não deixa de ser uma falha de mercado, pois não satisfaz o Ótimo 
de Pareto. 

Com o passar dos anos, após décadas da instalação de um Porto Organizado, 
ainda nesse contexto de completar o mercado, subsídios diretos (subvenções) ainda 
continuam sendo transferidos pela União ou garantias extraordinárias ainda 
continuam sendo postas em contratos, não mais para atender às necessidades de 
financiamento de longo prazo, mas sim para atender ao curto prazo, distorcendo 
ainda mais as decisões econômicas dos usuários, carregando a ineficiência 
distributiva para além das fronteiras do porto.  
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Subsídios diretos de curto prazo geralmente implicam perda de bem-estar da 
macroeconomia e falta de equidade, podendo até mesmo elevar (no longo e médio 
prazo) os custos da atividade, pois inibem o espírito inovador das empresas (da 
própria e do seu entorno), deteriorando sua capacidade. Ainda que os subsídios 
diretos governamentais atendam a uma função (re)distributiva (de renda, conforme 
MUSGRAVE, 1976) na macroeconomia (política fiscal), a doutrina aponta que há no 
longo prazo efeitos negativos no que diz respeito à qualidade e à variedade da oferta 
de serviços setoriais.  

Neste ponto, GREMAUD (2012, pg. 164) defende que o crescimento 
econômico não pode depender somente da poupança do governo. Se a poupança 
do governo estiver concentrada em aplicações setoriais de curto prazo, dificilmente 
será possível financiar projetos de longo prazo. Captações de recursos focados 
no curto prazo inibem o desenvolvimento nacional. O pleno emprego dos 
recursos de produção, e a redução dos impactos das externalidades positivas, 
pressupõem um volume de investimentos não restrito ao volume de poupança do 
governo. Importante dizer: se os investimentos públicos excedem o volume de 
poupança do governo, ele deverá recorrer à poupança externa para financiá-los; ou 
seja, incorrerá em déficit, ou em inflação.  

Ao contrário: o aumento de poupança interna (ou de excedentes de capital, 
pela justa remuneração) dos portos leva à geração de mais empregos e, com isso, 
mais renda para o entorno. Com os indivíduos tendem a consumir mais quando a 
renda aumenta, isso aumenta a demanda por bens de consumo, estimulando sua 
produção e comércio, aumentando ainda mais a demanda por transações no porto, 
e assim por diante. É um ciclo virtuoso (keynesiano). 

Aliás, a ampliação dos investimentos dos portos organizados não depende de 
poupança prévia. A expansão do capital necessária pode dar-se pela utilização dos 
fatores de produção ociosos ou desempregados. Justifica-se mais uma vez a 
necessidade de ampliação da eficiência produtiva dos nossos agentes regulados, e 
da adequada contabilidade e do consistente regime tarifário racional, que maximize 
a utilidade dos recursos produtivos. Mecanismos regulatórios são cada vez mais 
necessários para garantir a adequada remuneração e a auto sustentabilidade dos 
fornecedores de infraestrutura portuária. 

3. FINALIDADES DA CRIAÇÃO DE UMA CONTABILIDADE REGULATÓRIA 

Inegavelmente, o regime de serviço público possui alguns pressupostos que o 
diferenciam da livre iniciativa e da livre concorrência. 

Quando ocorre a delegação ou a outorga da execução do serviço público para 
outras pessoas jurídicas (mesmo que para pessoas que fazem parte da 
Administração Pública), verifica-se a necessidade de algum tipo de processo de 
revisão tarifária ou de análise de equilíbrio-financeiro, dado o pressuposto de 
modicidade tarifária presente no Art. 6º da Lei 8.987/1995, a chamada Lei Geral da 
Concessões. 

Sem dúvidas, dentro de qualquer processo tarifário, percebem-se questões 
sensíveis e arenosas, como a distribuição de ganhos de produtividade, a 
incorporação parcial de outras receitas e os subsídios. 
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As informações consistentes e fidedignas disponibilizadas pela Contabilidade 
Regulatória são vitais para a elaboração das planilhas tarifárias, permitindo uma 
análise segura da composição dos preços e a aplicação da regulação econômica 
para os serviços públicos e demais explorações de serviços e instalações portuárias. 
Da mesma maneira, na ocasião de a Agência rever o equilíbrio financeiro dos 
contratos de arrendamento portuários, a segregação adequada das contas é 
imprescindível. 

Logo, para que os resultados de uma revisão tarifária ou renovação de 
outorgas sejam cada vez mais transparentes e previsíveis, é fundamental ordenar 
um conjunto de regras e critérios, institucionalizando não apenas o monitoramento e 
o controle da alocação dos recursos auferidos pela prestação dos serviços, mas 
também todos os subprocessos organizacionais envolvidos 

Parece-nos que, em termos do resultado que ser alcançar, o proposto vai ao 
encontro do interesse público. O arcabouço a ser proposto, indiscutivelmente, terá 
evidente finalidade pública, pois quer atender ao Art. 3º da Lei nº 12.815/2013 (Nova 
Lei dos Portos), ainda que os efeitos da regulação talhada sejam sentidos 
mediatamente. 

Além disso, a criação da Contabilidade Regulatória tem como objetivo maior 
combater as falhas de mercado. Entende-se que o combate a essas falhas de 
mercado pressupõe apuração precisa, criteriosa, uniforme e padronizada dos 
registros contábeis e financeiros dos portos organizados.  

Além disso, verificam-se outros fatores que colaboram para justificar um projeto 
de Regulação Econômica aliada à Contabilidade Regulatória no setor portuário: 

a) Mudanças ocorridas na legislação aplicável ao setor de transporte aquaviário 
- a nova Lei dos Portos – que agregou competências da Autoridade Regulatória a 
respeito da fiscalização e da normatização da exploração dos arrendamentos e 
dos terminais privados. 

b) Mudanças na realidade econômica do país, considerando-se, inclusive, a 
necessidade de incentivar investimentos privados, aumentar a qualidade do 
serviço e a competição saudável, reduzir custos no setor e promover a 
modicidade tarifária; 

c) O contínuo acréscimo no número de arrendamento portuários e os recentes 
leilões promovidos pelo Poder Concedente em 2015 e 2016, trazendo como regra 
de competição o valor da maior outorga; 

d) O setor portuário contemporâneo, que precisa passar por um processo de 
reformulação do modelo tarifário, havendo necessidade de segregação das 
atividades e uma padronização de tabelas e da cobrança; 

e) A necessidade de destacar claramente os dados e as informações referentes 
ao desempenho das Autoridades Portuárias e das Arrendatárias, segregando-os 
adequadamente as atividades de cada empresa; 

f) Os aspectos de relevância social e os interesses públicos envolvidos quanto à 
decisão de majoração de tarifas, da renovação (antecipada ou não) de contratos 
de arrendamento portuário ou quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos em andamento. 
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Outro fato condiciona a Contabilidade Regulatória do setor portuário: os 
arrendatários possuem uma diversificação de serviços que as autoridades públicas 
portuárias, após o advento da Lei 8.630/1993, atualmente não possuem. O setor não 
é homogêneo, existem espécies diversas de atividades e serviços, de pouca 
semelhança com os demais setores regulados do transporte, tais como ferrovias, 
rodovias e aviação. Outro fundamento deve estar na valoração e na correta 
depreciação dos ativos disponíveis à prestação dos serviços portuários, públicos e 
privados, considerando o ponto de vista do usuário e do regulador 

4. DAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO AO PROBLEMA 

A Escola de Harvard, também denominada estruturalista, desenvolvida a partir 
dos anos 1950, propunha que as excessivas concentrações de poder no mercado 
deveriam ser evitadas, pois poderiam implicar disfunções prejudiciais ao fluxo das 
relações econômicas. Esse modelo, ao supor que as condutas são condicionadas 
pelas estruturas de mercado, ou seja, que as características das configurações do 
mercado determinam a sua performance, vai se preocupar com o aumento da 
concentração do mercado e com a presença de barreiras à entrada de novos atores. 
Dessa feita, o modelo de eficiência a ser buscado é o que possibilita o incremento 
do número de agentes econômicos no mercado, sendo a concorrência um fim em si 
mesmo. Seria essa uma alternativa (descartada, conforme a seguir). 

Já para a Escola de Chicago, que surgiu nos anos 1950 com os trabalhos dos 
economistas Aaron Director e Ronald Coase, e desenvolveu-se nos anos 1960 e 
1970, sobretudo por Robert Bork e Richard Posner, as concentrações econômicas 
não deveriam ser vistas como um mal a ser evitado, podendo ser justificadas em 
termos de maior eficiência produtiva, que poderia ser revertida em benefício para os 
consumidores, passível de justificar a presença e manutenção de posições 
dominantes no mercado, como monopólios e oligopólios.  

Fato é que desde a década de 1970, tanto os estruturalistas de Harvard como 
os neoclássicos de Chicago deixaram as posições extremas - que viam a estrutura 
de mercado como decisiva de um lado, e do outro que raramente consideravam um 
monopólio como um problema - em direção a posições mais centrais no debate, o 
que exige um exame mais acurado do mercado relevante e do efetivo poder de 
mercado em cada caso concreto. 

As novas teorias econômicas, no desenvolvimento dessa visão pós-Chicago, 
passaram, assim, a se interessar mais pelo comportamento de empresas individuais 
ou de setores ou subsetores da economia, sendo a consequência, no plano jurídico, 
o deslocamento do foco do controle das estruturas de mercado para o dos 
comportamentos das firmas. Esse foi justamente o espírito da nossa Lei nº 
12.529/2011, que reformulou a política de Defesa da Concorrência brasileira. Foco 
no comportamento e no desempenho, portanto, é a grande alternativa regulatória. 

A regulação econômica da atividade portuária deverá se revestir de maiores 
cuidados com relação ao comportamento dos agentes e o seu alinhamento à 
eficiência (alocativa, produtiva e distributiva), de forma a equilibrar a desigualdade 
existente entre os atores do setor econômico regulado. É dizer, deverá o produto 
normativo se valer de dispositivos que garantam a proteção do interesse público, 
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mediante atenção ao comportamento e o desempenho das firmas, ainda que não 
esteja caracterizada a hipossuficiência do usuário consumidor. 

Para tanto, uma alternativa passível seria impor pesadas regras, intensa 
regulação, partindo da suspeição prévia e de encontro ao princípio da boa-fé. 
Porém, deve-se buscar superar essa dicotomia estado-mercado, ou, regulação-
desregulação. Não há de se falar em intervencionismo. Deve trazer, apenas, um 
olhar sobre a eficiência e sobre o desempenho. 

Mesmo a partir desse entendimento, não podemos esperar uma completa 
Resposta Compreensiva (Responsive Regulation) dos agentes regulados (AYRES, 
1992). De acordo com essa teoria, a efetividade da regulação dependeria da criação 
de regras que incentivassem o regulado a voluntariamente cumpri-las, mediante um 
ambiente regulatório de constante diálogo entre regulador e regulado, pela 
persuasão e pela livre cooperação, uma completa Self-regulation. Essa não é uma 
alternativa viável aqui, embora possamos aproveitar alguns de seus conceitos, como 
o reconhecimento de boas práticas (benchmarking) e o pagamento por performance. 
Não obstante o regime jurídico-administrativo da administração pública (e os órgãos 
de controle sempre alertam quanto a isso) impeça tal caminho, a complexidade 
estrutural das firmas modernas e do nosso setor portuário, que abriga interesses 
difusos e contrastantes, clamam por um consistente ferramental de monitoramento 
do comportamento e do desempenho das firmas para incentivá-las em direção ao 
caminho desejado. 

Devemos marchar sim para a Meta-regulation, estabelecendo objetivos com 
base em resultados, indicadores de desempenho divulgados publicamente, práticas 
de governança coorporativa, responsabilização financeira, e mecanismos de 
monitoramento e incentivo à produtividade (COGLIANESE, 2010). 

Novamente GIAMBIAGI (2008, pg. 420) informa-nos que  

“Os setores de infra-estrutura – tradicionalmente monopólios privados ou 
estatais – têm experimentado um processo de transformação estrutural, em 
que a concorrência, pela entrada de novos competidores em alguns 
segmentos de mercado, coexiste com a necessidade de regulação sobre 
segmentos que continuam funcionando como monopólios. Como já discutido, 
a presença de significativas economias de escala, técnicas (de produção e 
distribuição) gerenciais, configurando em muitos desses segmentos 
monopólios ou oligopólios naturais, inviabiliza a completa fragmentação da 
estrutura de oferta desses serviços, e impõe a necessidade de um regime de 
regulação capaz de fixar normas de operação e tarifação, e critérios de 
aferição de desempenho para as atividades a serem privatizadas ou sujeitas à 
concessão pública.‖ 

É mister estruturar uma regulação com vistas a minimizar os riscos de retorno 
muito elevado ou muito baixo para os controladores das empresas, e com vistas a 
atender completamente à demanda dos usuários (sem longas filas para atracação, 
por exemplo), mantendo-se os ativos adequados ao serviço. Deve a regulação 
conciliar as características inerentes à produção sob propriedade privada e o 
respeito a certas regras de mercado, com a necessidade de restringir a autonomia 
das decisões dos agentes privados, neste nosso setor onde o interesse público é 
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particularmente relevante, dado que o comércio internacional está totalmente nele 
lastreado. 

Obviamente, as pressões competitivas devem ser aproveitadas na busca da 
eficiência, provocando a flexibilização da regulação com o tempo, substituindo os 
controles prévios por mecanismos de mercado. Porém, neste momento, vislumbra-
se única alternativa: criar um sólido arcabouço de regulação contábil-econômica, 
voltado ao monitoramento do comportamento e do desempenho das empresas, 
reduzindo os efeitos da assimetria da informação, da externalidade positiva, do 
monopólio natural e dos mercados incompletos.  

As alternativas avaliadas foram (Figura 1): 

Figura 1: Alternativas para regulação econômicas das autoridades portuárias e 
dos arrendamentos 

 

Entre os principais objetivos a serem perseguidos na regulação econômico-contábil das 

autoridades portuárias e dos arrendatários, listamos:  

i. Monitorar o desempenho real em comparação com as suposições adotadas para o 

estabelecimento e controle de tarifas;  

ii. Obter informações para a tomada de decisões relativas à regulamentação ou outras 

decisões que requeiram informações contábeis como, por exemplo, a fixação de 

remunerações;  

iii. Diferenciar os custos das atividades reguladas do custo das atividades não reguladas;  

iv. Detectar comportamento anticompetitivo, como subsídios cruzados entre atividades ou 

outras ações semelhantes não previamente autorizadas; 

Reduzir a Assimetria de 
Informação, mediante ações 

consistentes em: 

•Monitorar constantemente as 
despesas e receitas, passivos 
e ativos; 

•Monitorar constantemente o 
desempenho, com base em 
parâmetros de resultados; 

•Instituir de Padrões de 
Governança quanto a 
prestação de informação a 
respeito da gestão dos ativos 
ligados à continuidade da 
atividade portuária; 

Compensar a Externalidade 
Positiva, mediante ações 

consistentes em: 

•Manter saúde financeira e do 
equilíbrio econômico dos 
contratos; 

•Cobrir todo o custo eficiente, 
incluindo o custo de capital; 

•Discriminar custos e receitas 
projetadas, e arbitrar uma 
taxa de retorno adequada à 
sobrevivência e à expansão da 
infraestrutura da firma 
monopolista; 

•Aprovar revisão e reajuste 
tarifários periódicos das 
tarifas; 

Regular o Monopólio Natural, 
mediante ações consistentes 

em: 

•Expedir estatutos que 
simulem os resultados de uma 
situação de competição entre 
firmas, como a inclusão de 
fatores de desempenho 
(como a produtividade e a 
qualidade) nos cálculos 
tarifários, produzindo uma 
regulação por incentivo; 

•Estimular e compartilhar com 
os usuários dos ganhos de 
eficiência; 

•Atender plenamente a 
demanda do consumidor com 
preços razoáveis e justos, sem 
perda da qualidade 
(modicidade); 

•Aprovar previamente o nível 
de discriminação de preços e 
dos subsídios cruzados. 
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v. Monitorar o desempenho dos agentes setoriais por meio de análises comparativas e 

dinâmicas, ao longo do tempo;  

vi. Analisar a situação financeira da empresa submetida à regulação; 

vii. Construir indicadores de desempenho relacionados aos investimentos, custos e receitas, 

gestão prudente e aplicação de bens; 

viii. Ser fonte de dados para fiscalização e avaliação do desempenho quanto à 

economicidade dos gastos e a apropriação dos ganhos de eficiência e produtividade; 

ix. Subsidiar análise do equilíbrio econômico-financeiro (receitas e despesas) dos contratos 

e das tarifas; 

x. Contabilizar Ativos e Passivos das empresas, no aspecto da Solvência; 

xi. Auxiliar na apuração do Custo de Capital; 

xii. Guiar a composição e a evolução da Estrutura Tarifária do setor. 

É igualmente fundamental a instituição de banco de dados público específico 
(hoje inexistente) da regulação econômica, organizando o registro de informações e 
sua coleta. Além de auxiliar na rápida tomada de decisões da agência reguladora, 
no controle centralizado e na constante atualização de informações imprescindíveis, 
reduz-se o papelório e aumenta-se a inteligência das análises (business inteligence), 
podendo a autoridade regulatória recuperar agilmente fatos passados e históricos ou 
detectar comportamentos.  

Um banco de dados como esse alinha-se à Meta-regulation, ampliando as 
possibilidades de acesso à informação, não somente aos múltiplos usuários da 
própria autoridade regulatória, mas também às partes interessadas em avaliar a 
performance do seu prestador de serviço ou fornecedor de infraestrutura. É 
mecanismo de transparência. O mais importante: a criação de aplicações 
informatizadas voltadas à decisão final do macroprocesso (como o de cálculo de 
tarifas e a avaliação do desempenho quanto à saúde financeira), reduzindo em 
semanas o tempo para instruir um processo relacionado. 

Assim, com esse arcabouço regulatório, espera-se: 

I. Fornecer informações referentes às receitas e aos custos decorrentes das atividades 

reguladas, incluindo os investimentos, depreciação de ativos, estrutura de capital e 

o uso de bens públicos arrendados; 

II. Registar os custos operacionais em conta de custos diretos e indiretos à prestação 

dos serviços e em contas de custos fixos e variáveis; 

III. Padronizar os procedimentos contábeis adotados, facilitando a fiscalização 

econômica dos prestadores de serviço público e fornecendo indicadores para o 

processo de outorga (renovação, adição ou ampliação) de arrendamentos 

portuários; 

IV. Permitir a elaboração das demonstrações contábeis e correspondentes notas 

explicativas, do relatório da administração e das informações complementares que 

necessitem para atendimento da legislação aplicável ao setor de transporte; 

V. Conferir maior transparência aos resultados alcançados pelas empresas;  
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VI. Segregar os gastos e investimentos por porto ou por arrendamento;  

VII. Revisar e comtemplar as regras de depreciação dos ativos (taxas); 

VIII. Atender aos preceitos da legislação societária brasileira, além da legislação 

específica do Setor Portuário e do ordenamento jurídicos-societário, bem como a 

plena observância dos princípios fundamentais de contabilidade, contribuindo para 

a avaliação do equilíbrio econômico-financeiro das tarifas e preços;  

IX. Privilegiar a Contabilidade Regulatória com um controle auxiliar da Contabilidade 

Societária; 

X. Favorecer a troca, cadastro e armazenamento de informações por meio eletrônico e 

digital. 

Destaque-se que é essencial a constituição de um Banco de Dados 
informatizado, no qual deverão constar, para cada autoridade portuária ou 
arrendatário, dados relativos às demonstrações contábeis (período a período), e 
todos os demais dados necessários ao processo tarifário, de avaliação de 
desempenho quanto à gestão da saúde financeira, e outros aspectos constitutivos 
das empresas que auxiliarão na regulação de mercado (essenciais na análise de 
transferência societária e de titularidade).  

O Banco de Dados deverá ter acesso público disponibilizado em serviço 
eletrônico residido no sítio da Autoridade Regulatória ou do Poder Concedente. O 
acesso às informações de concessionários e demais autoridades portuárias, 
inclusive aquelas estabelecidas por convênio de delegação, deverá ser público, 
sendo necessário o cadastro prévio no sítio da Agência Reguladora. Atende-se aqui 
ao Art. 7º, b, da Lei nº 12.527/2011 (a chamada Lei de Acesso à Informação). 

Com essa iniciativa fomenta-se a cultura da transparência, alinhando-se 
também à clamada Meta-regulation. Veja que a proatividade é essencial 
(transparência ativa, dado que a publicidade é o princípio geral, e o sigilo é a 
exceção) disponibilizará as informações aos interessados, mas deve ele se 
identificar (conforme Art. 8º e Art. 10. caput da Lei nº 12.527/2011), não 
necessitando justificar o pleito, pois as informações são de interesse público.  

Noto que não se trata de informações sobre o conteúdo de processos 
administrativos, mas de sim de novas informações a serem cadastradas no Banco 
de Dados, que essencialmente já são de natureza pública, como as demonstrações 
contábeis, atos constitutivos ou tarifas - o acesso público deverá ser somente às 
informações dos prestadores de serviço público, sem incorrer publicidade aos dados 
de agentes privados agindo nessa qualidade, tal qual os arrendatários. 

As informações públicas que constarão do Banco de Dados devem ser aquelas 
prestadas pelos próprios agentes. Isso significa que a autoridade regulatória não 
deve ser responsável pelo tratamento especial de informações, de forma que a 
informação (ou documentos) disponibilizada será autêntica, integra, primária, ou 
seja, aquela que o agente prestar (conforme Art. 7º, IV da Lei de Acesso à 
Informação). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Uma gestão de custos portuários eficiente é ferramenta indispensável de apoio à 
tomada de decisão das empresas e das autoridades que buscam a eficiência 
macroeconômica. Os dados obtidos por meio de métodos de custeio padronizados 
são informações importantes para o desenvolvimento nacional.  

Nesse sentido, a proposta aqui contida traz condição melhor que a atual, 
apresentando, neste momento oportuno e conveniente, espécie de regulação que é 
o âmago da regulação econômica, de grande utilidade, justa, razoável, aliada à boa 
gestão e inspiradora da eficiência setorial. 

Isso dado que os gestores públicos necessitam cada vez mais de um conjunto de 
informações contábeis e financeiras para cumprir com eficácia e efetividade as 
políticas públicas, deve-se conhecer os custos e estimular a melhoria do 
desempenho patrimonial dos portos organizados.  

Surge então a regulação econômica setorial e a contabilidade regulatória, neste 
artigo fundamentadas. Elas atenderão ao anseio pelo maior controle e credibilidade 
do registro de custos e de bens associados à atividade; pelo maior desempenho em 
termos de eficiência operacional (alocativa, distributiva e produtiva); e pelo 
aprimoramento dos métodos de fixação de preços e de tarifas portuárias. Espera-se, 
com isso, que a produção dos serviços de infraestrutura associados seja 
maximizada, e as falhas de mercado sejam reduzidas. A necessidade é 
perenemente também quando se busca aferir os custos de oportunidade (trade-offs) 
decorrentes da política pública que possibilita a prorrogação de contratos de 
arrendamento. 
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Resumo 
 
O desenvolvimento e a globalização econômica estão dando origem a novos 
desafios no setor marítimo, como o aumento da concorrência e novos acordos 
comerciais. Para enfrentar esses desafios, a Avaliação de Desempenho torna-se 
necessária. Dessa forma, este artigo tem como objetivo construir um modelo de 
avaliação de desempenho multicritério construtivista para apoiar a gestão e as 
tomadas de decisões que concernem à Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul. Para isso foi utilizado, como 
instrumento de intervenção a metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-
Construtivista (MCDA-C). Por meio de entrevistas semiestruturadas com o gestor da 
área, foram identificados 61 Elementos Primários de Avaliação (EPA), que deram 
origem a quatro áreas de preocupação: (i) Desempenho Econômico; (ii) 
Contabilidade; (iii) Faturamento; e (iv) Tarifas Portuárias. Posteriormente, 25 
indicadores foram construídos, que permitiram realizar a avaliação global do 
desempenho, a qual indicou 63 pontos (em uma escala de 0 a 100). Para alavancar 
o desempenho, ações de melhoria foram propostas que, se implementadas, 
contribuirão para aumentar o desempenho global da Gerência. Ao cotejar os 
indicadores do modelo desta pesquisa com os encontrados na literatura para a 
avaliação de desempenho da gestão financeira portuária, não foi encontrado 
nenhum indicador similar. Isso acontece em virtude da perspectiva construtivista da 
metodologia MCDA-C utilizada nesta pesquisa que, diferente das ferramentas 
apresentadas em estudos no contexto portuário, possibilitou a construção de 
conhecimento, no gestor, a respeito dos aspectos por ele considerados necessários 
e suficientes para avaliar o desempenho, tornando-o personalizado à Gerência de 
Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Gestão Portuária. Gestão Econômico-
Financeira. Modelo Construtivista. MCDA-C. 
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1 Introdução 
 
 O comércio internacional depende cada vez mais do transporte marítimo, 
fazendo com que os portos desempenhem um papel importante na economia global 
e impactem direta e indiretamente nas economias locais (Wang, Knox & Lee, 2013). 
Nesse contexto, as mudanças globais no comércio internacional, tais como os novos 
acordos comerciais, a especialização e padronização do comércio, além das 
preocupações ambientais e questões de segurança, podem influenciar nos custos, 
nas receitas e finanças dos portos (Wang et al., 2013).  Dessa forma, cabe à 
indústria de transporte e aos portos adaptarem-se a essa nova realidade 
(Tsamboulas, Moraiti & Lekka, 2012). 
 Inserido nesse ambiente, está o Porto de São Francisco do Sul, integrante da 
Baía da Babitonga e localizado no litoral norte do estado de Santa Catarina, a 215 
quilômetros da capital, Florianópolis. É o único porto catarinense ligado ao transporte 
ferroviário que integra a rede de ferrovia federal e é responsável por 40% de toda a 
movimentação portuária catarinense (Seibel, 2010). No primeiro semestre de 2016, o 
Porto de São Francisco do Sul estava entre os 10 principais portos brasileiros, 
considerando a movimentação de cargas, na qual aproximadamente 60% da 
movimentação é oriunda das exportações, sendo grãos de soja o principal produto, 
seguido de produtos siderúrgicos (Brasil, 2016). Além disso, o Porto atua 
diretamente na economia local sendo responsável por 70% da economia do 
município de São Francisco do Sul, gerando cerca de 2.350 empregos diretos e mais 
de 7.000 indiretos (Seibel, 2010). 
 Para se adaptarem e sobreviver a esse cenário, os portos devem adotar 
estratégias adequadas, e a Avaliação de Desempenho é uma atividade-chave 
estratégica, tanto para a comunidade portuária, como para qualquer outro negócio 
(Tsamboulas et al., 2012; Lin & Yahalom, 2009). Assim, a avaliação de desempenho 
pode subsidiar e melhorar a gestão financeira do Porto de São Francisco do Sul, a 
fim de auxiliar na adaptação e sobrevivência a essa realidade, fornecendo suporte 
para os processos estratégicos e evoluindo no fornecimento das informações 
contábeis e financeiras (Fillol, Ubal & Ripoll-Feliu, 2008).  
 Na literatura, foram encontradas ferramentas de avaliação de desempenho 
portuário como a Análise Envoltória de Dados (DEA) (Güner 2015; Ablanedo-Rosas, 
Gao, Zheng, Alidaee & Wang, 2010; Pantouvakis & Dimas, 2010; Wang et al., 2013; 
Barros, 2006), o Balanced Scorecard (BSC) (Lin & Yahalom, 2009) e o Port 
Community System (Tsamboulas et al., 2012). Tais ferramentas não incorporam 
aspectos que representem as particularidades do Porto de São Francisco do Sul, 
portanto não conseguem auxiliar o gestor financeiro em sua atividade de tomar 
decisões. Embora sejam úteis, considerando o olhar externo à organização, quando 
da comparação de desempenho, carecem do olhar interno, o que é essencial para o 
apoio da gestão do Porto. 
 Dessa forma, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: Quais critérios 
subsidiam e contribuem para melhorar a gestão econômico-financeira de um porto 
marítimo administrado por um ente público? Para responder a essa pergunta, este 
estudo tem o objetivo de construir um modelo de avaliação de desempenho 
multicritério construtivista para apoiar a gestão e as tomadas de decisões que 
concernem à Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São 
Francisco do Sul. Para atender ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 
foram estabelecidos: (i) identificar quais são os aspectos considerados necessários e 
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suficientes, segundo a percepção do gestor de administração, finanças e 
contabilidade, que devem compor o modelo; (ii) mensurar ordinal e cardinalmente o 
desempenho da Gerência; e, (iii) demonstrar como o modelo pode melhorar a gestão 
financeira do Porto de São Francisco do Sul, por meio da geração de ações de 
aperfeiçoamento. 
 Com o intuito de atender aos objetivos estabelecidos, utilizou-se como 
instrumento de intervenção a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 
Construtivista (MCDA-C) (Ensslin, Dutra & Ensslin, 2000). A escolha da metodologia 
se justifica por possibilitar a construção de conhecimento no decisor a respeito do 
problema no contexto por ele vivenciado, fazendo com que os aspectos relevantes, 
segundo a sua percepção, sejam identificados. Além disso, a metodologia permite 
que o impacto das decisões tomadas seja identificado e forneça subsídios para o 
processo de identificação de ações de melhoria (Ensslin, Dutra, Ensslin, Valmorbida 
& Cardoso, 2015). Pela perspectiva construtivista da metodologia MCDA-C e 
considerando o contexto do objeto estudado, no caso a Gerência de Administração, 
Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul, esta pesquisa está 
delimitada à construção de um modelo não generalista; mas sim personalizado. Para 
qualquer replicação, torna-se necessária a adaptação do modelo ao novo contexto a 
ser estudado. 
 Esta pesquisa se justifica pela importância, originalidade e viabilidade (Castro, 
1977), já que, segundo Pallis e Syriopoulos (2007) e Ablanedo-Rosas et al. (2010), a 
avaliação de desempenho da gestão financeira portuária é surpreendentemente 
ausente da literatura financeira empírica, e não menos importante do que outros 
estudos de portos. É original por não terem sido encontrados, na literatura 
consultada, trabalhos que desenvolvam um modelo construtivista e personalizado 
para apoiar e dar subsídios ao processo decisório dos aspectos financeiro de um 
porto. Além disso, esta pesquisa se torna viável pelo interesse da Administração do 
Porto de São Francisco do Sul, em especial da Gerência de Administração, Finanças 
e Contabilidade, na construção de um modelo de avaliação de desempenho 
personalizado, que forneça subsídios para as decisões tomadas e apoie a gestão 
financeira portuária.  
 Este estudo está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, na 
seção 2, apresenta-se a metodologia da pesquisa; na seção 3, está o referencial 
teórico; na seção 4, são demonstrados os resultados da pesquisa; na seção 5, são 
feitas as considerações finais; e, por fim, apresentam-se as referências. 
 
   
2 Metodologia da Pesquisa 
 
 Esta seção está dividida em: (i) Enquadramento metodológico; (ii) 
Procedimentos para seleção do material para compor o referencial teórico; (iii) 
Procedimentos para seleção do material para fundamentar a utilização do 
instrumento de intervenção selecionado (Metodologia Multicritério de Apoio à 
Decisão Construtivista); e, (iv) Instrumento de intervenção para construção do 
modelo multicritério construtivista (procedimentos para coleta e análise dos dados). 
 
2.1 Enquadramento metodológico 
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 Esta pesquisa, quanto ao objetivo, classifica-se como exploratória por gerar 
conhecimento sobre os aspectos relevantes (necessários e suficientes) que cercam 
a Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco 
do Sul para a construção de um modelo personalizado de apoio à gestão de suas 
atividades. Dessa forma, utilizou-se, como procedimento técnico, o estudo de caso. 
Quanto à coleta de dados, foram utilizados dados de natureza primária (coletados 
por meio de entrevistas com o Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade) 
e secundária (encontrados nas demonstrações contábeis e relatórios gerenciais do 
Porto). A abordagem do problema desta pesquisa é de natureza qualitativa 
(Richardson, 1999) durante a fase de estruturação, ao se identificarem e 
organizarem os aspectos necessários e suficientes para construção de suas escalas 
ordinais e durante a fase de recomendações, ao se elaborar a proposta de gestão 
por meio de ações de aperfeiçoamento. É também de natureza quantitativa 
(Richardson, 1999) durante a fase de avaliação, quando da construção das funções 
de valor, da identificação das taxas de compensação e da equação de agregação 
aditiva.  
 
2.2 Procedimentos para seleção do material para compor o referencial teórico 
 
 Para seleção do material que compõe o referencial teórico desta pesquisa, 
utilizou-se o Knowledge Development Process-Constructivist (ProKnow-C). Esse 
instrumento é um processo estruturado, que seleciona materiais científicos 
reconhecidos, analisa as características desses materiais e culmina com a 
identificação de lacunas e oportunidades de pesquisa. Dessa forma, possibilita a 
construção de conhecimento nos pesquisadores a respeito de um tema, sendo 
utilizado em diferentes contextos (Cardoso, S. R. Ensslin & Dias, 2016; Valmorbida & 
L. Ensslin, 2016; Valmorbida, S. R. Ensslin, L. Ensslin & Ripoll-Feliu, 2015; Tasca, L. 
Ensslin, S. R. Ensslin & Alves, 2010). As pesquisas de Dutra, Ripoll-Feliu, S. R. 
Ensslin & L. Ensslin (2015) e S. R. Ensslin et al. (2015), assim como este estudo, 
utilizaram o ProKnow-C para construir conhecimento a respeito do tema Avaliação 
de Desempenho Portuário. Entretanto, diferentemente dessas pesquisas, este 
estudo tem enfoque na Avaliação de Desempenho da Gestão Econômico-Financeira 
Portuária.  
 O ProKnow é estruturado em quatro etapas: (i) Seleção de Portfólio 
Bibliográfico (PB); (ii) Análise Bibliométrica; (iii) Análise Sistêmica; e, (iv) Formulação 
de Perguntas e Objetivos de Pesquisa. Nesta pesquisa, apenas a primeira etapa 
(Seleção de Portfólio Bibliográfico) foi operacionalizada. Ela é subdividida em: (i) 
Seleção do Banco de Artigos Bruto; (ii) Filtragem do Banco de Artigos Bruto; e, (iii) 
Teste de Representatividade dos Artigos Primários do Portfólio Bibliográfico (não 
operacionalizada neste estudo).  
 Assim, para a seleção do Banco de Artigos Bruto, foram definidos os 
seguintes eixos de pesquisa e palavras-chave: (i) Avaliação de Desempenho 
(palavras-chave: Management; Measuring; Performance; Evaluation; Evaluations; 
Measurement; Measurements; Measure; Measures; Appraisal; Evaluate; Indicator; 
Indicators; Assessment; Assess; Administration; Decision Making; Decision Aiding; e 
Decision Aid); (ii) Portos (Port; Ports; Seaport; Seaports; Harbor; Harbour; e 
Harbours); e (iii) Finanças (Finance; Financial; Finances; Financing; Resource; 
Resources; Accounting; Account; Accounts; Funding; Fund; e Funds). A busca foi 
realizada, entre os dias 8 e 10 de agosto de 2016, nas palavras-chave, nos resumos 
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e nos títulos dos artigos indexados nas bases de dados: Science Direct, Web of 
Science, Scopus (delimitada pelas áreas Social Sciences, Business, Management 
and Accounting, Economics, Econometrics and Finance e Multidisciplinary), 
ProQuest (delimitada pelas bases Applied Social Sciences Index & Abstracts, 
Advanced Technologies Data with Aerospoce e Materials Research Database), 
Engineering Village, Emerald e EBSCO (delimitada pelas bases Academic Search 
Premier, Information Science & Technology Abstracts, Library, Information Science & 
Technology Abstracts, SocINDEX e Computers & Applied Sciences Complete). 
Dessa forma, a busca inicial resultou em 13.811 artigos, encerrando a etapa de 
Seleção do Banco de Artigos Bruto e iniciando a etapa de Filtragem. 
 Na etapa de Filtragem, os artigos duplicados e não publicados em journals 
foram excluídos, fazendo com que 5.863 artigos continuassem no processo. 
Posteriormente, foi feita a leitura dos títulos e foram encontrados 235 artigos com o 
título alinhado ao objetivo desta pesquisa.  Desses, 71 estavam com os resumos 
alinhados, dos quais somente 53 estavam disponíveis. Dos artigos disponíveis, 10 
estavam integralmente alinhados a esta pesquisa. Como a etapa de Teste de 
Representatividade dos Artigos Primários do Portfólio Bibliográfico não foi 
operacionalizada, o Portfólio Bibliográfico foi composto por 10 artigos que 
subsidiarão o referencial teórico desta pesquisa. Os artigos selecionados estão 
apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Artigos do Portfólio Bibliográfico referentes à gestão financeira 

portuária 
Nº Autores Título Journal Ano 

1 
Ablanedo-Rosas, 
Gao, Zheng, 
Alidaee & Wang 

A study of the relative efficiency of Chinese 
ports: a financial ratio-based data 
envelopment analysis approach. 

Expert Systems 2010 

2 Barros 
A benchmark analysis of Italian seaports 
using data envelopment analysis. 

Maritime 
Economics and 
Logistics 

2006 

3 
Fillol, Ubal & 
Ripoll-Feliu 

Accounting management and technology 
information: empirical evidence from the port 
authority of Valencia. 

Journal of 
Information 
Systems and 
Technology 
Management 

2008 

4 
García-Morales, 
Baquerizo & 
Losada 

Port management and multiple-criteria 
decision making under uncertainty. 

Ocean 
Engineering 

2015 

5 Güner 

Investigating infrastructure, superstructure, 
operating and financial efficiency in the 
management of Turkish seaports using data 
envelopment analysis. 

Transport 
Policy 

2015 

6 Lin & Yahalom 

Target performance management for an 
international shipping harbor: An integration 
activity-based budgeting with a balanced 
scorecard approach, the case of Keelung 
Harbor. 

African Journal 
of Business 
Management 

2009 

7 
Pallis & 
Syriopoulos 

Port governance models: Financial 
evaluation of Greek port restructuring. 

Transport 
Policy 

2007 
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8 
Pantouvakis & 
Dimas 

Does ISO 9000 series certification matter for 
the financial performance of ports? Some 
preliminary findings from Europe. 

Maritime Policy 
& Management 

2010 

9 
Tsamboulas, 
Moraiti & Lekka 

Performance Evaluation for Implementation 
of Port Community System. 

Transportation 
Research 
Record 

2012 

10 Wang, Knox & Lee 
A study of relative efficiency between 
privatised and publicly operated US ports. 

Maritime Policy 
& Management 

2013 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
2.3 Procedimentos para seleção do material para fundamentar a utilização do 
instrumento de intervenção selecionado: Metodologia Multicritério de Apoio à 
Decisão Construtivista. 
  
  
 Para a seleção do material também foi utilizado o ProKnow-C. O processo de 
seleção está ilustrado na Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Processo de seleção do Portfólio Bibliográfico referente à 

metodologia MCDA-C

 
      Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
 Assim, pode-se perceber que 11 artigos foram selecionados e apresentados 
no Quadro 3. 
 
Quadro 3 – Artigos do Portfólio Bibliográfico para fundamentar a metodologia 

MCDA-C 
Nº Autores Título Journal Ano 

1 
Bortoluzzi, S. C., 
Ensslin, S. R. & 
Ensslin, L.  

Avaliação de desempenho multicritério 
como apoio à gestão de empresas: 
aplicação em uma empresa de serviços. 

Gestão e 
Produção 

2011 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

264 

 

2 
Cardoso, T. L., 
Ensslin, S. R. & 
Dias, J.  

Avaliação de desempenho da 
sustentabilidade financeira da Universidade 
do Mindelo (Cabo Verde): um modelo 
multicritério construtivista.  

Revista 
Eletrônica de 
Estratégia e 
Negócios 

2016 

3 
Ensslin, L., Dutra, 
A. & Ensslin, S. R. 

MCDA: a constructivist approach to the 
management of human resources at a 
governmental agency.  

International 
Transactions in 
Operational 
Research 

2000 

4 

Ensslin, L., Dutra, 
A., Ensslin, S. R., 
Longaray, A. A. & 
Dezem, V.  

Constructivist model of bank management 
support. 

Espacios 2016 

5 

Ensslin, L., 
Ensslin, S. R., 
Rocha, S., 
Marafon, A. D. & 
Medaglia, T. A. 

Modelo multicritério de apoio à decisão 
construtivista no processo de avaliação de 
fornecedores. 

Produção 2013 

6 

Ensslin, L., 
Giffhorn, E., 
Ensslin, S. R., 
Petri, S. M. & 
Vianna, W. B.  

Avaliação do desempenho de empresas 
terceirizadas com o uso da metodologia 
multicritério de apoio à decisão – 
construtivista.  

Pesquisa 
Operacional 

2010 

7 

Ensslin, S. R., 
Carvalho, F. N., 
Gallon, A. V. & 
Ensslin, L.  

Uma metodologia multicritério (MCDA-C) 
para apoiar o gerenciamento do capital 
intelectual organizacional.  

 Revista de 
Administração 
Mackenzie 

2008 

8 

Ensslin, S. R., 
Ensslin, L., Back, 
F. & Lacerda, R. T. 
D. O.  

Improved decision aiding in human resource 
management: A case using constructivist 
multi-criteria decision aiding.  

 International 
Journal of 
Productivity 
and 
Performance 
Management 

2013 

9 Roy, B.  
Decision science or decision-aid science? 
European Journal of Operational Research 

European 
Journal of 
Operational 
Research 

1993 

10 
Zamcopé, F. C., 
Ensslin, L. & 
Ensslin, S. R.  

Construção de um modelo para avaliação 
da sustentabilidade corporativa: um estudo 
de caso na indústria têxtil. 

Gestão e 
Produção 

2012 

11 

Zamcopé, F. C., 
Ensslin, L., 
Ensslin, S. R. & 
Dutra, A.  

Modelo para avaliar o desempenho de 
operadores logísticos – um estudo de caso 
na indústria têxtil. 

Gestão e 
Produção 

2010 

   Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
2.4 Instrumento de intervenção para construção do modelo multicritério 
construtivista: procedimentos para coleta e análise dos dados 
  

Remotas origens do MCDA-C podem ser encontradas há mais de dois 
séculos, porém, somente a partir da década de 1980, a metodologia foi consolida 
como instrumento científico de gestão (S. R. Ensslin, L. Ensslin, Back & Lacerda, 
2013; Zamcopé, L. Ensslin & S. R. Ensslin, 2012). Essa metodologia emergiu como 
uma ramificação da metodologia MCDA tradicional (L. Ensslin, S. R. Ensslin, Rocha, 
Marafon & Medaglia 2013; Zamcopé et al., 2012; L. Ensslin, Giffhorn, S. R. Ensslin, 
Petri & Vianna, 2010; Zamcopé, L. Ensslin, S. R. Ensslin & Dutra, 2010). A MCDA 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

265 

 

tradicional tem sua origem com base na Pesquisa Operacional (PO), ciência 
desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial para a tomada de decisão 
relacionada às estratégias militares por pesquisadores matemáticos e estatísticos 
(Lyrio, Dutra, Ensslin & Ensslin, 2007 apud L. Ensslin et al., 2013). Ao longo do 
tempo, estudos foram realizados adequando a Pesquisa Operacional ao ambiente 
decisório, o que deu origem às duas vertentes dessa PO: Hard e Soft. A primeira 
parte do princípio de que uma solução ótima pode ser encontrada por meio de 
modelos matemáticos; já a segunda busca estudar a estruturação dos problemas 
considerando os contextos decisórios, servindo como ferramenta de avaliação e 
apoio à decisão (L. Ensslin et al., 2010; Franco & Montibeller, 2010 apud L. Ensslin 
et al., 2013).  
 Assim, a metodologia MCDA-C afilia-se à Pesquisa Operacional Soft, uma vez 
que busca apoiar a tomada de decisão, considerando os contextos, conflituosos e 
incertos, em que o decisor deseja expandir seu entendimento da situação (S. R. 
Ensslin et al., 2013; L. Ensslin et al., 2013; Zamcopé et al., 2012; L. Ensslin et al., 
2010; Zamcopé et al.,  2010). Essa expansão do entendimento da situação, ou seja, 
a construção de conhecimento no decisor e a premissa de que o(s) ―problema(s)‖ 
é/são de interpretação do indivíduo, são as principais diferenças entre a metodologia 
MCDA-C, que possui viés construtivista, e a metodologia MCDA tradicional, que tem 
uma lógica de pesquisa racionalista (L. Ensslin et al., 2013). 
 Dessa forma, um modelo de avaliação de desempenho construído por meio 
da metodologia MCDA-C é capaz de capturar dimensões negligenciadas em 
metodologias tradicionais (Zamcopé et al., 2012), o que justifica o uso da 
metodologia neste estudo.  
 Para atingir o objetivo a que se propõe, a metodologia MCDA–C é composta 
de três fases: estruturação, avaliação e recomendações (L. Ensslin, Dutra & S. R. 
Ensslin, 2000), conforme demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fases da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista 
(MCDA-C) 
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Fonte: Adaptado de L. Ensslin, Dutra & S. R. Ensslin (2000, p. 81). 

 
 A Fase de Estruturação busca a geração de conhecimento no decisor, por 
meio de entrevistas semiestruturadas, sobre o problema e contexto por ele 
vivenciado (Cardoso et al., 2016). Essa fase identifica, organiza e mensura 
(ordinalmente) as preocupações necessárias e suficientes para a avaliação do 
contexto segundo a percepção do decisor (L. Ensslin et al., 2010).  
 Para obter maior conhecimento a respeito do problema e do contexto, os 
atores, pessoas envolvidas no processo decisório (L. Ensslin, Dutra, S. R. Ensslin, 
Longaray & Dezem, 2016), são identificados, e um rótulo do modelo em construção 
é definido. Após a definição do rótulo e dos atores, as preocupações iniciais 
manifestadas pelo decisor, denominadas pela metodologia MCDA-C de Elementos 
Primários de Avaliação (EPAs) (L. Ensslin et al., 2013; Keeney, 1992 apud Zamcopé 
et al.,  2012) são identificadas. Os EPAS se referem às características/propriedades 
que o decisor julga que impactam em seus valores e preferências  (L. Ensslin et al., 
2010).  
 Para cada uma das preocupações iniciais identificadas, visando à expansão 
do entendimento do EPA no decisor, conceitos são construídos. Esses conceitos são 
compostos de dois polos: polo presente e polo oposto psicológico (separados por 
reticências (...) que devem ser lidas como ―ao invés de‖). O polo presente indica a 
direção de preferência relacionada ao EPA, e o polo oposto psicológico indica o 
mínimo grau de aceitabilidade relacionado ao objetivo subjacente do EPA ou 
situação que o decisor deseja evitar  (L. Ensslin et al., 2010).  
 Posteriormente, os conceitos são agrupados em áreas de preocupação, 
dando origem a Estrutura Hierárquica de Valor com os Pontos de Vistas 
Fundamentais (PVFs), a qual é testada quanto à sua necessidade e suficiência 
(Keeney, 1992 apud Cardoso et al., 2016). 
 Após o agrupamento em áreas de preocupação, mapas cognitivos são 
criados, também conhecidos como mapas meio-fim (L. Ensslin et al. 2013). A 
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construção dos mapas possibilita que a relação de causa e efeito entre os objetivos 
operacionais e estratégicos seja identificada, e que clusters e subclusters sejam 
criados (Bortoluzzi, S. R. Ensslin & L. Ensslin, 2011; L. Ensslin et al., 2010; Eden, 
1988 apud Cardoso et al., 2016). 
 A identificação dos clusters e subclusters dá origem à Árvore de Valor com os 
Pontos de Vista Elementares (PVEs) (Keeney, 1992 apud Cardoso et al., 2016). 
Assim, para os Pontos de Vista Elementares criados, escalas ordinais, denominadas 
na metodologia MCDA-C de descritores, são construídas (Bana e Costa & Silva, 
1994 apud Cardoso et al., 2016). As escalas ordinais permitem que o desempenho 
(qualitativo) das alternativas avaliadas seja mensurado em cada um dos Pontos de 
Vista (L. Ensslin et al., 2013). Com as escalas ordinais construídas, são 
determinados níveis de referência, onde são estabelecidos o nível ―Bom‖ e ―Neutro‖. 
Acima do nível ―Bom‖ significa que a organização está com um desempenho em 
nível de excelência. Entre os níveis ―Bom‖ e ―Neutro‖, é considerado desempenho 
competitivo. Abaixo do nível ―Neutro‖ significa que a instituição está com um 
desempenho comprometedor (Ensslin; Montibeller Neto & Noronha, 2001 apud 
Cardoso et al. 2016; L. Ensslin et al., 2000; Bana e Costa & Silva,1994 apud 
Cardoso et al., 2016). 
 A determinação dos níveis de referência permite a comparação do 
desempenho da instituição frente os descritores construídos (L. Ensslin et al., 2000), 
possibilitando, dessa forma, que o perfil de desempenho (status quo) seja 
identificado, encerrando a fase de estruturação do modelo.   
 Na segunda fase da metodologia ‒ Avaliação ‒, questiona-se o decisor sobre 
sua preferência quanto às diferenças de atratividade entre os níveis dos descritores 
construídos anteriormente (S.R. Ensslin et al., 2008). Dessa forma, suas 
preferências são incorporadas na matriz de julgamento. Estas, com o auxílio do 
software Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 
(MACBETH) (Bana e Costa & Vansnick, 1995 apud Cardoso et al., 2016), podem ser 
consideradas como: muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Esse 
processo permite que as escalas ordinais (descritores) sejam transformadas em 
escalas cardinais, ou seja, possibilita a transformação de escalas qualitativas em 
escalas quantitativas, denominadas Funções de Valor (Cardoso et al., 2016).  

Com as escalas cardinais construídas, têm-se os critérios e, então, questiona-
se o decisor quanto ao seu julgamento em relação à diferença de atratividade entre 
os critérios construídos (Cardoso et al., 2016). Esse procedimento se torna 
necessário para a identificação, segundo a percepção do decisor, da contribuição de 
cada critério avaliado para a determinação das taxas de compensação do modelo 
global (Roy, 1996 apud Cardoso et al., 2016; L. Ensslin et al., 2010). Os processos 
de construção das escalas quantitativas (funções de valor) e das taxas de 
compensação possibilitam a avaliação global do status quo do desempenho 
(Ensslin; Montibeller Neto & Noronha, 2001 apud Cardoso et al., 2016). Para concluir 
a fase de avaliação, o modelo é testado quanto à sua sensibilidade (L. Ensslin et al., 
2013).   
 A última fase ‒ Recomendações ‒ oferece subsídios para a gestão por meio 
da criação de ações de aperfeiçoamento para o status quo identificado naqueles 
critérios que mais contribuem para avaliação do modelo, ou nos que a organização 
apresenta desempenho comprometedor, ou ainda naqueles critérios que podem ser 
aperfeiçoados com ações de baixo custo. Nessa fase, demonstram-se as 
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consequências das ações tomadas em cada nível de desempenho e na avaliação 
global do modelo construído (L. Ensslin et al., 2013).   
 
3 Referencial Teórico: gestão financeira portuária 
 
 A globalização do mercado destaca a importância dos meios de transporte e, 
como cerca de 90% das mercadorias são transportadas pelo mar, o papel dos portos 
nesse contexto é notório (Pantouvakis & Dimas, 2010). São agentes centrais nas 
cadeias de transporte, especialmente para o comércio internacional (García-Morales, 
Baquerizo e Losada, 2015; Pantouvakis e Dimas, 2010; Pallis e Syriopoulos, 2007). 
   Segundo Fillol et al. (2008), o desenvolvimento e a globalização econômica 
em âmbito internacional estão dando origem a novos desafios no setor marítimo, 
com aumentos significativos no tráfego. Nesse ambiente, os autores destacam que 
portos com boa localização geográfica, serviços de valor agregado e gestão eficiente 
têm potencial liderança internacional (Fillol et al., 2008). 
 Assim, com o intuito de aprimorar a gestão portuária, obter vantagem 
competitiva e melhorar as operações externas e internas, a Avaliação de 
Desempenho se torna necessária (Wang et al., 2013; Lin & Yahalom, 2009). 
 Barros (2006) destaca que há um crescente reconhecimento das 
organizações envolvidas com a indústria portuária no processo de avaliação de 
desempenho contínuo. No entanto, Ablanedo-Rosas et al. (2010) destacam que a 
maioria dos trabalhos que tem como objeto de estudo o desempenho portuário se 
concentram apenas no desempenho operacional. Cumpre observar que, mesmo o 
desempenho financeiro podendo influenciar diretamente a sobrevivência de um 
porto, geralmente é ―ignorado‖ pelos trabalhos (Ablanedo-Rosas et al., 2010, p. 351). 
Dessa forma, percebe-se o fato de que a avaliação de desempenho da gestão 
financeira portuária está ausente na literatura financeira empírica (Pallis 
&Syriopoulos, 2007).  
 Corroborando as pesquisas de Ablanedo-Rosas et al. (2010) e Pallis e 
Syriopoulos (2007) quanto à carência de estudos na área, nesta pesquisa, foram 
encontrados nove trabalhos que fazem o uso de ferramentas e metodologias para 
avaliar o desempenho portuário, considerando, entre outros, os aspectos 
financeiros. Desses, quatro artigos se concentram apenas no desempenho 
financeiro (Wang et al., 2013; Ablanedo-Rosas et al., 2010; Pantouvakis & Dimas, 
2010; Pallis & Syriopoulos, 2007).  
 A pesquisa de Ablanedo-Rosas et al. (2010) analisa a eficiência financeira 
relativa de 11 grandes portos chineses, usando uma versão inovadora da ferramenta 
Análise Envoltória de Dados (DEA). Nesse estudo, os autores fizeram o uso dos 
seguintes indicadores financeiros: Retorno sobre o capital próprio (resultado 
líquido/valor contábil do patrimônio líquido); Rendimento do ativo (total das 
receitas/total do ativo); Giro das contas a receber (total das vendas líquidas/total de 
contas a receber); Índice de liquidez corrente (total do ativo circulante/total do 
passivo circulante); Giro do estoque (custo dos produtos vendidos/inventário); e, 
Índice de liquidez seca (caixa mais contas a receber menos outros ativos 
circulantes/passivo circulante).  
 O estudo de Pantouvakis e Dimas (2010) buscou identificar e comparar o 
desempenho financeiro dos portos certificados pela ISO 9000 com o dos portos não 
certificados. Para tal, utilizou como ferramenta o DEA. Dentre os indicadores 
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utilizados, os seguintes eram da dimensão financeira: lucro operacional, receita e 
valor do imobilizado.  
 O trabalho de Pallis e Syriopoulos (2007) teve como objetivo identificar a 
eficiência do desempenho e gerar conhecimento sobre se as reformas políticas 
portuárias aprovadas resultaram em uma melhoria dos principais indicadores 
financeiros. No trabalho, os autores utilizaram como indicadores os percentuais do 
crescimento da receita; do crescimento do lucro operacional; do crescimento do 
lucro líquido; do crescimento do capital próprio; do crescimento do Ativo; do 
crescimento do Passivo; do crescimento da produtividade (lucro 
operacional/empregado), além de índices de Liquidez (ativo circulante/passivo de 
curto prazo); adequação do capital social (capital próprio/passivo total); ROA (lucro 
líquido/ativo total); e, ROE (lucro líquido/capital próprio). 
 Já a pesquisa de Wang et al. (2013) identifica e compara o desempenho 
financeiro dos portos privatizados com os portos não privatizados, utilizando o 
Modelo de Fronteira Estocástica (SFM) e o DEA. Os autores fizeram uso dos 
seguintes indicadores financeiros: Lucro por tonelada (rendimento/toneladas de 
carga); Receita média por tonelada (receitas operacionais/toneladas de carga); e, 
Custo médio de trabalho (despesas operacionais e de manutenção/toneladas de 
carga).  
 Os demais artigos abrangeram outras dimensões da gestão portuária, além 
da financeira, dando enfoque maior na gestão operacional do porto. Nessas 
pesquisas, foram encontrados os seguintes indicadores financeiros para avaliar o 
desempenho portuário: Valor contábil dos ativos; Custos operacionais; Lucros 
acumulados; Gasto total; Custo de pessoal; e, Custos por unidade de carga 
movimentada (García-Morales et al., 2015; Güner, 2015; Tsamboulas et al., 2012; 
Pantouvakis e Dimas, 2010; Lin e Yahalom, 2009; Barros, 2006).   

Entre as ferramentas utilizadas nesses artigos estão: o DEA (Güner 2015; 
Barros, 2006), o Balanced Scorecard (BSC) (Lin e Yahalom, 2009) e o Port 
Community System (Tsamboulas et al., 2012). 
 Pode-se observar, nos estudos anteriores, que as ferramentas utilizadas nos 
artigos, em especial nas pesquisas que se concentram apenas no desempenho 
financeiro, possuem uma abordagem realista (normativista/descritivista) (ROY, 
1993), que é de grande utilidade para o ―olhar‖ externo à organização quando da 
comparação de desempenho. Entretanto, tem emergido o apelo de apoio à gestão 
interna (Lin & Yahalom, 2009). Assim, torna-se necessário que ferramentas que 
considerem as características específicas e o contexto único do porto, ou seja, 
ferramentas que possibilitem um ―olhar‖ interno à organização, sejam desenvolvidas 
para que consigam, dessa maneira, dar subsídios para apoiar a gestão interna.  
 
4 Resultados 
 
 Esta seção se destina à apresentação do modelo construído para Avaliação 
de Desempenho (AD) de Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do 
Porto de São Francisco do Sul (PSFS), responsável por sua Gestão Financeira.  
 O Porto de São Francisco do Sul é uma autarquia do governo do Estado de 
Santa Catarina, criada pela Lei nº 1.404/55. Conforme Decreto nº 2.785, de 
novembro de 2009, a administração do porto atua como apoio às operações 
portuárias, tanto de exportação como importação, carga ou descarga, com o objetivo 
de escoamento da produção industrial, tecnológica e agrícola do Brasil.  
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 De acordo com esse Decreto, entre as gerências do PSFS, está a Gerência 
de Administração, Finanças e Contabilidade, responsável por programar, coordenar 
e executar as atividades relativas à administração financeira; supervisionar, 
controlar, registrar e executar todos os pagamentos e recebimentos; elaborar 
quadros demonstrativos e comparativos; analisar os processos licitatórios realizados; 
realizar e acompanhar a execução orçamentária; emitir as faturas dos serviços 
prestados; organizar os balanços, balancetes e outros relatórios contábeis, entre 
outras funções.  
 Nesse contexto, este estudo tem o objetivo de construir um modelo de 
avaliação de desempenho multicritério construtivista para apoiar a gestão e as 
tomadas de decisões que concernem à Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul.  
 Para a construção do modelo, utilizou-se a metodologia MCDA-C. A Fase de 
Estruturação dessa metodologia possibilitou a geração de conhecimento no gerente 
de Administração, Finanças e Contabilidade do PSFS (decisor), por meio de 
entrevistas semiestruturadas, para a identificação de quais aspectos são relevantes, 
segundo a sua percepção, para serem incorporados no modelo. Buscando mais 
conhecimento a respeito do contexto, questionou-se o decisor quais seriam os 
atores e intervenientes envolvidos no contexto. Esses estão apresentados na Figura 
2. 

 
Figura 2 – Atores do contexto 

 
                             Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 
 Além dos atores, o rótulo do modelo foi definido como ―Avaliação de 
Desempenho Econômico-Financeiro do Porto de São Francisco do Sul‖. Após a 
definição do rótulo e dos atores, as preocupações iniciais do decisor foram 
identificadas, resultando em 61 Elementos Primários de Avaliação (EPAs) que 
deram origem a 67 conceitos (um EPA pode dar origem a mais de um conceito). O 
Quadro 4 demonstra um recorte dos EPAs e conceitos construídos. 

 
 
 

Quadro 4 – Recorte EPAs e Conceitos 

Nº EPAS Conceito 
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21 Acompanhamento 
dos investimentos 

21 - Realizar o acompanhamento dos 
investimentos ... Manter os investimentos 
parados por falta de controle orçamentário. 

22 Atendimento da Lei 
n. 8.666/93 - 
Modalidades de 
licitação 

22 -Observar às modalidades de licitação da Lei 
8.666/93 ... Utilizar modalidade licitação 
inadequada. 

23 Atendimento da Lei 
n. 8666/93 - 
Compras Diretas 

23 -Acompanhar o limite de compras diretas da 
Lei n. 8.666/93 ... Extrapolar o limite de compras 
diretas. 

24 Atendimento da Lei 
n. 8.666/93 - 
Inexigibilidade de 
licitação 

24 -Observar inexigibilidade de licitação ... 
Realizar  licitação sem necessidade. 

25 Aprovação das 
contas pelo TCE 

25 -Buscar a conformidade na prestação de 
contas ao TCE ... Ter contas aprovadas com 
ressalvas.   

26 Fiscalização do TCE 
- Repasse de 
informações via 
sistema 

26 -Manter atualizadas as informações dos atos 
e fatos de gestão repassadas ao TCE via 
sistema ... Ter problemas com a fiscalização do 
TCE. 

27 Relação com 
contador da  
Fazenda 

27 -Manter relação proativa com o contador da 
Fazenda ... Perder a oportunidade de ter uma 
relação de confiança com o contador da 
Fazenda. 

28 Relação com 
controle interno 

28 - Manter relações proativas com o controle 
interno ... Perder a oportunidade de contribuir 
para a identificação de inconsistências. 

29 Execução 
orçamentária 

29 -Acompanhar a execução orçamentária ... 
Deixar de identificar necessidade de revisão 
orçamentária. 

        Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 
  
 Com os conceitos construídos, pode-se agrupá-los em áreas de preocupação. 
Assim, quatro áreas de preocupação foram formadas: (i) Desempenho Econômico; 
(ii) Contabilidade; (iii) Faturamento; e, (iv) Tarifas Portuárias, formando a Estrutura 
Hierárquica de Valor com os Pontos de Vistas Fundamentais (PVFs), que foi testada 
quanto à sua necessidade e suficiência. 
 Posteriormente, mapas cognitivos foram construídos, permitindo que novos 
conceitos fossem criados e outros excluídos, o que evidencia a expansão do 
conhecimento. A Figura 3 ilustra o mapa cognitivo da área de preocupação 
―Desempenho Econômico‖. 
 
 
 

Figura 3 – Mapas Cognitivos da Área de Preocupação ―Desempenho 
Econômico‖ 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 
Nos mapas cognitivos construídos, clusters e subclusters foram identificados. 

Os mapas cognitivos com os clusters e subclusters formados estão apresentados na 
Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Cluster e Subclusters da Área de Preocupação ―Desempenho 
Econômico‖ 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

273 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 A identificação dos clusters e subclustes deu origem à Árvore de Valor com os 
Pontos de Vista Elementares (PVEs). A Figura 5 ilustra a Árvore de Valor com os 
PVEs da área de preocupação ―Desempenho Econômico‖. 
 

Figura 5 – Árvore de Valor com os Pontos de Vista Elementares da Área de 
Preocupação ―Desempenho Econômico‖ 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

  
 Para os Pontos de Vista Elementares, escalas ordinais (descritores) foram 
construídas, bem como seus níveis de referência, permitindo que fosse traçado o 
perfil de desempenho (status quo) da Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul.  

A Figura 6 ilustra a Árvore de Valor com os Pontos de Vista Elementares 
(PVEs), os descritores construídos com os níveis de referência e seu respectivo 
status quo referente à área de preocupação ―Desempenho Econômico‖. 
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Figura 6 - Estrutura Hierárquica de Valor, Descritores e Status quo  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 
 Nesta pesquisa, considerando as quatro áreas de preocupação, foram 
construídos 25 descritores, encerrando, dessa forma, a Fase de Estruturação da 
metodologia MCDA-C. 
 Comparando os indicadores construídos no modelo desta pesquisa com os 
indicadores encontrados na literatura, percebe-se que, na literatura, se encontrou a 
preocupação com índices econômicos e financeiros já consolidados, como: retorno 
sobre o capital próprio, rendimento do ativo e índice de liquidez corrente (Ablanedo-
Rosas et al., 2010; Pallis & Syriopoulos, 2007).  

Tais preocupações não foram consideradas relevantes pelo decisor para 
avaliar a gestão financeira do Porto de São Francisco do Sul. Isso se justifica pelo 
Porto se tratar de uma autarquia estadual, onde os ativos são da união e os 
investimentos efetuados no decorrer do contrato são reversíveis ao delegante no 
final do contrato, sendo assim secundária a preocupação com os imobilizados e 
outros ativos. Ainda por ser uma Autarquia, a Administração do Porto tem que seguir 
a Lei 4.320/64 que normatiza de forma geral o Direito Financeiro dos entes públicos 
de todas as esferas, os quais não auferem lucro e sim superávit que deve ser 
reinvestido na própria organização. 

 Além disso, na literatura, preocupações com valor da receita, valor do 
imobilizado, lucros acumulados, gasto total, custo operacional e custo de pessoal 
foram encontrados (García-Morales et al., 2015; Güner, 2015; Pantouvakis & Dimas, 
2010; Lin & Yahalom, 2009). Nesta pesquisa, preocupações quanto ao valor do 
imobilizado, gasto total, custo operacional e quanto aos lucros acumulados não 
foram consideradas relevantes pelo decisor para serem incorporadas no modelo.  
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 Quanto às receitas, nesta pesquisa os seguintes indicadores estavam 
relacionados: percentuais da receita de arrendamentos em relação às receitas totais 
acumuladas nos últimos 12 meses; das receitas operacionais em relação às receitas 
totais acumuladas nos últimos 12 meses e  da receita arrecadada em relação à 
prevista. Quanto ao custo de pessoal, o decisor apresentou a preocupação com o 
percentual dos gastos com pessoal e encargos sociais em relação às receitas totais 
acumuladas nos últimos 12 meses.  
  Além disso, foram incorporadas, nesta pesquisa, preocupações quanto à 
auditoria das informações, ao controle interno, à execução dos investimentos, à 
interação entre os setores, ao limite de dispensa de licitação para compras diretas, à 
competitividade e transparência tarifária, entre outras. Essas preocupações não 
foram encontradas na literatura e, para serem identificadas, foi preciso um ―olhar 
interno‖ à organização, o que é permitido pela metodologia MCDA-C. 
 Na segunda fase da metodologia, Fase de Avaliação, o modelo qualitativo é 
transformado em quantitativo. Inicia-se, então, com a transformação dos descritores. 
Para tal, questionou-se o decisor sobre sua preferência quanto às diferenças de 
atratividade entre os níveis dos descritores construídos anteriormente. Dessa forma, 
suas preferências foram incorporadas na matriz de julgamento, com o auxílio do 
software MACBETH. A Figura 7 demonstra esse processo para o descritor ―1.4.1 
Receitas‖ da área de preocupação ―Desempenho Econômico‖. 
 

Figura 7 – Processo para transformar as escalas ordinais em cardinais – 
Descritor ―1.4.1 Receitas‖ 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 Com esse processo, o gestor pode visualizar que se investir esforços para 
aumentar o percentual de arrecadação das receitas em relação às receitas previstas 
de 90% para 100%, o ganho local de desempenho será de 47 pontos. Assim, o 
gestor, para cada critério, consegue identificar qual será o ganho local no 
desempenho ao passar de um nível para outro. 
 Posteriormente, com as escalas cardinais construídas, questionou-se o 
decisor em relação ao seu julgamento quanto à diferença de atratividade entre os 
indicadores construídos. Dessa forma, para o decisor realizar o julgamento, solicitou-
se que ordenasse a sua preferência quanto aos descritores. Depois de ordenar os 
descritores, novamente com o auxílio do software MACBETH, realizou-se o 
julgamento da diferença de atratividade entre os critérios. Esse processo está 
demonstrado na Figura 9. 
 
Figura 9 – Processo de julgamento de ordenação de preferência e atratividade 

 
                                    Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 Os processos de construção das escalas quantitativas (funções de valor) e 
das taxas de compensação possibilitam a avaliação do status quo do desempenho 
por meio do modelo de agregação aditiva, demonstrado na Equação 1. 
 

Equação 1: Equação do Modelo Global Simplificada 
 

V AD_GF_PSFS (a) = 

 0,30 * Desempenho Econômico (a) + 0,1 * Contabilidade (a) + 0,35 * Faturamento 

(a) + 0,25 * Tarifas Portuárias (a) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 Na Equação 1, V( ) corresponde ao valor global do status quo da Gerência de 
Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul; e (a) 
corresponde à avaliação dos elementos vinculados em cada uma das áreas de 
preocupação (valor obtido pela multiplicação da pontuação de cada indicador pela 
taxa de compensação definida dos PVEs e PVFs vinculados ao indicador).  
 Concluindo essa etapa, é possível realizar a avaliação global da Gerência de 
Administração, Finanças e Contabilidade e identificar a contribuição de cada área de 
preocupação na avaliação global do modelo. A contribuição de cada área está 
demonstrada na Figura 10. 
 

Figura 10 - Avaliação Global da Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
 Analisando a Figura 10, nota-se que, entre as áreas de preocupação, a área 
―Tarifas Portuárias‖ tem maior contribuição para a avaliação global, seguida da área 
―Desempenho Econômico‖. Conforme a Equação 1, percebe-se que a taxa de 
compensação atrelada à área ―Tarifas Portuárias‖ é de 25%. Dessa forma, todos os 
descritores da área se encontravam com o desempenho em nível de excelência. 
Com base no modelo construído, realizaram-se simulações de cenários para 
identificar se os desempenhos das alternativas mudariam o desempenho global em 
decorrência das mudanças nas taxas de compensação dos critérios, testando, dessa 
forma, a sensibilidade do modelo construído. Ao realizar o teste, caracterizou-se o 
modelo como estável, ou seja, não houve alterações, encerrando a Fase de 
Avaliação da metodologia MCDA-C.  
 Na terceira fase, Fase de Recomendações, visando melhorar a performance 
da gerência, ações de melhoria foram propostas para os indicadores (critérios) em 
que a gerência impactou em desempenho no nível competitivo.  Dessa forma, 
identificou-se que em 15 indicadores, distribuídos entre as áreas de preocupação, a 
Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco do 
Sul encontrava-se com desempenho nesse nível. As ações de aperfeiçoamento para 
o indicador ―3.4.1 Informações Fidedignas‖ estão ilustradas no Quadro 4. 
 

Quadro 4 – Ações de Aperfeiçoamento 
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Área de preocupação: 3 Faturamento  
PVE: 3.4.1 Informações Fidedignas  
Indicador: percentual de inconsistências identificadas nas informações repassadas pelos 
outros setores 

Ações Propostas 

Manter planilha atualizada com aquelas informações que a Gerência de Administração, 
Finanças e Contabilidade do Porto necessita. 

Importar as informações via sistema, e 

Realizar auditoria nas informações repassadas. 

Responsável: Funcionários de cada área 

Prazo de Atendimento: Diariamente 

Impacto no descritor:  Passaria do N2 (Pontuação 34) para o N3 (Pontuação 65) 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
 As ações de melhorias propostas para esse indicador (critério) contribuiriam 
para que o desempenho da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade 
aumentasse em três pontos, ou seja, passaria de 63 para 66. Dessa forma, a última 
fase da metodologia MCDA-C proporciona a gestão do desempenho diagnosticado e 
a identificação de formas de aperfeiçoá-lo.  
 Assim, este estudo, diferente da maioria dos trabalhos que, segundo 
Ablanedo-Rosas et al. (2010), se foca no desempenho operacional portuário, 
apresentou um modelo de Avaliação de Desempenho para Gestão Financeira do 
Porto de São Francisco do Sul que contribuirá para aprimorar a gestão portuária e 
ajudará o Porto a melhorar suas operações externas e internas (Wang et al., 2013, 
Lin & Yahalom, 2009). 
 
5 Considerações Finais 
 
 Esta pesquisa procurou responder à seguinte pergunta de pesquisa: Quais 
critérios subsidiam e contribuem para melhorar a gestão econômico-financeira de um 
porto marítimo administrado por um ente público? Assim, buscou-se construir um 
modelo de avaliação de desempenho multicritério construtivista para apoiar a gestão 
e as tomadas de decisões que concernem à Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul. 
 Para dar conta do objetivo, utilizou-se, como instrumento de intervenção, a 
metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-Construtivista (MCDA-C). Essa 
metodologia permitiu a construção de conhecimento no decisor a respeito dos 
aspectos que, segundo sua percepção, são necessários para avaliar o desempenho 
da Gerência. Dessa forma, por meio de entrevistas semiestruturadas com o decisor, 
61 EPAs foram identificados e, com base nestes, 67 conceitos foram construídos e 
agrupados em quatro áreas de preocupação: (i) Desempenho Econômico; (ii) 
Contabilidade; (iii) Faturamento; e, (iv) Tarifas Portuárias. Após o agrupamento em 
áreas de preocupação, mapas cognitivos foram construídos e clusters e subclusters 
foram identificados, dando origem à Árvore de Valor com os Pontos de Vistas 
Elementares (PVEs).  
 Para esses PVEs, escalas ordinais (descritores) foram construídas, bem como 
seus níveis de referência (excelência, competitivo ou comprometedor). 
Posteriormente, as escalas ordinais foram transformadas em cardinais por meio do 
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julgamento do decisor quanto à diferença de atratividade entre os níveis de 
desempenho. Além disso, também foi realizado o julgamento para a identificação 
das taxas de compensação entre os critérios, permitindo a avaliação global do 
desempenho da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de 
São Francisco do Sul (63 pontos em uma escala de 0 a 100). Com a identificação do 
perfil de desempenho, ações de melhoria foram propostas para alavancar o 
desempenho do Porto naqueles indicadores (critérios) em que a Gerência de 
Administração, Finanças e Contabilidade não se encontrava no nível Bom.  
 Comparando os indicadores construídos neste estudo com os indicadores 
encontrados na literatura, pode-se perceber que nenhum indicador desta pesquisa 
foi abordado anteriormente na literatura, embora preocupações similares fossem 
encontradas. Isso acontece em virtude do viés construtivista da metodologia MCDA-
C utilizada nesta pesquisa. Diferente das ferramentas apresentadas nos estudos 
anteriores, a metodologia MCDA-C possibilitou a construção de conhecimento no 
gestor a respeitos dos aspectos por ele considerados necessários e suficientes para 
avaliar o desempenho, considerando suas preferências para a construção do 
modelo, tornando-o personalizado à Gerência de Administração, Finanças e 
Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul.  
 Com este estudo, na percepção dos autores do trabalho, a Gerência de 
Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de São Francisco do Sul agora 
dispõe de uma ferramenta que apoiará o processo de tomada de decisão 
considerando os aspectos importantes para o contexto vivenciado por eles. Dessa 
forma, esta pesquisa se limita à construção de um modelo personalizado e singular 
para o Porto de São Francisco do Sul. A sua replicação necessita de adaptações 
que considerem o novo contexto de aplicação.  
 Sugerem-se para futuros trabalhos: (i) o acompanhamento temporal do 
desempenho da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade do Porto de 
São Francisco do Sul; (ii) a expansão do modelo para outras áreas do Porto; e, (iii) a 
aplicação da metodologia em outros Portos.  
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Resumo 
 
Este estudo analisou a evolução dos custos do comércio bilateral do Brasil com os 
principais parceiros comerciais, no período de 1995 até 2012. Os custos totais do 
comércio foram divididos entre tarifários e não tarifários, para os setores de produtos 
manufaturados e agrícolas. Também foram avaliados os custos do comércio 
brasileiro no MERCOSUL e o efeito de sua redução sobre os fluxos do comércio 
bilateral. Os resultados mostraram uma diminuição contínua dos custos do comércio 
internacional e da importância relativa das tarifas comparadas às medidas não 
tarifárias. Os custos do comércio internacional foram maiores para os produtos 
agrícolas do que para os manufaturados, e aumentaram durante o boom das 
commodities (2002/07), evidenciando problemas de infraestrutura e logística 
domésticas. Se o objetivo for melhorar a competitividade do setor, parece claro que 
as questões não tarifárias devem ter prioridade. Um índice dos custos de comércio 
com os parceiros do MERCOSUL mostrou quedas menores do que aquelas com os 
países não membros, no caso dos produtos manufaturados, e aumento de custos 
para os produtos agrícolas. Tal resultado demonstra a pouca eficácia do processo de 
integração entre os países do bloco e a necessidade de ações efetivas para a 
remoção das barreiras entre eles.  
 
Palavras-chave: Comércio Internacional; Custos do Comércio; Tarifas; Medidas não 
Tarifárias. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

Apesar dos conhecidos benefícios do comércio internacional, sempre 

ocorreram interferências dos países sobre os fluxos de bens e serviços, com as 

tarifas aduaneiras sendo, historicamente, o principal instrumento de política 

comercial utilizado para essa interferência. Como uma taxa cobrada sobre o preço 

dos produtos importados, as tarifas elevam os preços internos desses produtos, 

protegendo produtores domésticos e penalizando os consumidores desses mesmos 

produtos, que reduzem as quantidades demandadas. Com efeitos diferenciados 

entre países comercialmente pequenos e grandes, as tarifas afetam os termos de 
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troca e sempre geram uma receita aos governos, fazendo com que sua utilização 

tenha, também, objetivos diferenciados. 

O que é inegável é a característica de transparência das tarifas como medida 

protetora e, portanto, a facilidade de negociar alterações em seu valor, quando das 

discussões comerciais multilaterais. Uma comprovação dessa afirmação foi a 

adoção da ―tarifação‖ quando das negociação da Rodada Uruguai do GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade) que criou a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em 1995. Naquela oportunidade várias medidas não tarifárias de 

restrição ao comércio internacional foram transformadas em equivalentes tarifários 

para facilitar as negociações quanto à sua redução (JANK e BASTOS FILHO, 1993). 

As tarifas sobre os produtos industrializados que em 1947 eram, em média, 

de 40%, caíram para menos de 4% no final da Rodada Uruguai, em 1994 (CAVES 

et.al., 2001). O mesmo não aconteceu com os produtos agrícolas, que tiveram sua 

proteção reduzida, mas em níveis muito menores do que aqueles dos produtos 

manufaturados. Nesse caso, o maior risco inerente à atividade, um forte lobby pela 

cultura (tradição) agrícola e os argumentos da segurança e/ou independência 

alimentar dos países tiveram grande contribuição. Na atualidade, a tarifa média 

mundial dos produtos agrícolas apresenta um valor estimado de 5% (ESCAP, 2015), 

mas com grande desvio padrão entre produtos e entre países. 

No geral, o valor das tarifas nunca esteve tão baixo, e em conjunto com a 

redução nos custos de transporte e de comunicação, contribuiu significativamente 

para o crescimento do comércio internacional. No entanto, segundo Spindola (2011), 

o crescimento do comércio internacional contribuiu, também, ―para o acirramento da 

competição, da disputa por mercados e das práticas desleais ou mesmo ilegais de 

comércio”. Ao mesmo tempo em que as tarifas médias eram reduzidas, ocorria a 

utilização de outros instrumentos de políticas comerciais protecionistas (UNCTAD, 

2010), com custos econômicos e políticos menores. 

Portanto, o foco da competitividade voltou-se para as questões não tarifarias, 

como a facilitação do comércio, definida por Pomfret e Sourdin (2010) como a 

movimentação dos produtos pelos portos de maneira mais eficiente e com 

documentação simplificada e, para todas as outras questões relacionadas ao 

comércio internacional, inclusive aquelas por traz das fronteiras. O conjunto desses 

custos é conhecido como custos do comércio internacional e representam a 
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diferença entre o preço recebido pelos produtores no país exportador e o preço pago 

pelos consumidores do país importador. Anderson e van Wincoop (2004) afirmam 

que os custos do comercio internacional são influenciados pelos custos de 

transporte, pelas barreiras alfandegárias, pelo uso de diferentes moedas, pela 

existência de fronteiras e línguas comuns e, por todos os demais custos de obter 

informações e suplantar as barreiras comerciais. 

A coleta de todos esses custos não é tarefa fácil, mas uma metodologia 

proposta por Novy (2013) permite o cálculo do equivalente tarifário dos custos totais 

enquanto a existência de informações sobre as tarifas bilaterais, possibilita o cálculo 

dos custos não tarifários. Esses dados são regularmente calculados pelo ESCAP 

(2016) e divulgados pelo Banco Mundial (Word Bank, 2016) para o comércio bilateral 

entre 178 países. Principalmente na Ásia, vários autores (ARVIS et, al., 2013; 

DUVAL; CHORTHIP, 2011; SHEPERD, 2016; DUVAL; FEYLER, 2016) tem 

analisado o comportamento e os determinantes desses custos. 

Esse estudo faz uma análise da evolução dos custos do comércio 

internacional do Brasil, considerando seus principais parceiros comerciais, no 

período de 1995 até 2012. A relação entre os custos tarifários e os nãos tarifários é 

enfatizada, separando-os para os produtos manufaturados e agrícolas. Também, é 

ressaltado o comportamento dos custos com a participação do Brasil no 

MERCOSUL e o efeito da sua redução sobre os fluxos do comércio bilateral. 

O trabalho é organizado da seguinte maneira: A seção 2 discute como os 

custos bilaterais totais foram calculados e o método de decomposição dos fluxos de 

comércio, enquanto a seção 3 mostra e discute a evolução dos custos totais, dos 

produtos manufaturados e dos produtos agrícolas, no período selecionado, para os 

diferentes parceiros. As conclusões da análise são apresentadas na seção 4. 

 

2. METODOLOGIA 

Novy (2013) utilizou a famosa equação de gravidade de Anderson e van 

Wincoop (2003) para obter os custos bilaterais totais do comércio internacional, 

expressos pela seguinte equação3: 

                                                 
3
 A derivação da equação (1) pode ser vista em Novy (2013), ou em Shepherd (2016). 
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Em que     representa uma média geométrica dos custos do comércio entre 

os países i e j;             são os custos do comércio bilateral;            são os custos do 

comércio doméstico;   > 1 é a elasticidade de substituição entre os produtos4;     são 

as exportações nominais sobre o comércio internacional (   ;    ) e interno (   ;    )  de 

cada um dos países. O resultado da equação (1) indica que quando o comércio 

bilateral (      ) aumenta em relação ao comércio doméstico (      ) o valor da tarifa 

equivalente (   ) diminui, tornando mais fácil o comércio internacional em relação ao 

comércio interno.  

Quando calculados dessa forma, os custos bilaterais totais calculados dessa 

forma englobam todos os custos envolvidos no comércio internacional de bens entre 

dois países, que são diferentes daqueles para os mesmos bens comercializados 

internamente. Dessa forma, as barreiras impostas ao comércio afetam tanto o 

comércio internacional quanto o comércio interno, pois uma redução dessas 

barreiras desviaria parte do comércio interno para o mercado internacional. 

Os custos do comércio internacional podem ser divididos em custos tarifários 

e não tarifários. O componente não tarifário dos custos bilaterais totais é obtido pela 

subtração da média geométrica das tarifas cobradas por cada par de parceiros 

comerciais. São esses valores dos custos bilaterais totais e dos custos não tarifários 

do comércio que são calculados pelo ESCAP (Asia-Pacific Research and Training 

Network on Trade, 2016) e disponibilizados pelo World Bank (2016). Existem dados 

disponíveis para 178 países, desde 1995, com os valores expressos em 

porcentagem. 

De acordo com Arvis et. al. (2013), esses custos do comércio são 

abrangentes e incluem custos observáveis tais como tarifas e medidas não tarifárias, 

custos de transporte, medidas por trás das fronteiras associadas à performance 

logística e à facilitação de serviços, além daqueles não observáveis como os custos 

                                                 
4
 Quando   > 1 os bens são substitutos imperfeitos o aumento no preço relativo de um deles provoca uma queda 

na sua participação na despesa total. No cálculo dos custos totais assumiu-se   = 8.  
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relacionados às diferenças institucionais e de procedimento, de cultura, língua e 

moedas. 

Para medir o efeito da redução dos custos do comércio internacional sobre os 

fluxos de comércio, utiliza-se o procedimento proposto por Novy (2013), que 

baseou-se na equação de gravidade de Anderson e van Wincoop (2003): 

 

     
    

  (
   

    
)
   

            (2) 

               

em que     são as exportações nominais do país i para o país j;     e     são as 

rendas nominais do país i e j, respectivamente e    é a renda mundial. Os custos do 

comércio bilateral são expressos por    , que é uma função da distância entre os 

países e das barreiras existentes;    e    são índices de preços de cada país ou 

resistências multilaterais e   > 1 é a elasticidade de substituição entre os bens. 

A multiplicação da equação (2) por ela mesma com os fluxos opostos fornece: 
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)
   

               (3)

            

Aplicando logaritmo e a primeira diferença na equação (3) obtém-se: 

 

   (      )      (
    

  )           (      )          (        )     (4)      

 

que mostra que o crescimento do comércio bilateral    (      ), pode ser 

decomposto em três forças: o crescimento econômico dos dois países relativos a 

renda mundial    (
    

  ), as mudanças nos custos de comércio bilateral    (      ) e, 

as mudanças nas barreiras comerciais (resistências) multilaterais dos dois países, 

   (        ). Os custos do comércio bilateral        são desconhecidos, mas a 

equação (1) proporciona uma expressão para        relativo aos custos do comércio 

doméstico       , como função dos fluxos comerciais observáveis. Substituindo-se     

na equação (4) obtém-se: 
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   (      )      (
    

  )            (     )                      (5)       

 

em que,    é a resistência multilateral relativa aos custos do comércio doméstico, 

estimada como: 

    (
    

  
)

 

 
              (6) 

            

A divisão de ambos os lados da equação (5) por    (      ) equação para a 

decomposição bilateral dos fluxos de comércio: 

     
    (

    

  )

   (      )⏟      
 

          (     )

   (      )⏟        
  

               

   (      )⏟        
                                 (7) 

                      (a)                   (b)                        (c) 

 

que mede: (a) contribuição do crescimento da renda relativa, (b) contribuição 

da mudança dos custos relativos do comércio bilateral e (c) a contribuição da 

mudança relativa na resistência multilateral. Se todos os custos do comércio bilateral 

se mantiverem constantes ao longo do tempo, (b) seria zero e o crescimento da 

renda relativa tornar-se-ia o único fator a explicar o crescimento do comércio. 

Contudo, caso ocorra uma queda nos custos relativos de comércio bilateral, ou seja, 

            < 0, a contribuição de (b) será positiva. Se as barreiras de comércio 

relativo multilateral caírem ((          < 0), então, a contribuição de (c) se tornará 

negativa, pois esta contribuição pode ser interpretada como um efeito de 

diversificação do comércio. Caso haja uma redução nas barreiras de comércio entre 

o país i ou j com o resto do mundo, o fluxo de comércio entre eles e o resto do 

mundo aumentará, com diminuição no comércio bilateral entre i e j.  

Os valores para os custos bilaterais totais (   ) e os custos não tarifários no 

comércio do Brasil com seus parceiros do MERCOSUL, e no comércio com os 

outros países selecionados, é que são avaliados ao longo do período 1995-2012. 

Esses dados 

foram obtidos do site do ESCAP (2016). Além dos custos bilaterais, utiliza-se, 

também, as médias aritméticas anuais dos custos do comércio bilateral brasileiro 

com os países membros do MERCOSUL e, com os demais países selecionados. 
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Os dados sobre os fluxos de comércio do Brasil com os parceiros comerciais 

(   ) foram extraídos do UNCOMTRADE, no site World Integrated Trade Solution do 

Banco Mundial, enquanto as rendas nacionais (Produtos Internos Bruto) foram 

obtidos, também, do Banco Mundial, no site World Bank Indicators (2016). A 

elasticidade de substituição (σ) utilizada na decomposição dos fluxos de comércio 

(equação 7), foi a mesma utilizada para estimar os custos totais, com valor igual a 8. 

Na análise dos custos, a divisão dos produtos em manufaturados e agrícolas, 

seguiu a classificação das Nações Unidas (International Standard Industrial 

Classification – ISIC Rev. 3; 2016), com os produtos dos setores A e B classificados 

como agrícolas e aqueles do setor D, como manufaturados. 

Foram selecionados 47 países como parceiros do Brasil5 , cujo comércio 

correspondeu a mais de 80% do total, ao longo de todo o período analisado. 

 

3. RESULTADOS 

A evolução dos custos bilaterais totais, dos custos não tarifários e das tarifas 

médias do comércio brasileiro, entre os anos de 1995 e 2012, pode ser vista na 

Figura 1. A linha superior refere-se à média dos custos do comércio bilateral total do 

Brasil, com todos os parceiros selecionados, para o conjunto dos produtos 

manufaturados e agrícolas, expressa como uma ―tarifa equivalente―. O valor de 171, 

no ano de 1996, por exemplo, indica que o comércio total entre o Brasil e os 

parceiros internacionais teve um custo médio adicional, ou uma tarifa equivalente de 

171%, naquele ano, comparado ao comércio interno dos mesmos produtos. A 

subtração da média das tarifas geométricas do Brasil e de cada um dos parceiros, 

                                                 
5
 MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai), Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, 

Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 

Rep. Checa, Dinamarca, Espanha, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, França, Reino 

Unido, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, 

Cingapura, China, Japão e Coréia do Sul. A Venezuela não foi considerada como membro do 

MERCOSUL, pela sua adesão recente (2012) ao Bloco. 
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produz os valores expressos pela linha inferior, cuja distancia do eixo horizontal 

representa o valor dos custos não 

tarifários. A distância vertical entre as duas linhas representa, portanto, o valor da 

tarifa geométrica média. 

Pode-se notar uma diminuição contínua na diferença entre as duas linhas, ao 

longo do período, indicando a queda da importância das tarifas como restrição ao 

comércio internacional do Brasil. Na maior parte do período analisado, foi a redução 

das tarifas que reduziu os custos totais de comércio, desde que os custos não 

tarifários médios (linha inferior) foram muito pouco reduzidos e, até aumentaram, do 

inicio do período até o ano de 2006. As tarifas médias que representavam em torno 

de 16% dos custos totais no início da série tiveram sua participação reduzida para 

8,5%. 

A queda mais significativa nos custos bilaterais totais do Brasil ocorreu a partir 

de 2006 quando o valor que era de 168, atingiu 143 em 2012. Novamente, pode-se 

interpretar esses valores como sendo um custo médio adicional, ou uma tarifa 

equivalente de 168% em 2006 e, 143%, no ano de 2012, em relação ao comércio 

dos mesmos produtos comercializados internamente. Para efeito de comparação, é 

importante ressaltar que Anderson e van Wincoop (2004) chamaram a atenção para 

os grandes valores dos custos do comércio internacional para os países de renda 

alta, que correspondiam a uma taxa equivalente de 170%, com as tarifas e barreiras 

na fronteira correspondendo a 44% desse total. Por outro lado, Arvis et al. (2013) 

calcularam os custos do comércio internacional para os países de baixa renda e 

mostraram que eles variaram de 227,08% para produtos manufaturados e 310,63% 

para os produtos agrícolas. 
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 Figura 1. Evolução da média dos custos totais e das tarifas do Brasil. Valores 

percentuais. 1995-2012. 

Como os valores da Figura 1 são agregados sobre todos os produtos, 

apresenta-se na Figura 2 (a) e (b), a evolução dos mesmos custos para os produtos 

manufaturados e agrícolas, respectivamente. 

A desagregação dos produtos provoca maiores oscilações nos valores dos 

custos, que tornam-se mais sensíveis aos diferentes parceiros e produtos. Contudo, 

está bem claro que os custos do comércio internacional de produtos manufaturados 

são bem menores do que aqueles dos produtos agrícolas, além de apresentarem 

uma queda mais acentuada ao longo do tempo. De maneira geral, os produtos 

agrícolas estão sujeitos a mais restrições técnicas, sanitárias e fitossanitárias, além 

de maiores tarifas, do que os produtos manufaturados. O custo bilateral total do 

comércio de produtos manufaturados caiu mais de 50 pontos entre 1996 e 2012, 

enquanto no caso dos produtos agrícolas aumentou até 2006/2007, a partir de 

quando passou a cair. O boom das commodities certamente contribuiu para esse 

caso, com o crescimento das exportações de produtos agrícolas a preços 

crescentes, compensando o aumento dos custos do comércio. Lembre-se das filas 

de caminhões na chegada do porto de Santos. 

Novamente, chama a atenção, a grande participação dos custos não tarifários 

no custo bilateral total. Eles representam a parte majoritária dos custos, tornando 

quase irrelevante a parcela das tarifas, além de ainda apresentarem tendência 

crescente no caso dos produtos agrícolas. Para efeito de políticas que melhorem a 
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competitividade desse setor, parece claro que as questões não tarifárias devem ter 

prioridade. 

 

  (a) 

Manufaturados                                                       (b) Agrícolas 

Figura 2. Evolução dos custos totais e das tarifas dos produtos manufaturados e agrícolas do 

Brasil. 1995-2012 

A porcentagem cumulativa da queda dos custos bilaterais do comércio do 

Brasil com cada um dos parceiros selecionados está apresentada na Figura A1 do 

Apêndice. As quedas são generalizadas, especialmente para os produtos 

manufaturados, com somente três pequenas exceções (Grécia, Bolívia e Malásia). 

Para os produtos agrícolas, ocorreram aumentos nos custos de comércio para um 

número maior de países (9) e em alguns casos (Suécia, Dinamarca, Grécia e 

Finlândia), em magnitudes significativas. Uma possibilidade é a de que as restrições 

(taxas) ao comércio interno nesses países tenham caído mais do que as tarifas 

bilaterais. Chama a atenção, os aumentos de custos dos produtos agrícolas com a 

Argentina e Uruguai, parceiros do Brasil no MERCOSUL. Para uma análise 

específica dos custos do comércio brasileiro com os parceiros do MERCOSUL, 

transformou-se os dados de custo em índices, que assumem o valor 100 no ano de 

1995. Se a integração com os países do bloco pressupõe a remoção de barreiras 

entre eles, esperava-se que os custos ao comércio caíssem proporcionalmente mais 

quando comparados aos países não membros. A evolução dos índices dos custos 

dos produtos manufaturados e agrícolas estão apresentados nas Figura 3 (a) e (b), 

para produtos manufaturados e agrícolas, respectivamente. 

Pode-se notar uma queda maior nos custos do comércio do Brasil com os 

países não membros do MERCOSUL (-20%) do que aquela com os países membros 
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(-13%). A taxa menor de queda nos custos do comércio intra-MERCOSUL é 

superada por aquela dos demais países no ano de 2010. Também, pode-se notar 

um pequeno crescimento nos custos entre os anos de 2008 e 2009, em função da 

crise financeira internacional. No caso dos produtos agrícolas há um aumento dos 

custos de comércio em 3% no período, tanto no comércio com os países do 

MERCOSUL, como com os demais países não membros. O ciclo das commodities 

afetou diretamente os custos dos produtos agrícolas que subiram mais de 20% até o 

ano de 2005 e passaram a diminuir a partir daquele ano. Como os países membros 

do MERCOSUL apresentam vantagens comparativas na produção de commodities 

agrícolas, esperava-se custos menores no comércio entre eles, o que não 

aconteceu. Na realidade, os custos do comércio agrícola no MERCOSUL são muito 

similares àqueles dos demais países chegando a supera-los nos anos finais da 

série. 

 

 
 

(a) Manufaturados                                                   (b) Agrícolas 

 

A Tabela 1 mostra a decomposição do comércio bilateral brasileiro com os 

parceiros selecionados. Esses resultados são apresentados de forma que os países 

pertencentes a alguns blocos comerciais aparecem próximos uns dos outros, com 

exceção da China, Japão e Coréia, que aparecem no final da tabela. Ao assim fazer 

procurou-se obter informações comuns aos Acordos Regionais de Comércio (ARC) 

selecionado. A contribuição da renda relativa, dos custos do comercio internacional 

e, das resistências multilaterais foram calculadas entre os anos de 1995 e 2012. 
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A coluna (2) mostra o valor médio da corrente de comércio do Brasil 

(exportações + importações) com cada país no período 2010-2012. O maior parceiro 

comercial do Brasil naquele período, foi a China, seguida pelos Estados Unidos, 

Argentina, Alemanha e Japão. Na coluna (3) estão apresentadas as taxas de 

crescimento da corrente de comércio entre os anos de 1995 e 20126. Pode-se notar 

valores muito grandes para a China (4.305%), Bolívia (2.626%) e Estônia (6.314%). 

No caso da China esse é só mais um dos números espetaculares de crescimento 

daquele país nas últimas décadas. Esses valores ocorreram devido a um valor muito 

pequeno no ano de 1995. Ressalta-se, que os números da Bolívia refletem as 

transformações ocorridas no comércio com o Brasil em função da construção do 

gasoduto entre os dois países. A Bolívia é o único país da América do Sul com 

superávit comercial com o Brasil. O valor do comércio com a Estônia que era de 2,56 

milhões de dólares em 1995, passou para 161,61 milhões de dólares em 2012. Os 

dados sobre os custos do comércio internacional do Brasil com os parceiros estão 

na coluna (4). É interessante observar que os valores para os parceiros mais 

desenvolvidos e com aqueles que o Brasil comercializa mais, são menores (Estados 

Unidos, Bélgica-Luxemburgo, Alemanha, França, Itália, Holanda), enquanto aqueles 

para os países pequenos e menos desenvolvidos (Chipre, Látvia, Estônia, Lituânia, 

Eslovênia, Malta), são maiores. Franzen (2015), já tinha detectado esse caso e 

justificado os menores custos às ações dos países desenvolvidos, cuja infraestrutura 

de comércio é mais desenvolvida. Os custos do comércio internacional, também, são 

menores com os países parceiros do MERCOSUL, e com aqueles mais próximos 

geograficamente, reforçando a importância dos ARC e dos custos de transporte nos 

custos totais. 

As contribuições do crescimento da renda, da diminuição dos custos do 

comércio e, das resistências multilaterais, para o aumento do comércio do Brasil 

com os países selecionados estão mostrados nas colunas (6), (7) e (8), 

respectivamente. O crescimento da renda foi um fator importante, respondendo por 

grande parte do aumento do comércio no período estudado. Esse resultado está 

condizente com aqueles de Baier e Bergstrand (2001), assim como os de Franzen 

                                                 
6
 No caso da Romênia, Bulgária, Polônia e Filipinas, os valores iniciais são os de 1996. 
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(2015) e de Gaurav e Mathur (2016), que encontraram resultado semelhante. A 

menor contribuição da renda ocorreu no Japão e a maior na China. Olhando para os 

ARC nota-se um efeito similar da renda no comércio dos países do MERCOSUL, 

Comunidade Andina e ASEAN. No NAFTA, a menor contribuição da renda para o 

comércio ocorreu nos Estados Unidos, enquanto na União Europeia, da mesma 

forma, ocorreu nos países mais ricos onde a contribuição da renda foi menor para o 

comércio. 

A contribuição dos custos ou da queda das barreiras em relação ao comércio 

interno, também foi positiva em todos os casos com exceção de um valor negativo 

muito pequeno para a Romênia. No caso dos países do MERCOSUL, somente para 

a Argentina a redução dos custos teve um efeito significativo no comércio com o 

Brasil. Já para os países da Comunidade Andina, isso ocorreu em todos os casos. O 

que é interessante notar é que, em geral, a contribuição da redução dos custos para 

o comércio diminui com o aumento da renda entre os países do NAFTA e da União 

Europeia. Para os países da União Europeia em particular, os países da antiga 

União Soviética, são aqueles para os quais a contribuição dos custos é maior no 

aumento do comércio com o Brasil. 

Os valores da coluna (7) indicam a contribuição do declínio da resistência 

multilateral ao comércio relativo entre os países. Um valor negativo indica que a 

redução das barreiras nos demais países desvia o comércio bilateral do Brasil com o 

país considerado, aumentando-o com os países que reduziram as barreiras. No caso 

da Argentina, Paraguai e Uruguai, por exemplo, os valores são positivos, sugerindo 

que não ocorreram quedas das barreiras multilaterais médias dos demais países 

considerados que aumentasse o comércio do Brasil com os parceiros do 

MERCOSUL. O mesmo é verdadeiro para a Bolívia, Canadá, Estados Unidos, 

países ricos da União Europeia, Malásia, Filipinas, Coréia e Japão. O comércio 

bilateral do Brasil seria reduzido com a Colômbia, Peru, Equador, México, países 

menos ricos da União Europeia, Indonésia, Tailândia e Cingapura, além da China, 

com uma queda das resistências multilaterais. 

Para compreender o efeito da redução total dos custos, Novy (2009) sugere 

uma análise conjunta das contribuições dos custos e das resistências multilaterais 

(colunas 6 e 7 da Tabela 1) sobre o comércio. Assim, a redução dos custos bilaterais 

entre o Brasil e o México contribuiu para um aumento de 43% no comércio entre 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

297 

 

eles. No entanto, fatores externos da resistência multilateral tiveram um efeito 

negativo de 13% sobre esse crescimento, tornando a contribuição líquida de 

somente 30%. O caso da China é enigmático mostrando que a queda nas 

resistências multilaterais daquele país suplantaram uma grande redução dos custos 

relativos de comércio. 

 

Tabela 1. Contribuição relativa da renda, dos custos e das restrições 

multilaterais para o crescimento do comércio brasileiro. Período de 1995 a 2012. 

(1) 

Parceiros 

Comerciais 

do Brasil * 

(2) 

Valor do 

Comércio 

(Mil. US$)  

(3) 

Taxa de 

Cresc.          

(%) 

(4) 

Custo do 

Comércio 

(5) 

Contrib. 

Renda          

(%) 

(6) 

Contrib. 

Custos        

(%) 

(7) 

Resistência 

Multilateral 

(%) 

Argentina 35.259,325 356,13 0,68 0,53 0,31 0,16 

Paraguai 3.567,696 512,03 0,83 0,59 0,05 0,36 

Uruguai 3.633,797 270,65 0,85 0,59 0,06 0,35 

Bolívia 4.152,217 2.626,20 1,32 0,77 0,10 0,13 

Colômbia 3.856,880 732,77 1,36 0,76 0,51 -0,27 

Equador 1.004,136 438,99 1,57 0,72 0,33 -0,04 

Peru 3.590,349 635,96 1,25 0,73 0,44 -0,17 

Est. Unidos 60.287,430 363,62 0,95 0,48 0,15 0,37 

Canada 6.808,089 384,34 1,34 0,64 0,21 0,15 

México 9.085,595 743,57 1,18 0,70 0,43 -0,13 

Alemanha 27195,525 335,22 1,07 0,30 0,32 0,39 

França 10.701,442 333,88 1,26 0,38 0,44 0,17 

Holanda 9.242,498 440,97 0,86 0,43 0,54 0,03 

Bélg-Lux 5.170,420 382,67 1,01 0,40 0,58 0,02 

R. Unido 7.808,062 376,39 1,22 0,49 0,39 0,12 

Irlanda 925,795 376,25 1,59 0,67 0,15 0,18 

Itália 10.588,004 207,25 1,12 0,41 0,17 0,42 

Portugal 2.585,671 383,64 1,32 0,42 0,43 0,14 

Espanha 7.600,033 406,98 1,25 0,50 0,38 0,12 

Suécia 2.564,883 309,17 1,47 0,47 0,22 0,31 

Áustria 1.928,106 467,16 1,72 0,39 0,15 0,46 

Finlândia 1.660,138 611,36 1,55 0,44 0,48 0,08 

Dinamarca 1.016,715 206,43 1,45 0,41 0,30 0,29 

Grécia 309,797 90,43 1,87 0,41 0,00 0,59 

Malta 302.739 270,98 2,46 0,55 0,53 -0,08 

Chipre 52,172 718,88 4,30 0,56 0,87 -0,43 

Polônia 1.419,087 501,12 1,85 0,72 0,57 -0,28 

Rep. Checa 835,705 575,62 1,94 0,70 0,61 -0,31 

Bulgária 206,884 515,50 1,90 0,77 0,75 -0,52 

Eslováquia 250,974 853,89 1,90 0,72 0,83 -0,54 

Hungria 418,956 292,46 1,83 0,60 0,38 0,02 
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Romênia 718,096 452,73 1,92 0,82 -0,06 0,24 

Letônia 20,191 181,18 3,49 0,85 1,07 -0,92 

Lituânia 71,192 778,27 2,66 0,90 0,83 -0,73 

Eslovênia 233,619 341,98 2,27 0,50 1,55 -1,05 

Estônia 120,178 6.314,05 2,13 0,88 1,99 -1,87 

Indonésia 3.561,968 562,00 1,59 0,82 0,35 -0,17 

Tailândia 4.419,319 706,27 1,41 0,53 0,59 -0,12 

Argentina 35.259,325 356,13 0,68 0,53 0,31 0,16 

Paraguai 3.567,696 512,03 0,83 0,59 0,05 0,36 

Uruguai 3.633,797 270,65 0,85 0,59 0,06 0,35 

Bolívia 4.152,217 2.626,20 1,32 0,77 0,10 0,13 

Colômbia 3.856,880 732,77 1,36 0,76 0,51 -0,27 

Equador 1.004,136 438,99 1,57 0,72 0,33 -0,04 

Fonte: Cálculo dos autores 

 

* Venezuela e Vietnã não foram considerados nessa análise. O primeiro por ser o 

único país que reduziu o comercio com o Brasil no período e o segundo, por não 

dispor de estatísticas comerciais anteriores ao ano 2000. 

 

4. CONCLUSÕES 

Esse estudo fez uma análise da evolução dos custos bilaterais totais do 

comércio internacional do Brasil com 47 países que perfazem mais de 80% do 

comércio país e de seu efeito sobre os fluxos de comércio Os custos foram divididos 

em tarifários e não tarifários e avaliados no período entre 1995 e 2012. Os valores 

dos custos bilaterais totais e dos custos não tarifários foram calculados pelo ESCAP 

(Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, 2016), na forma de 

equivalente tarifário e disponibilizados pelo World Bank (2016). Conhecidos como 

custos do comércio internacional eles incluem, além dos custos observáveis (ex. 

tarifas, custos de transporte, medidas por trás das fronteiras associadas à logística e 

facilitação de serviços), custos não observáveis, como aqueles relacionados as 

diferenças institucionais, de procedimento, de cultura, língua e moedas. 

Os resultados mostraram uma diminuição contínua dos custos, ao longo do 

período, e uma queda significativa na importância relativa das tarifas como restrição 

ao comércio internacional. Na atualidade, são as barreiras não tarifarias e aquelas 

internas, as maiores responsáveis pelos custos e pela competitividade comercial do 

país. 
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A divisão dos custos para os produtos manufaturados e agrícolas evidenciou 

custos bem maiores para o comércio dos produtos agrícolas que estão sujeitos a 

tarifas mais elevadas e mais restrições técnicas, sanitárias e fitossanitárias. O custo 

bilateral total do comércio de produtos agrícolas aumentou até 2006/2007, com o 

―boom das commodities―, evidenciando os problemas da infraestrutura e logística 

doméstica. Também, nesse caso, há grande participação dos custos não tarifários 

no custo bilateral total e se o objetivo for melhorar a competitividade desse setor, 

parece claro que as questões não tarifárias devem ter prioridade. 

Um índice dos custos do comércio brasileiro com os parceiros do 

MERCOSUL, mostrou quedas menores do que aquelas com os países não membros 

para os produtos manufaturados e aumento de custos para os produtos agrícolas. 

Tal resultado mostra a pouca eficácia do processo de integração entre os países do 

bloco, e a necessidade de ações efetivas para a remoção das barreiras entre eles. 

O crescimento dos fluxos de comércio internacional do Brasil ainda é muito 

explicado pelo crescimento da renda dos países. A redução dos custos explica, 

também, grande parte do aumento do comércio, mas parece depender mais de 

políticas que reduzam os custos domésticos no Brasil, pois os custos bilaterais foram 

sempre menores com os países desenvolvidos por ações unilaterais daqueles 

países. 
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Figura A1. Variação percentual nos custos totais de comércio dos produtos manufaturados e 

agrícolas. Período 1995-2012. 
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Resumo 
 
A aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável na gestão portuária 
apresenta-se como importante ferramenta na instrumentalização do conceito 
constitucional de meio ambiente equilibrado. Assim, a Autoridade Portuária, no 
exercício do poder regulador e de polícia, possui atribuição fiscalizatória em suas 
áreas de atuação, estando excluída do conceito de poluidor, visto que, na 
responsabilidade administrativa ambiental, deve-se aplicar a teoria subjetiva.  
 
Palavras-chave: Proteção ao Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico; 
Autoridade Portuária; Poluição; Gestão Ambiental Portuária. 
 
 

Desenvolvimento econômico e meio ambiente 
 
A análise ora proposta requer a compreensão do conceito de meio 

ambiente insculpido no artigo 225 da Constituição Federal: 
 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 
Significa dizer que todos, poder público e coletividade, devem atuar de 

modo ativo na defesa e preservação do meio ambiente. Percebe-se a importância de 
tal norma na medida em que esta consubstancia o meio ambiente como um direito 
humano e fundamental. Isto porque as ameaças ao meio ambiente repercutem 
diretamente na questão da sobrevivência da vida humana (TRINDADE, 2002, p. 
946). Sem a existência de um meio ambiente equilibrada, impossível a existência de 
vida, especialmente a humana. 

É a partir desta concepção que surge a ideia de responsabilidade 
ambiental, devendo ser interpretada como um dever de todos na salvaguarda do 
meio ambiente. 

Aqui cabe lembrar o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi 
utilizado pela primeira vez Relatório de Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum, 
publicado em 1987, descrito como um ―desenvolvimento que satisfaça as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades‖. Este relatório trazia a noção de que o 
desenvolvimento econômico deve caminhar em conjunto com o desenvolvimento 
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social e ecológico, na medida em que o homem percebe-se como parte integrante 
de um grande sistema. 

Conforme explica GIACOMITTI (2014, p. 17), a Conferência das Nações 
Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, popularmente conhecida como 
Eco-92, instrumentalizou o conceito de desenvolvimento sustentável através do texto 
da Declaração do Rio: 

 
Princípio 1 Os seres humanos estão no centro das preocupações com o 
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 
com a natureza. 
Princípio 2 Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios 
do direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos 
segundo suas próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a 
responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou seu controle não 
causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 
jurisdição nacional. 
Princípio 3 O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam 
atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das 
gerações presentes e futuras. 
Princípio 4 
Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte 
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente 
deste. 
[sem destaque no original] 

 
Esta declaração é importante na medida em que ratifica a preocupação 

que os países devem ter na preservação ambiental, como ―parte integrante do 
processo de desenvolvimento‖. Em outros termos, tem-se que a preocupação com o 
meio ambiente deve nortear todos os empreendimentos econômicos. 

Neste sentido, interpretando o alcance da expressão ―ecologicamente 
equilibrado‖, Paulo José Leite FARIAS (1999, p. 247) esclarece que deve ocorrer a 
conservação e salvaguarda do meio ambiente por intermédio de políticas públicas: 

 
O significado incorporado no texto constitucional requer a conservação e a salvaguarda 
dos recursos naturais – pela menção clara a ―equilíbrio ecológico‖ – em suas diversas 
angulações, extravasando as acepções limitadas à paisagem, à ordenação do território e 
à salubridade do ambiente. 
A tutela do ambiente, nessa ótica, como aponta Mateo, toma a vertente de tutela do 
equilíbrio ecológico, caracterizando-se por seu caráter sistemático [...] 
O disposto no artigo 225 da Constituição Federal encerra, sem sobra de dúvidas, 
normas-objetivo determinantes dos fins a serem perseguidos pelo Estado e pela 
sociedade em matéria ambiental para a indução e direção de comportamentos, por meio 
de políticas públicas, possibilitando, destarte, seja efetivada a ênfase na prevenção do 
dano ambiental. 
Observe-se que normas de conduta e normas de organização, em si, permitem a 
proteção do ambiente de maneira meramente corretiva, após a realização do dano, 
sendo, via de regra, irreparável o ambiente lesado e ineficaz a sanção imposta. 
As normas-objetivo em sede constitucional-ambiental representam, pelo exposto, a 
viabilidade da prevenção do dano ambiental como vértice das políticas públicas dirigidas 
à preservação do ambiente. 
Exigem as normas-objetivo de ordem ambiental uma ação positiva do Estado não 
apenas no sentido de controlar e intervir nas ações degradadoras do ambiente, mas, 
especialmente, no sentido da implementação de políticas públicas dirigidas à defesa e 
preservação do ambiente, assim como uma ação negativa, consubstanciada na proibição 
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dirigida ao Estado de praticar ações atentatórias ao equilíbrio ecológico ou que coloquem 
em risco os elementos ambientais, sujeitas pois, a controle jurisdicional. 
[sem destaques no original] 

 
O posicionamento do autor traz a ideia de que a preservação ao meio 

ambiente é um objetivo a ser seguido pelo Estado e pela sociedade, sendo mais 
importante a prevenção a meio ambiente ecologicamente equilibrado do que a sua 
reparação quando da ocorrência de dano ambiental. No mesmo sentido, é o 
posicionamento de Eros Roberto GRAU (1990, p. 255): 

 
Princípio da ordem econômica constitui também a defesa do meio ambiente (art. 170, 
VI), trata-se de princípio constitucional impositivo (Canotilho), que cumpre dupla função, 
qual os anteriormente referidos. Assume também, assim, a feição de diretriz (Dworkin) – 
norma-objetivo – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a 
reivindicação pela realização de políticas públicas. 

 
Considere-se nesse contexto que, assim como o meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico tem proteção constitucional e por isso a incidência de 
um deles não impede a incidência do outro, mas antes se impõe a ponderação 
desses princípios constitucionais. Sobre a necessidade de uma interpretação 
harmônica entre tais normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal já se 
pronunciou a respeito: 

 
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: 
ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 
196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS 
NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM 
DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS 
NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO 
EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES 
JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS 
EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. 1. Adequação da arguição pela correta indicação de preceitos 
fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de 
desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da 
liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento 
social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas 
quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de 
insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para 
solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. Cabimento 
da presente ação. [...]  4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento 
sustentável e b) da equidade e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente 
ecologicamente equilibrado: preservação para a geração atual e para as gerações 
futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com garantia paralela e 
superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser observados 
em face das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem prevenidas para 
garantia e respeito às gerações futuras. Atendimento ao princípio da precaução, acolhido 
constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da ordem social e 
econômica. [...] 
[Parte do voto] O desafio agora experimentado é marca da passagem de um Estado de 
Direito Democrático e Social, para o que Gomes Canotilho denomina Estado 
Constitucional Ecológico, resultado de ―uma significativa alteração quanto ao modo e 
extensão das actividades e projectos carecidos de regulação. Não se trata apenas de 
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policiar os perigos das ‗instalações‘ ou das ‗actividades‘, mas também de 
acompanhamento de todo processo produtivo e de funcionamento sob um ponto de vista 
ambiental. A imposição de um direito ambiental integrativo obriga, em segundo lugar, à 
passagem de uma compreensão monotemática para um entendimento multitemático que 
obriga a uma ponderação ou balanceamento dos direitos e interesses existentes de uma 
forma substancialmente inovadora. Assim, a concepção integrativa obrigará a uma 
avaliação integrada de impacto ambiental incidente não apenas sobre projectos públicos 
ou privados isoladamente considerados, mas sobre os próprios planos (planos directores 
municipais, planos de urbanização). (...) Em terceiro lugar, um direito de ambiente 
integrativo produz conseqüências no modo de actuação dos instrumentos jurídicos do 
Estado de Direito Ambiental‖ (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional 
Ecológico e Democracia Sustentada. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo 
(Coords.). Estudos de Direito Constitucional em Homenagem a José Afonso da Silva . 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 106). 
(STF, Tribunal Pleno, ADPF 101, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 
24/06/2009, DJe-108 DIVULG 01-06-2012 PUBLIC 04-06-2012 EMENT VOL-02654-01 
PP-00001 RTJ VOL-00224-01 PP-00011)  
[sem destaque no original] 
 
Ratifica-se, assim, a importância da interpretação conjugada de tais 

princípios, especialmente com relação à aplicação direta no meio ambiente marinho, 
local em que ocorre cerca de 80% do comércio mundial em volume e mais de 70% 
do comércio mundial em valor (ONU, 2013, [s.p.]). Ademais, é relevante a eficiência 
energética do transporte marítimo, responsável por, no máximo, 5% de todas as 
emissões de carbono do mundo (CASTRO JÚNIOR, 2011, p. 254). 

Deste modo, as políticas públicas voltadas ao setor portuário são 
determinantes na conjuntura econômica brasileira (FARRANHA, FREZZA e 
BARBOSA, 2015) e mundial. 

Contudo, trata-se de um setor extremamente complexo e, atualmente, um 
dos principais gargalos brasileiros frente ao comércio internacional, considerando a 
má qualidade de infraestrutura e os problemas de transporte e logísticas (ABREU, 
2016, [s.p.]). 

Dentro deste contexto, revela-se a imprescindível necessidade de 
preservação ambiental, uma vez que o meio ambiente marinho é complexo por 
natureza, visto a constante movimentação das águas que tornam um dano ambiental 
com influências supranacionais. Significa dizer que o dano ocorrido em um país 
pode ocasionar poluição em países vizinhos ou mesmo muito distante da origem do 
dano. São os denominados impactos ambientais transfronteiriços (OLIVEIRA, 2007, 
p. 85).  

Faz-se, portanto, urgente a necessidade de que haja uma constante 
preocupação estatal visando que as operações portuárias ocorram de modo 
eficiente e sustentável. 

 
Responsabilidade administrativa ambiental 

 
No Brasil, a responsabilidade ambiental é tripartida, conforme conceito 

constante no texto constitucional (artigo 225, § 3º):  
 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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Depreende-se, pois, que todo aquele que desenvolver atividades ou 
condutas lesivas ao meio ambiente responderá nas esferas administrativa, civil e 
penal, podendo, inclusive, ocorrer a penalização nas três, cumulativamente, sem que 
ocorra o ne bis in idem (FIORILLO, 2013, p. 137), por se tratar de interesses 
distintos. 

Sobre a responsabilidade ambiental tripartida, observe-se a explicação de 
José Afonso da SILVA (2005, p. 846/847): 

 
18. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. [...] O dispositivo constitucional, 
como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si - a 
administrativa, a criminal e a civil -, com as respectivas sanções. O que não é 
peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode 
gerar os três tipos de responsabilidade.  
Responsabilidade administrativa. Resulta de infração a normas administrativas, 
sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, 
multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc. A responsabilidade 
administrativa fundamenta-se na capacidade que tem têm as pessoas jurídicas de direito 
público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à 
Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios -, nos limites das respectivas competências institucionais. 
Responsabilidade criminal – Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando 
o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de 
infração penal: o crime e contravenção. [...] 
Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. 
[...] 
Responsabilidade civil – É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo 
causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um 
contrato – ou extra-contratual - por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) 
ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco). 

 
No presente artigo, concentraremos a análise na esfera administrativa. 

Assim, neste contexto de preservação ambiental, sabe-se que é atribuição do órgão 
ambiental (definição constante na Lei nº 9.966/2000, artigo 2º, XXI), no âmbito de 
sua competência (federal, estadual ou municipal), promover a fiscalização, o controle 
e a proteção do meio ambiente. A responsabilização administrativa, assim, decorre 
de infrações às normas administrativas de proteção ambiental e enseja a imposição 
de uma sanção ao sujeito infrator. 

De modo que o princípio da legalidade seja respeitado, cabe relembrar 
que tanto a infração quanto a sanção necessitam estar previstas em lei para que, 
então, o órgão ambiental competente lavre o respectivo Auto de Infração. 

Outra característica importante da responsabilidade administrativa diz 
respeito ao seu caráter subjetivo. Enquanto na esfera civil a responsabilidade 
ambiental se funda na teoria objetiva, na esfera administrativa há a necessidade de 
comprovação de dolo ou culpa. Significa dizer que se aplica a teoria subjetiva na 
responsabilidade ambiental administrativa (MUKAI, [s.a.], [s.p.]). 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO 
AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE 
MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia 
de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora 
Agravante. Inexistência de omissão. 
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II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade 
administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo 
causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental 
causada pelo transportador. 
III - Agravo regimental provido. 
(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra 
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 
07/10/2015) 
[sem destaque no original] 

  
Tal conceituação é importante para que se compreenda a correta forma 

de atuação do órgão ambiental. 
 

O pacto federativo como mecanismo de descentralização administrativa 
 
Uma das alternativas de que dispõe o Estado para melhorar o 

desempenho e a preocupação do setor portuário com uma eficiente gestão 
ambiental, encontra respaldo na repartição constitucional de competências (material 
e legislativa), inerente ao pacto federativo que orienta o Estado brasileiro. 

A repartição de competências como mecanismo de divisão de poderes 
entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é tema 
árduo e que exige aprofundamento teórico, bastando, para a compreensão da 
proposta deste artigo, ter em mente as competências que a Constituição Federal de 
1988 reservou à União em matéria ambiental e em matéria portuária. 

Sobre meio ambiente, o texto constitucional atribuiu à União competência 
privativa para legislar, por exemplo, sobre águas e energia (art. 22, IV); e 
competência concorrente com os Estados e o Distrito Federal, especificamente 
sobre florestas, caça, pesca e proteção do meio ambiente (art. 24, VI). 

No plano material (ou administrativo), distribuiu-se entre todos os entes 
federados competência comum para ―proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas‖ (art. 23, VI). 

Especificamente nas atividades portuárias, a regulamentação da 
respectiva competência administrativa é bastante complexa, visto que há dever de 
fiscalização para os três entes da federação. 

Existe previsão de que esta competência [administrativa] deveria ser 
regulamentada por lei complementar, o que ocasionou a promulgação da Lei 
Complementar nº 140/2011 para regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal. 
Esta lei prevê a criação de uma comissão tripartida (composta por membros das três 
esferas de atuação), apresentando as diferenças mais específicas de competência, 
sobretudo em relação à União e ao Município. 

Entretanto, a citada Lei Complementar não clarifica a questão da 
competência administrativa para a proteção do ambiente costeiro; tão somente 
indica o caminho a ser seguido. Para exemplificar, tem-se que a competência para 
licenciar os portos organizados e os terminais de uso privado, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 7º, cujo regulamento, estabelecido pelo Decreto nº 
8.437/2015, distribuiu a competência entre os órgãos federal e estadual, 
considerando a capacidade de movimentação das instalações portuárias (art. 3º, IV 
e V). 
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Por outro lado, os portos concentraram-se na esfera de competências da 
União, seja para legislar privativamente sobre o setor (art. 22, X), seja para explorá-
los, diretamente ou mediante autorização ou concessão (art. 21. XII, f). 

As competências materiais e legislativas de que dispõe a União 
apresentam-se como um instrumento fundamental para o desenvolvimento 
econômico e para a gestão ambiental portuária. 

Na ótica do desenvolvimento econômico, é interessante notar o efetivo 
exercício, na esfera federal, das competências constitucionais, pois a regulação e a 
gestão dos portos brasileiros passaram por modificações substanciais nas últimas 
décadas, destacando-se sobretudo a ampliação dos modelos de gestão dos portos 
públicos em razão dos processos de descentralização e de delegação a estados e 
municípios. Neste sentido, pode-se citar a promulgação da Lei nº 8.630/93, 
conhecida como a Lei de Modernização dos Portos, com a qual promoveu-se a 
descentralização da administração dos portos e a participação da iniciativa privada 
na atividade portuária; a criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 
ANTAQ pela Lei nº 10.233/2001; e finalmente o novo marco regulatório do setor, 
estabelecido pela Lei nº 12.815/13 (precedida pela Medida Provisória nº 595/2012). 

A partir da promulgação da Lei nº 8.630/93, revelou-se o objetivo de 
tornarem-se os portos brasileiros mais ágeis e competitivos. Para tanto, as 
operações portuárias e a administração dos terminais passaram a ser realizados 
pela iniciativa privada, e ao poder público reservou-se a responsabilidade pela 
administração e a fiscalização do uso da infraestrutura, pela celebração dos 
contratos de arrendamentos e de autorizações, e pelos investimentos nos acessos 
terrestres e aquaviários. 

Em artigo no qual compararam modelos internacionais de gestão 
portuária com o modelo de descentralização estabelecido no Brasil em 1993, 
ROCHA e MORATO ([s.a.], p. 7) observaram os resultados positivos, do ponto de 
vista comercial, da evolução legislativa: 

 
Atualmente, em decorrência especialmente do novo arcabouço jurídico do setor da 
década de 1990, a maior parte da movimentação de cargas nos portos brasileiros ocorre 
em terminais já transferidos ao setor privado, com destaque para o segmento de 
contêineres. O processo de concessões de terminais vem sendo realizado por intermédio 
de leilões, em que normalmente o ganhador é aquele que faz a maior oferta de 
pagamento pelo arrendamento das instalações. [...] 
A transferência da responsabilidade sobre a movimentação de cargas para o setor 
privado permitiu a realização de investimentos em equipamentos portuários e o aumento 
da capacidade dos terminais, com positivos reflexos sobre os custos de movimentação 
de cargas. De acordo com dados da ANTAQ (2008), o custo de movimentação de 
contêineres nos principais portos brasileiros sofreu uma redução real de 53%, entre os 
anos de 1997 e 2003. O custo de movimentação de carga geral reduziu-se em 59% e a 
movimentação de graneis sólidos sofreu decréscimo de 56%, demonstrando os 
benefícios da participação privada no setor. [...] 
Conforme afirma Lacerda (2005), a tendência internacional, nas últimas décadas, é de 
aumento da participação privada nos portos, principalmente nos terminais de 
movimentação e armazenagem de cargas. 

 
Inegavelmente, a transferência das operações portuárias e dos terminais 

à iniciativa privada, com a concentração no poder público da propriedade da terra e 
da administração portuária – características do modelo Landlord Port, adotado pela 
maioria dos países – contribuiu para a eficiência das atividades. 
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A Autoridade Portuária como personificação do exercício das competências da 
União em matéria ambiental 

 
A Autoridade Portuária, neste contexto, é a autoridade responsável pela 

administração do porto organizado, nos termos da Lei nº 9.966/2000, artigo 2º: 
  
Art. 2o Para os efeitos desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 
XXIII – autoridade portuária: autoridade responsável pela administração do porto 
organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os 
serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio 
ambiente; 

 
As competências atribuídas à Autoridade Portuária estão preconizadas na 

Lei nº 12.815/13, artigos 17 e seguintes, deixando claro que as suas atividades se 
limitam ao exercício do poder regulador e de polícia.  

Assim, considerando o poder regulador e de polícia da Autoridade 
Portuária, e considerando também a constante preocupação que se deve ter com a 
preservação do meio ambiente, constata-se a preocupação do setor portuário 
brasileiro na temática ambiental, especialmente voltada a uma eficiente gestão 
ambiental portuária. 

A gestão ambiental portuária foi tratada, inicialmente e de modo abstrato, 
pela já referida Lei nº 8.630/93, que a atribuía de forma compartilhada à Autoridade 
Portuária e ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP), quando este conselho ainda 
tinha função deliberativa. 

Aquela lei preconizava ser competência do CAP ―assegurar o 
cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente‖ (art. 30, § 1º, XII), e da 
administração do porto, exercida pela Autoridade Portuária, a competência para 
―fiscalizar as operações portuárias, zelando para que os serviços se realizem com 
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente‖ (art. 33, § 1º, VII). 

Posteriormente, com a nova regulamentação do setor, promovida pela Lei 
nº 12.815/13, que atribuiu ao CAP papel consultivo (art. 20), suprimindo-lhe o papel 
deliberativo, a gestão ambiental concentrou-se na esfera de atuação da Autoridade 
Portuária (art. 17, § 1º, VI). 

 
Art. 17.  A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou 
pela entidade concessionária do porto organizado.  
§ 1º Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária: 
[...] 
VI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com 
regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente; 
[sem destaque no original] 
 

O que chama a atenção é que o modo singelo como a matéria foi tratada 
pelas referidas leis, apenas direcionando à Autoridade Portuária a incumbência de 
fiscalizar as operações portuárias para que se realizem com segurança e respeito ao 
meio ambiente, parece não refletir o seu relevante papel na gestão ambiental 
portuária. Afinal, era necessário que tal incumbência se fizesse acompanhar de 
instrumentos eficazes para o pleno atendimento dos objetivos da lei e de uma 
distribuição de competências entre as demais autoridades corresponsáveis pela 
tutela do meio ambiente. 
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Neste ponto cabe um parênteses para citar a existência de instrumentos 
capazes de ―medir‖ uma gestão portuária eficiente. Trata-se do Índice de 
Desempenho Ambiental (IDA), índice este criado por intermédio da Resolução 
2650/2012 - ANTAQ, ―como instrumento de acompanhamento e controle de gestão 
ambiental em instalações portuárias. Portanto, o IDA permite quantificar e simplificar 
informações de forma a facilitar o entendimento do público e de tomadores de 
decisão acerca das questões ambientais portuárias‖. 

A partir deste índice, constata-se a preocupação em instrumentalizar 
normas que permitam a aplicação direta do dispositivo constitucional. 

Denota-se, portanto, da importância de se efetuar a interpretação da Lei 
nº 12.815/2013 conjugada com todo o arcabouço jurídico brasileiro. Uma leitura 
desatenta poderia ser capaz de concluir que a Autoridade Portuária estivesse 
abrangida pelo amplo conceito legal de poluidor: ―pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental‖ (art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81). 

Entretanto, essa lacuna legislativa é apenas aparente, pois o meio 
ambiente, como bem observa FARIAS (1999, p. 223), ―deve ser visto sob o ponto de 
vista sistêmico, o que ocasiona sua interação com todo o ordenamento jurídico‖. 

Em outras palavras, a complexidade do tratamento da matéria não admite 
uma leitura rasa e isolada das normas estabelecidas pela legislação específica do 
setor portuário nem dos princípios e normas distribuídas no arcabouço jurídico 
destinado à tutela do meio ambiente. Nesse contexto, o que se está a propor no 
presente artigo é a percepção da Autoridade Portuária como um verdadeiro 
instrumento de que dispõe o Estado para garantir a gestão eficiente do meio 
ambiente, sendo por isso incompatível com o ordenamento jurídico vigente concebê-
la como entidade potencialmente poluidora. 

Sendo a Autoridade Portuária imbuída do poder regulador e de polícia, 
possui o dever de efetuar uma gestão eficiente do meio ambiente, auxiliando na 
promoção do equilíbrio ecológico através de ações preventivas. 

E assim deve ser porque, como visto acima, a Constituição Federal de 
1988 reservou à União competência (comum) para proteger o meio ambiente e 
competência para explorar os portos, devendo esse ente dispor de mecanismos 
eficientes para extrair tais preceitos do plano abstrato e inseri-los na complexidade 
do setor portuário. Para tanto, o principal mecanismo jurídico-político é o federalismo 
brasileiro. 

Apenas o pacto federativo permite a já estudada concentração de 
competências na esfera da União e, ao mesmo tempo, a descentralização 
administrativa do exercício dessas mesmas competências sem que se coloque em 
risco a autonomia desse ente federado, como ocorre no setor portuário, em que a 
exploração geralmente ocorre mediante a delegação da competência a Estados e 
Municípios. 

Nesta perspectiva, a figura da Autoridade Portuária apresenta-se como 
um mecanismo regulatório com o qual a União, no ambiente portuário, diretamente 
ou indiretamente (através dos entes delegatários), executa a sua atribuição 
constitucional de ―proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas‖ (art. 23, VI, CF). 

Com efeito, ainda que se possa considerar uma técnica legislativa tímida 
ou contida, por ter se limitado a praticamente repetir a redação da norma prevista na 
Lei nº 8.630/93, atribuindo à Autoridade Portuária a competência para ―fiscalizar a 
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operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, 
eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente‖, a Lei nº 12.815/13, tal como a lei 
anterior, nada mais fez do que dotar de certa personificação a esfera de 
competências da União em matéria ambiental no setor portuário. 

Dessa forma, antes de relegar à Autoridade Portuária um papel 
secundário, o legislador reconheceu a sua inegável importância para a boa gestão 
do meio ambiente portuário, inserindo-a no âmbito regulatório junto com a Secretaria 
Especial de Portos (SEP), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
a Autoridade Marítima e a Autoridade Aduaneira, cada qual exercendo as suas 
atribuições dentro de suas esferas de competências. 

Isso pode ser constatado nas normas infraconstitucionais que tratam das 
atribuições das entidades que atuam nos portos organizados. A Autoridade Portuária 
tem as suas atribuições de fiscalização previstas na Lei nº 12.815/2013 e na Portaria 
SEP nº 111/2013. 

A leitura sistemática dessas normas indica que compete à Autoridade 
Portuária comunicar à ANTAQ a ocorrência de acidentes e ilícitos praticados por 
operadores portuários e terceiros dentro da área do porto organizado (Lei nº 
12.815/2013, art. 17, § 1º, XI): 

 
Art. 17.  A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou 
pela entidade concessionária do porto organizado.  
§ 1o  Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária: 
[...] 
XI - reportar infrações e representar perante a Antaq, visando à instauração de processo 
administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos 
contratos; 

 
No mesmo sentido é a Portaria SEP nº 111/2013, que estabelece as 

normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos operadores 
portuários: 

 
Art. 21. Ocorrências desabonadoras por parte do operador portuário, desempenho 
operacional insatisfatório, transgressões às obrigações estabelecidas na legislação e nas 
normas emanadas da Administração do Porto, bem como reclamações sobre a 
qualidade dos serviços portuários, irresponsabilidades, danos e/ou negligências na 
proteção ambiental ou na segurança e saúde ocupacional, serão comunicadas pela 
Administração do Porto à Antaq para aplicação das penalidades previstas na Lei nº 
12.815, de 5 de junho de 2013. 
[sem destaque no original] 

 
A interpretação dos dispositivos transcritos evidencia o protagonismo da 

Autoridade Portuária no que se refere à fiscalização das atividades, para que 
ocorram com respeito ao meio ambiente. 

 
A incompatibilidade entre os conceitos de Autoridade Portuária e de poluidor 

 
Não há como negar que, ao lado dos órgãos ambientais e dos órgãos 

regulatórios, a Autoridade Portuária, entendida como personificação do exercício das 
competências constitucionais da União em matéria ambiental, é fundamental para a 
efetiva gestão ambiental dos portos. 
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Assim, a Autoridade Portuária, no exercício do poder regulador e de 
polícia, possui o dever de fiscalizar as atividades desenvolvidas sob sua 
coordenação. A ela poderia ser imputada responsabilidade no caso de omissão 
neste exercício fiscalizatório. 

Exemplo disto é o preconizado na Lei nº 9.966/2000, artigo 7º: 
 
Art. 7º Os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como suas 
instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais para o 
combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, os quais serão 
submetidos à aprovação do órgão ambiental competente. 
§ 1º No caso de áreas onde se concentrem portos organizados, instalações portuárias ou 
plataformas, os planos de emergência individuais serão consolidados na forma de um 
único plano de emergência para toda a área sujeita ao risco de poluição, o qual deverá 
estabelecer os mecanismos de ação conjunta a serem implementados, observado o 
disposto nesta Lei e nas demais normas e diretrizes vigentes. 
§ 2º A responsabilidade pela consolidação dos planos de emergência individuais em um 
único plano de emergência para a área envolvida cabe às entidades exploradoras de 
portos organizados e instalações portuárias, e aos proprietários ou operadores de 
plataformas, sob a coordenação do órgão ambiental competente. 
[sem destaque no original] 

 
A Autoridade Portuária, neste sentido, está representada pelas entidades 

exploradoras dos portos organizados que, sob coordenação do órgão ambiental 
competente, deverão consolidar o Plano de Emergência para a Área (o conhecido 
Plano de Área). 

Neste sentido, compreende-se que essa determinação legal encerra uma 
distribuição horizontal de obrigações. Por isso, as atribuições da Autoridade 
Portuária são manifestamente incompatíveis com o conceito legal de poluidor (art. 
3º, IV, da Lei nº 6.938/81). 

Evidentemente, não se está a sustentar aqui a impossibilidade de 
responsabilização da pessoa jurídica responsável pela administração do porto 
organizado. O que se defende é a impossibilidade de responsabilização comum de 
uma pessoa jurídica qualificada pela condição legal de Autoridade Portuária, 
qualidade essa que inviabiliza a aplicação de medidas administrativas, princípios, 
normas, conceitos e teorias direcionados ao mero poluidor. 

Em outros termos, a possibilidade de responsabilização da Autoridade 
Portuária por danos ao meio ambiente deve ser analisada subjetivamente, 
considerando-a inserida no cenário regulatório – não fora dele –, aliás, ao lado dos 
órgãos ambientais, e recorrendo-se aos preceitos de direito privado para a 
verificação de omissão ou exercício indevido de atribuições legais, bem como de 
existência de culpabilidade. 

Só assim será prestigiada a interpretação das normas de proteção 
ambiental em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais 
que regem o específico e complexo setor portuário. 

 
Conclusão 

 
Efetuando uma interpretação sistêmica da Lei nº 12.815/2013, 

especialmente em relação ao texto constitucional, observa-se a responsabilidade da 
Autoridade Portuária na gestão ambiental.  
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Neste contexto, é inquestionável que a Autoridade Portuária está inserida 
na esfera regulatória, exercendo atribuições fundamentais para a boa gestão 
ambiental portuária, ao lado dos órgãos ambientais, da autoridade marítima, da 
autoridade aduaneira, da ANTAQ e da SEP. 

Assim, exercendo atividades relativas ao poder regulador e de polícia, a 
Autoridade Portuária possui atribuição fiscalizatório, devendo, portanto, buscar a 
excelência na gestão ambiental. Tal posicionamento torna-se incompatível com 
noção de poluidor em uma interpretação sistêmica, como ora se apresenta. 
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Resumo 
 
A gestão de resíduos sólidos perigosos em um porto é de fundamental importância, 
e deve atender às premissas legais e normativas pertinentes ao tema. O Porto de 
Santos é o mais importante do país pela sua representatividade no transporte de 
materiais e movimentação de carga, bem como pela implantação do sistema de 
gestão ambiental em suas instalações. Os resíduos perigosos gerados nesse local 
devem ser transportados por empresas especializadas e com autorização de órgãos 
competentes; porém, ao longo do seu percurso, podem afetar o ser humano e o 
meio ambiente. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência causada à população 
pela disposição de resíduos perigosos do Porto de Santos até a empresa de 
tratamento, bem como analisar o armazenamento dos resíduos nele. Com o uso de 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi possível realizar o 
georreferenciamento das empresas estudadas e do Porto de Santos, além de traçar 
bandas (buffers) ao redor dos mesmos, de tal forma a contabilizar a população 
possivelmente afetada pela disposição de tais resíduos. Verificou-se o grau de 
proximidade dos setores censitários às referidas empresas e ao porto com o cálculo 
da distância entre os setores e o porto. Os principais resultados indicam que, para a 
maioria das empresas, verificou-se uma tendência ao menor impacto sobre a 
população, para bandas cada vez mais distantes. Entre 1.500 e 3.500 metros de 
distância das empresas, foi constatada maior concentração de setores censitários. 
Com relação ao desempenho ambiental, há indicação de melhoria no gerenciamento 
de resíduos sólidos no porto, devido ao maior controle operacional que vem sendo 
realizado de forma organizada e criteriosa, em relação a anos anteriores. Cabe 
ressaltar que a adoção conjunta de políticas de planejamento urbano e de sistema 
de gestão ambiental para redução de impactos ambientais no Porto pode corroborar 
com a gestão eficiente dos resíduos sólidos.  
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Impacto Ambiental; Georreferenciamento; 
Destino Final; Desempenho Portuário. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A gestão de resíduos sólidos em portos brasileiros exige conhecimento 
operacional e adequação aos instrumentos legais e normativos, pertinentes ao 
controle da poluição ambiental e ao ambiente marinho. A Secretaria de Portos – SEP 
tem implantado mecanismos de apoio à gestão ambiental por conta de obras e 
serviços de licenciamento ambiental para promover a sustentabilidade no setor e 
estabelecer uma relação mais harmoniosa entre porto e cidade. 
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A Lei Federal 12.815/2013 representa novo marco regulatório voltado às 
políticas que visem maior integração do porto com a área urbana e com impactos 
negativos minimizados, tanto da operação portuária quanto das atividades em áreas 
urbanas dos municípios. Assim, programas, planos e ações de controle ambiental - 
como o gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes - foram idealizados com o 
apoio da Portaria no 424/2011 do Ministério do Meio Ambiente. 

Paralelamente, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário - ANTAQ 
desenvolveu uma metodologia de avaliação de portos, baseada em indicadores de 
caráter ambiental, socioeconômico, operacionais e gerenciais. Este método 
possibilita ao gestor portuário identificar melhorias em determinados serviços e as 
fragilidades que necessitam de maior atenção. Desta forma, é possível priorizar 
ações para obter melhor Índice de Desempenho Ambiental – IDA. 

Os resíduos perigosos, definidos pela NBR10.004 como resíduos de classe I 
(ABNT, 2004), necessitam de sistema de transporte adequado e que seja realizado 
por empresas autorizadas para este propósito. Neste caso, o gerenciamento de 
resíduos sólidos contempla controle de operações e serviços relativos à coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e destino final de materiais desta natureza 
no sistema portuário (autoridade portuária, arrendatárias e embarcações). 

O Sistema Portuário Nacional está classificado em Portos Fluviais (recebem 
linhas de navegação pela mesma bacia hidrográfica ou águas interiores), Portos 
Organizados (instalações diversificadas para atender distintas necessidades) e 
Portos Públicos (estão sob controle das Companhias Docas). 

O Porto de Santos é um porto público, cuja autoridade portuária está sob 
controle da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e implantou 
procedimentos para modernização da gestão portuária. No entanto, durante o 
percurso (Porto de Santos - Sede empresa de tratamento) de transporte dos 
resíduos perigosos, podem ocorrer implicações ao meio ambiente e ao ser humano 
pelas características intrínsecas ao resíduo. 

Considerando este cenário, o artigo teve o intuito de avaliar a influência 
exercida à população pelo transporte e armazenamento, mesmo que temporário, de 
resíduos perigosos gerados no Porto de Santos até as áreas das empresas 
terceirizadas. Além disso, identificou-se o desenvolvimento do IDA nos últimos anos. 

 
 

2. LEGISLAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PORTOS BRASILEIROS 
Com relação à proteção do meio ambiente e ao controle da poluição ambiental 

em corpos hídricos, os instrumentos legais pertinentes são provenientes da Marinha 
do Brasil, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou da Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios - MARPOL. 

A Lei Federal no 12.815, de 05 de junho de 2013, revogou a Lei dos Portos no 
8630/1993 e dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e 
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários. As obras e dos serviços de dragagem são exemplos de operações 
portuárias que podem gerar resíduos sólidos, conforme artigo 53 (BRASIL, 2013). 

A MARPOL tem o intuito de estabelecer procedimentos para prevenção da 
poluição ambiental gerada por óleo e outras substâncias danosas oriundas de 
navios, bem como no ar e no ambiente marinho. A MARPOL 73/78 foi a primeira 
convenção internacional a estabelecer diretrizes e referências destinadas à 
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prevenção da poluição causada por navios e foi estruturada em vinte artigos, dois 
protocolos e seis anexos (MARPOL, 1978).  

Este documento apresenta um conjunto de regras e procedimentos destinados 
a prevenir a poluição marinha por óleo (Anexo I); ao controle da poluição provocada 
por substâncias nocivas transportadas em tanques (Anexo II); prevenção da poluição 
por substâncias perigosas transportadas em embalagens ou em containers ou 
tanques (Anexo III); prevenção da poluição por efluentes líquidos secundários ao 
esgotamento sanitários (Anexo IV); prevenção da poluição por resíduos sólidos 
(Anexo V); e, prevenção da poluição do ar pelos navios (Anexo VI). 

Os Anexos I e II são obrigatórios e os Estados devem atender a estes 
documentos. Os demais são opcionais. Os Anexos têm o intuito de abranger todos 
os tipos de substâncias geradas por navios e que são consideradas nocivas ao 
ambiente marinho. 

Assim, a administração portuária, arrendatários, permissionários, embarcações, 
operadores portuários, prestadores de serviços e demais atores do Porto de Santos 
devem traçar diretrizes, conforme recomendações do Decreto nº 4.333 de 12 de 
agosto de 2002 (BRASIL, 2002). Isto é, todos os prestadores de serviço, dentro da 
área delimitada do Porto de Santos, suas instalações e infraestrutura, devem 
atender a este Decreto. 

O CONAMA apresenta procedimento sobre o gerenciamento de resíduos 
sólidos em portos em duas Resoluções: a 002/91, pelo artigo 5º, informando que ―os 
portos, terminais e entrepostos alfandegários preverão áreas para o armazenamento 
das cargas mencionadas no artigo 1º , conforme estabelecer instrução normativa do 
Órgão de Meio Ambiente...‖; e a 005/93, pelo artigo 4º, esclarecendo que ―caberá 
aos estabelecimentos a que se refere o artigo 2º ( entre eles portos), o 
gerenciamento de seus resíduos sólidos desde a geração até a disposição final, de 
forma a atender aos requisitos ambientais e sanitários.‖ 

Quanto aos critérios de localização de aterros sanitários para resíduos 
perigosos (NBR 10157/1987) e não perigosos (NBR 13896/1997), a distância 
mínima entre a área útil do aterro sanitário e os núcleos populacionais é de 500 
metros (ABNT, 1987; ABNT 1997). Mas essas normas indicam que, conforme 
interesse ambiental, essa distância pode ser elevada, caso haja necessidade. 

Deve-se ressaltar que a Resolução CONAMA 005/1993 aponta que os 
procedimentos de recepção de resíduos oriundos de embarcações em portos devem 
compor o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS dos portos 
(BRASIL, 1993). 

Cabe observar que a Resolução da Anvisa RDC nº 217, de 21/11/2001, obriga 
a administração portuária a ter o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
aprovado pelo órgão ambiental competente (artigo 8º) e dá a ela a responsabilidade 
do gerenciamento dos resíduos sólidos (artigo 81), conforme os procedimentos 
descritos nos artigos 82 a 86 (ANVISA, 2001). 

Segundo o artigo 108, as empresas que operam os serviços de coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e destino final devem ser detentoras de 
Autorização de Funcionamento de Empresas - AFE, concedida pela área 
competente da ANVISA (ANVISA, 2001). 

Outra legislação brasileira relativa ao gerenciamento adequado de resíduos 
sólidos em portos é o Regulamento Sanitário Internacional – RSI que trata da 
segurança sanitária de navios e saúde pública dos usuários (ANVISA, 2005).  
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A Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012 recomenda que todos os atores do 
Porto de Santos adotem o inventário e façam a declaração de seus resíduos junto à 
Administração Portuária (BRASIL, 2012).  

Neste contexto, cabe esclarecer que a Organização Marítima Internacional - 
IMO tem o propósito de coordenar trabalhos que tratam das estratégias para 
prevenção da poluição do ambiente marinho gerada pela indústria da navegação. 
Assim, o Comitê de Proteção ao Ambiente Marinho – MEPC, integrante da IMO, tem 
atuação permanente para a execução e a coordenação de todas as atividades. E as 
estratégias estabelecidas para gerenciamento de resíduos sólidos em portos 
abrangem questões administrativas e legais, de tecnologias de tratamento e de 
recuperação do material, bem como infraestrutura e serviços de apoio (ANTAQ, 
2004). 

 
 

3. DESEMPENHO AMBIENTAL EM INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 
Desde 2001, a Gerência de Meio Ambiente da Agência Nacional de Transporte 

Aquaviário - ANTAQ tem se preocupado em compatibilizar a preservação do meio 
ambiente com as atividades desenvolvidas nos portos.  Por meio da Resolução no 
2650, de 26 de setembro de 2012, a ANTAQ instituiu o Sistema Integrado de Gestão 
Ambiental - SIGA e propôs o uso do Índice de Desempenho Ambiental - IDA com o 
intuito de auxiliar o monitoramento da infraestrutura e das operações portuárias. 

O IDA está estruturado em quatro categorias (econômico-operacional, 
sociocultural, físico-químico e biológico-ecológico), foi concebido a partir de 
recomendações legais e teve base científica na análise multicritério. Com isso, foram 
apresentados indicadores para o gestor portuário adotar em seu monitoramento. O 
método emprega 38 indicadores específicos, agrupados em 14 indicadores globais, 
cujos pesos totalizam 1.0 (um), segundo ANTAQ (2015). 

No caso de resíduos sólidos, os indicadores do IDA diretamente associados à 
gestão ambiental e ao controle da poluição ambiental em portos são planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos dos terminais (peso 0,011) da categoria 
econômico-operacional e gerenciamento de resíduos sólidos (peso 0,080) da 
categoria físico-química. 

A ANTAQ fornece um formulário para registro de informações para a 
segregação, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e destino final 
(ANTAQ, 2015) que auxilia no controle operacional e atende as recomendações do 
artigo 3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). Porém, cabe ao 
gestor portuário a responsabilidade de instituir o controle e mensuração de cada um 
desses indicadores. 
 
 
4. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PORTO DE SANTOS - SP 

O conceito de gestão contempla a integração da política ambiental com o 
planejamento e gerenciamento dos resíduos sólidos. Entende-se Política Ambiental 
como as diretrizes ambientais estabelecidas pelo gestor de Portos para preservação 
e conservação do meio natural; Planejamento como a estruturação financeira, 
técnica, tecnológica e humana para implementar ações e programas que visem o 
conteúdo dessa Política e, Gerenciamento como as etapas necessárias para o 
manejo seguro dos resíduos sólidos, na esfera operacional.  
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A Gestão de Resíduos Sólidos – GRS representa um dos maiores desafios em 
qualquer organização, principalmente para garantir os serviços de limpeza, 
atendimento à saúde pública e preservação do meio ambiente. Esta preocupação 
exige melhor adequação de espaços, uso racional de recursos naturais e de 
equipamentos, bem como envolve a capacitação e mobilização ambiental de 
funcionários e prestadores de serviço em diversas atividades. 

O aprimoramento da GRS pode promover a estruturação de rotinas 
operacionais sistematizadas que visem ganhos financeiros, tais como a redução da 
geração de resíduos sólidos ou o aproveitamento energético desses materiais com a 
implantação da reciclagem ou coprocessamento de resíduos sólidos. 

A Secretaria de Portos – SEP, juntamente com Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, apresenta o panorama dos resíduos sólidos gerados, no ano de 
2012, em portos públicos marítimos brasileiros. Os registros (Tabela 1) indicam que 
a maior quantidade de resíduos é proveniente da construção civil (59,9%), seguidos 
dos resíduos sólidos perigosos (31,0%), os quais necessitam de segregação na 
fonte geradora e, principalmente, acondicionamento apropriado e tratamento 
específico ao tipo de periculosidade (SEP; UFRJ, 2013). 

 
Tabela 1 – Resíduos sólidos gerados em portos públicos marítimos brasileiros 2012 

Categoria do Resíduo Quantidade (t) Representatividade (%) 

Perigoso 18.121,4 31,0 
Reciclável 1.672,4 2,9 
Comum 2.793,1 4,8 
Orgânico 863,6 1,5 
Construção Civil 35.040,9 59,9 
TOTAL 58.491,4 100,0 

Fonte: SEP; UFRJ (2013). 
 

Os resíduos com potencial de ganhos econômico-ambientais são os recicláveis 
(plástico, papel, metal e vidro) e alguns da mesma natureza que foram agrupados 
nas classes A a E da construção civil (tubulações plásticas e metálicas, fios de 
cabeamentos elétricos, madeira entre outros). A implantação da coleta seletiva, 
notadamente para plástico, papel e metal, pelos portos brasileiros pode viabilizar um 
retorno financeiro mínimo estimado em, aproximadamente, 15 milhões de reais 
(SEP; UFRJ, 2013).  

A concepção da coleta diferenciada em resíduos misturados (orgânicos) e 
seletivos (recicláveis) e a mobilização de colaboradores são fundamentais para que 
haja mudança de comportamento de todos os agentes envolvidos no processo. Por 
isso, a estruturação de novos procedimentos visa outros benefícios como a 
otimização de recursos. 

O trabalho elaborado por Ventura (2012; 58) para o IPEA apontou que é 
essencial o aporte financeiro e operacional em segregação efetiva de resíduos 
sólidos, mobilização socioambiental de colaboradores, acondicionamento e 
armazenamento apropriados para cada resíduo, uso de indicadores e de modelos 
preditivos para avaliação de metas, central de comercialização para viabilizar a 
logística reversa desses materiais, profissionais capacitados para aprimoramento da 
gestão ambiental, sistema de controle operacional do processo, entre outras. 

Neste trabalho, foi apontado que os principais tipos de resíduos sólidos 
gerados em instalações portuárias são carga estivada e em perdimento; materiais 
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seletivos e de escritório (plástico, papel, vidro, metal); embalagens em geral (pallets, 
lâminas de plástico, cartões); resíduos domésticos e orgânicos de setores sociais 
(cantinas, oficinas, lavanderias, sanitários); resíduos provenientes da manutenção de 
equipamentos e embarcações (lubrificantes e hidrocarbonetos usados, filtros, 
vernizes, pinturas, solventes, baterias de máquinas, resíduos metálicos em geral); 
resíduos químicos e oleosos; resíduos de serviços de saúde (especialmente, 
infectantes); resíduos contaminados com óleo, entre outros. 

Medidas que visem a ecoeficiência, bem como ajustes nos procedimentos 
técnico-operacionais podem auxiliar a implantação de Sistema de Gestão Ambiental 
- SGA. Para isso, SEP & UFRJ (2013) tomaram como base o modelo proposto pela 
American Association of Port Authorities e organizaram um conjunto de ações 
pertinentes às boas práticas operacionais para material a granel sólido e líquido, 
para produtos químicos perigosos, para abastecimento de veículo e de 
equipamento, bem como supervisão pela autoridade portuária, entre outros 
aspectos. 

O trabalho da ANTAQ (2004) apontou preocupação com o tipo e quantidade de 
resíduos sólidos gerados por navios, o que fundamentou a ideia de registro de 
dados e da metodologia de monitoramento deles. Além disto, o documento aponta 
diretrizes para coleta, armazenamento e disposição desses materiais, assim como 
equipamentos necessários para tratamento e reciclagem de resíduos sólidos 
provenientes das atividades portuárias. 

Este cenário justificou o interesse pelo estudo da gestão dos resíduos sólidos 
e, sobretudo, considerando o transporte de resíduos perigosos no Porto de Santos. 

O Porto de Santos (Figura1) foi inaugurado em 1892 sob a gerência da 
Companhia Docas - CDS e, desde o início das operações portuárias, passou por 
adaptações de obras para atender o transporte de diversos materiais relevantes ao 
setor econômico como açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, trigo, sucos 
cítricos, soja, veículos e granéis líquidos. 

Em 1980, o Governo Federal criou a Companhia Docas do Estado de São 
Paulo - CODESP, empresa de economia mista, a qual passou a administrá-lo. Em 
2014, foram registradas 114 milhões de toneladas movimentadas. O Porto de Santos 
possui mais de 15 mil metros de extensão de cais e área útil total de 780 hectares 
para comportar 55 terminais marítimos e retroportuários, bem como conta com 65 
berços de atracação (CODESP, 2016a). 

 

 
Figura 1 – Vista geral do Porto de Santos. Fonte: CODESP; Coelho, 2012. 
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Sob a ótica da sustentabilidade, a Companhia desenvolveu programas visando 
a realização de atividades portuárias de forma integrada à preservação ambiental, a 
partir de 2016. Com o intuito de obter a certificação internacional, foi implementada a 
norma ISO 14001, a qual contribui para melhor organização de procedimentos e 
identificação de materiais com potencial de recuperação. Assim, a reciclagem de 
resíduos sólidos pode se tornar uma nova fonte de negócios.  

Assim, foram providenciadas iniciativas pertinentes à coleta e destinação de 
resíduos sólidos, ao licenciamento ambiental de obras, à remediação e fiscalização 
ambiental, bem como ao controle de vetores e ao monitoramento do IDA, conforme 
CODESP (2016b).  

Como apoio à gestão, foi elaborado o Inventário de Resíduos Sólidos, no qual 
é feito o registro de procedimentos realizados para cada tipo de resíduo sólido e 
líquido, gerados no Porto de Santos. 

O inventário foi organizado por origem (14 tipos) do resíduo e classificado em 
subgrupos, como ilustra o extrato apresentado no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Exemplo de Resíduos Sólidos no Inventário do Porto de Santos 

Tipo – Origem Subcategoria Descrição 

02 -  Resíduos da 
agricultura, 
horticultura, 
aquicultura, 

silvicultura, caça e 
pesca, e da 

preparação e 
processamento de 

produtos alimentares 

02 07 Resíduos 
da produção de 

bebidas 
alcoólicas e 

não alcoólicas 
(excluindo café, 

chá e cacau) 

Resíduos da lavagem, limpeza e redução 
mecânica das matérias-primas 

Resíduos da destilação de álcool 

Resíduos de tratamentos químicos 

Materiais impróprios para consumo ou 
processamento 

Lodos do tratamento local de efluentes 

Outros resíduos não anteriormente 
especificados 

14 - Resíduos de 
solventes, fluidos de 
refrigeração e gases 

propulsores 
orgânicos (exceto 

08) 

14 06 Resíduos 
de solventes, 

fluidos de 
refrigeração e 

gases 
propulsores de 

espumas/ 
aerossóis 
orgânicos 

Clorofluorcarbonetos (CFC), HCFC, HFC 

Outros solventes e misturas de solventes 
halogenados 

Outros solventes e misturas de solventes 

Lodos ou resíduos sólidos contendo 
solventes halogenados 

Lodos ou resíduos sólidos contendo outros 
solventes 

Fonte: Portos de Santos, 2016. 
 

Essa descrição auxilia o diagnóstico de resíduos sólidos gerado pelas 
atividades portuárias com as seguintes informações: i) mês de referência, ii) 
atividade geradora, iii) evento, iv) origem conforme IN 13/2012 do Ibama, v) 
subcategoria conforme IN 13/2012 do Ibama, vi) resíduo gerado, vii) classificação 
conforme ABNT 10004:2004, viii) classificação conforme RDC306/2008 da Anvisa, 
ix) unidade de medida; x) quantidade; xi) local de armazenamento, xii) método de 
armazenamento, xiii) empresa transportadora, xiv) entidade destinatária, xv) destino 
final dado ao resíduo e xvi) número do Certificado de Movimentação de Resíduos de 
Interesse Ambiental - CADRI. 
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As fontes geradoras de resíduos sólidos no Porto de Santos são Autoridade 
Portuária (empresas que prestam serviços ao porto), Arrendatárias (empresas que 
detêm espaço físico no porto) e Embarcações (navios e qualquer outro transporte 
aquaviário). O Certificação de Destinação Final – CDF é um documento, no qual a 
fonte geradora registra a quantidade de resíduos sólidos encaminhada por ele para 
destino final (tratamento, recuperação/reciclagem ou aterro). Nos anos de 2013 e 
2014, a quantidade de resíduos sólidos em peso, volume e unidade gerados pelo 
Porto de Santos encontram-se na Tabela 2. 

É possível observar que houve uma queda no peso e nas unidades geradas 
pelas arrendatárias e autoridade portuária, porém houve aumento significativo no 
volume dos resíduos sólidos gerados no período de 2013 e 2014 (Tabela 2).  

Circunstâncias como esta exigem adaptações, especialmente para 
armazenamento e transporte, a fim de garantir o manejo seguro deste material.  

 
Tabela 2 – Descrição de resíduos sólidos gerados no Porto de Santos 2013-2014 

 
Peso (t) Volume (m3) Quantidade (Un.) 

Origem 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Arrendatárias 23.034,0 20.704,0 5.700,7 11.856105,0 68.049,0 32.418,0 

Embarcações 62.181,0 70.615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autoridade 
Portuária 3.388,0 4.915,0 1.218,4 64.900,0 16.639,0 7.550,0 

TOTAL 88.603,0 96.234,0 6.919,0 11.921005,0 84.688,0 39.968,0 

Fonte: Porto de Santos, 2013; Porto de Santos, 2014. 
 
No que se refere às Autoridades Portuárias, é interessante observar que a 

quantidade (unidade) de resíduos sólidos geradas reduziu de 2013 para 2014, 
porém, esses resíduos aumentaram sua representatividade em peso e, 
especialmente, em volume (Tabela 2). 

Os resíduos sólidos destinados pelas Autoridades Portuárias no ano de 2013 
foram resíduos de varrição, refeitório e comerciais; lodo de tratamento de esgoto; 
sucata metálica; recicláveis em geral (plástico, papel, vidros); madeira; resíduos de 
construção civil; lâmpadas fluorescentes; reatores; baterias automotivas; pneus; 
óleos minerais; telhas de amianto; diversos tipos de resíduos perigosos; resíduos de 
atendimento a emergências e, resíduos de impressão (cartucho e toner), segundo 
relatório do Porto de Santos (2013). 

No ano de 2014, os dados foram organizados em perigosos (classe I) e não 
perigosos (IIA e IIB). Entre os perigosos, destacam-se efluentes e resíduos líquidos 
de madeira, resíduos de toner e de cartuchos, óleo lubrificante, graxa, lodo, água e 
óleo; embalagens com resíduos perigosos, resíduos diversos com óleo, reatores, 
piche, lâmpadas fluorescentes, resíduos de origem animal e humano contaminados 
e resíduos de emergências (Porto de Santos, 2014). 

Cabe esclarecer que, no período analisado (2013 e 2014), não foi possível 
realizar comparação entre os tipos de resíduos listados anteriormente, pois a 
nomenclatura e a classificação foram distintas. Os resíduos perigosos que 
possibilitam análise comparativa estão sistematizados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Resíduos perigosos gerados no Porto de Santos em 2013 e 2014 

Tipo  2013 2014 Destino Final 

Toner e cartucho 3281 unidades 1770 unidades Logística Reversa 
Resíduos diversos 
com óleo 

19.690 kg 18.050kg Coprocessamento 

Resíduos de 
emergências 

2.718 kg 6.515kg Beneficiamento 

Óleos e lubrificantes 13.800L 10.600L Leilão ou Refino 

Fonte: Porto de Santos, 2013; Porto de Santos, 2014. 
 
É interessante observar que somente os resíduos de atendimento a 

emergências apresentaram aumento significativo, sendo praticamente duas vezes e 
meia superior ao valor indicado no ano de 2013. Estes dados indicam a necessidade 
de se intensificar o controle de acidentes e de prevenção de riscos para resíduos 
dessa natureza. Além disso, é essencial identificar as ações que geram esses 
materiais. Os demais resíduos apresentaram redução na quantidade gerada no 
mesmo período. 

 
 

3. METODOLOGIA 
Na primeira etapa, foi realizado levantamento bibliográfico da gestão de 

resíduos sólidos em portos brasileiros, instrumentos legais pertinentes ao assunto, 
indicadores de gestão adotados para controle ambiental e plano de resíduos sólidos 
existentes. Entre os portos estudados previamente, selecionou-se o Porto de Santos 
por disponibilizar essas informações atualizadas em meio digital e por ser de 
significativa relevância no cenário nacional. 

Também foi realizado o estudo da metodologia elaborada pelo Ministério dos 
Transportes sobre o Índice de Desempenho Ambiental - IDA com o intuito de 
observar os indicadores recomendados e a ponderação deles no método. Verificou-
se que os indicadores pertinentes a resíduos sólidos foram: i) gerenciamento de 
resíduos sólidos com o maior peso entre outros da categoria físico-química e ii) 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos terminais da categoria econômico-
operacional. Desta forma, considerou-se que esses dois indicadores como os mais 
relevantes para melhoria da gestão de resíduos sólidos, mesmo sabendo que outros 
listados nas demais categorias também corroboram para, indiretamente, elevar o 
IDA. 

Para a realização da segunda etapa (estudo sobre o impacto dos resíduos 
sólidos na população), identificou-se a população possivelmente afetada pela 
disposição de resíduos perigosos em duas situações distintas: i) considerando como 
destino final a própria fonte geradora, ou seja, o armazenamento no Porto de Santos 
e, ii) considerando como destino final, os locais de descarte previamente definidos. 

Para isso, foram realizadas as seguintes etapas: 
a) Georreferenciamento dos locais de descarte dos resíduos perigosos e do 

Porto de Santos: foi obtida a lista e localização das empresas que realizam 
a coleta, transporte e disposição destes materiais pelos relatórios e 
documentos disponíveis na plataforma digital do Porto de Santos, de modo 
a identificar o destino final dos resíduos de classe I. Desta forma, fez-se o 
georreferenciamento de dez empresas, considerando somente aquelas 
localizadas no estado de São Paulo e contemplou os municípios de 
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Diadema, Jaú, Jundiaí, Juquiá, Mauá, Mogi Mirim, Osasco, São Vicente e 
Suzano. 

b) Obtenção da base de dados georreferenciada dos setores censitários: foi 
necessário obter a base de dados dos setores censitários disponíveis em 
endereço eletrônico do IBGE, bem como a respectiva população contida 
em cada setor. Como as informações não estavam contidas em um único 
arquivo, utilizou-se de planilhas eletrônicas para tratamentos de dados. 

c) Criação de bandas (buffers) ao redor de cada local de descarte de 
resíduos: foram consideradas as dez empresas e o Porto de Santos, de 
modo que, ao redor de cada uma delas, foram traçadas bandas de larguras 
iguais a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 metros, através da utilização do 
software TransCAD. 

d) Contagem populacional em cada banda para as dez empresas estudadas e 
para o Porto de Santos: utilizando-se a ferramenta overlay presente no 
software TransCAD, foi possível estimar a população contida em cada 
banda traçada.  

e) Cálculo da distância entre o Porto de Santos, as empresas e os respectivos 
setores censitários de cada cidade: com o mesmo software, obteve-se a 
distância entre o local de descarte dos resíduos e cada um dos setores 
censitários para as cidades contempladas no estudo. A distância entre o 
Porto de Santos e a localização de cada empresa, que transporta e fornece 
tratamento apropriado na sede, encontra-se na Tabela 3. A maior parte das 
empresas contempladas no estudo distam mais 100 quilômetros do Porto 
de Santos. 

 
Tabela 3 – Distância média entre o Porto de Santos e a sede da empresa 

Empresa Distância (km) 

A 28 

B 110 

C 155 

D 100 

E 250 

F 66 

G 190 

H 68 

I 62 

J 380 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1. Forma de Organização dos Dados 

As informações sobre resíduos sólidos gerados no Porto de Santos encontram-
se em sua plataforma digital, particularmente nas abas Plano de Gestão de 
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Resíduos Sólidos, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Geração de 
Resíduos no Porto de Santos, Resíduos de Embarcações e Planilha para o 
Inventário Mensal de Resíduos Sólidos.  

Os dados qualitativos existentes informam as medidas e o sistema de 
prevenção adotados para o manejo seguro desses materiais. Há informações sobre 
a classificação das fontes geradoras (autoridade portuária, embarcações e 
arrendatárias) e das empresas que realizam os serviços de coleta e transporte até a 
área de destino final. 

Entre os dados quantitativos, destacam-se a geração de resíduos e os tipos de 
resíduos sólidos por fonte geradora, a partir do ano de 2013. Em relação aos anos 
posteriores, houve maior preocupação com o registro dos resíduos segregados, 
tanto para classe I quanto para classe II. Alguns desses dados, no período 2013 a 
2014, foram classificados de forma distinta, o que dificultou a comparação entre eles. 

Essa diversificação nos registros se deve à descrição do resíduo no inventário, 
cujo preenchimento identifica a classe do resíduo, sua quantidade, origem, destino 
final dados, empresa prestadora do serviço, entre outros. Este procedimento exige 
critério rigoroso no detalhamento do resíduo gerado. 

Observa-se, portanto, que a implantação de procedimentos para organizar e 
sistematizar as informações levantadas mensalmente foi melhor organizado a partir 
de 2013. Este mecanismo auxilia a identificação de não conformidades e promove 
melhoria do processo como um todo, auxiliando a tomada de decisão pelo gestor. 

 
4.2. Resultados do IDA 
 A Figura 2 ilustra a classificação dos dez portos brasileiros, conforme o IDA 
entre 2012 e 2015. Pode-se observar que, neste período, apenas dois portos 
mantiveram o índice acima de 90 e a maioria está entre 70 a 80 pontos. Os 
resultados indicam que estes portos estão em busca de melhores resultados e, 
certamente, realizam ações e programas neste sentido. 
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Figura 2 – Desempenho ambiental dos 10 portos brasileiros - 2012 a 2015. 
Fonte: Adaptado de Porto de Santos (2013), Porto de Santos (2014). 

 
É interessante observar que cada porto tem sua particularidade e, sobretudo, 

realidades distintas que interferem no desempenho ambiental portuário. Ressalta-se 
que este artigo não teve o intuito de identificar os parâmetros ou ações que 
corroboraram para obtenção de índices mais elevados. O propósito foi identificar que 
o Porto de Santos ocupa a décima colocação entre os trinta avaliados pela ANTAQ 
até 2015 e que tem feito sua autoavaliação. 

A Figura 2 reforça a necessidade do Porto de Santos investir em alternativas 
e estudos que visem melhor desempenho ambiental, pois sabe-se que as 
dificuldades são constantes e necessitam de ações contínuas. 

Neste contexto, ações voltadas para melhoria do gerenciamento de resíduos 
sólidos e ao monitoramento do plano de gerenciamento podem elevar o índice, já 
que esses indicadores possuem maior representatividade (peso) em relação aos 
demais estabelecidos no IDA. Além disso, o licenciamento ambiental tem 
participação relevante em todo processo. Porém, para que a decisão seja mais 
criteriosa, recomenda-se analisar a situação geral de forma articulada com outros 
indicadores (menor peso) adotados no método. 

A análise integrada dos indicadores é fundamental para o conjunto das 
categorias de desempenho das instalações e de infraestrutura portuária. 

 
4.3. Resultado e Análise Espacial da Disposição dos Resíduos Perigosos 
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Para a análise espacial da disposição dos resíduos perigosos, primeiramente 
foi necessário georreferenciar as empresas consideradas e o Porto de Santos, tal 
como apresentado na Figura 3. 
 

 
 
Figura 3 – Locais georreferenciados para o descarte de resíduos perigosos 

provenientes do Porto de Santos. Fonte (Google Earth, 2016). 

 
Um exemplo de uma base de dados georreferenciada dos setores censitários 

de uma das cidades consideradas, contendo os valores de população é apresentado 
na Figura 4. 

O traçado em verde corresponde aos setores censitários de uma determinada 
cidade, na qual uma das empresas coletoras dos resíduos perigosos se encontra. 
Na janela ao lado, há campos relacionados aos dados do IBGE e valores calculados 
como os campos ―ID‖, ―Area‖, ―ID1‖, ―CD_GEOCODI‖ que correspondem à própria 
codificação feita pelo IBGE para identificar os setores censitários no universo de 
setores censitários do país. Os campos ―População‖, ―Dist_set‖ e ―Dens_hab‖ 
também são provenientes do IBGE. Especificamente, os campos ―Dist_set‖ 
(distância aos setores censitários) e ―Dens_hab‖ (densidade habitacional) foram 
calculados utilizando o software do presente estudo, através de algoritmos inerentes 
nele. 

Para que fosse possível contabilizar a população contida nos arredores dos 
locais de descarte dos resíduos perigosos, foram propostas bandas de largura 
variável ao redor destes. 
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Figura 4 - Setores censitários de uma cidade genérica e tabela de atributos 
correspondente, com destaque para a população contida no setor censitário 

selecionado. Fonte: Autoria própria (2016). 
 
A construção da banda foi realizada utilizando o software TransCAD, muito 

utilizado na área de engenharia de transportes. Um exemplo destes traçados é 
apresentado na Figura 5. 
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Figura 5 - Bandas de largura variável (100, 200, 300, 400, 500 e 600 metros) 
traçadas ao redor de uma das empresas consideradas. Fonte: Autoria própria 

(2016). 

 
A estimativa populacional contida em cada banda ao redor dos locais 

considerados está na Tabela 4 e a respectiva representação gráfica encontra-se na 
Figura 6. 

Os valores de população em cada banda por cidade são muito diferentes 
(Tabela 4). Mesmo se for realizada uma comparação entre as cidades para uma 
determinada banda, por exemplo, igual a 100,00 metros, pode-se verificar uma 
grande variação dos valores, desde valor igual a zero até aproximadamente 300,00. 
Isto pode ser explicado por vários motivos, tais como: i) modelo de planejamento 
territorial adotado para cidade; ii) existência ou inexistência de planos diretores com 
diretrizes voltadas ao crescimento da cidade, bem como políticas de fiscalização 
eminentes; iii) concentração da população em determinados setores e não 
distribuída ao longo da cidade, iv) políticas relacionadas ao meio ambiente e ao uso 
e ocupação do solo com diretrizes voltadas à instalação de empresas receptadoras 
de resíduos perigosos, dentre outros fatores. 

 
Tabela 4 - População contida em cada banda traçada ao redor das empresas 

consideradas e do Porto de Santos 

Empresas 
População contida nas bandas 

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 

A 247,81 830,28 1727,35 2895,88 4475,40 6264,38 

B 29,11 335,44 945,13 1532,28 2269,75 3348,98 

C 0,30 1,19 2,68 4,76 7,44 10,72 

D 161,75 811,23 1957,34 3663,92 5901,22 8122,84 

E 14,54 78,92 177,78 277,93 397,31 554,85 

F 296,66 1339,63 3257,14 7325,37 13334,53 20387,27 

G 5,22 20,89 47,01 83,56 125,83 172,15 

H 1,27 5,07 11,41 20,28 44,68 101,47 

I 28,90 112,80 323,38 2123,78 4533,70 8070,53 

J 0 0 0 0 0 0 

Porto de Santos 99,34 452,62 1037,77 1835,36 2939,98 4788,36 

Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
Com relação à Figura 6, observa-se que quanto mais longe (valores de 

distância longitudinal no eixo X) for o destino final dos resíduos sólidos, mais 
pessoas sofrem os impactos deste serviço. Isto é, quanto maior for o número obtido 
no eixo Y, por distância analisada (eixo X), maior será a população, possivelmente, 
afetada pelo serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos. 
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Figura 6 - População afetada pelo transporte de resíduos perigosos por bandas ao 
redor dos locais de destino final. Fonte: Autoria própria (2016). 

 
 
Adotou-se a normalização da população, pois os valores encontrados foram 

díspares e, desta forma, a análise da distribuição populacional por buffer a todas as 
cidades foi melhor interpretada. 

A normalização da população foi aplicada conforme Equação 1. 
 
 

       (Equação 1) 
 
Onde: 

xi : valor original da variável 

xmin : mínimo valor da variável 

xmax : máximo valor da variável 

 
Admitindo-se que quanto maior a quantidade de pessoas presentes dentro da 

banda, pior é a localização da empresa receptadora do resíduo, há maior 
probabilidade (embora não calculada) de pessoas que possam sofrer algum tipo de 
dano em decorrência deste resíduo.  

Mesmo havendo uma variação dos valores apresentados (Tabela 5), todos 
estiveram em uma mesma escala (0 e 1). Uma melhor visualização destes valores 
pode ser observada pela Figura 7.  

As empresas C, G, H e J apresentaram os melhores valores de população 
normalizada, uma vez que se aproximaram de 1,00 (Figura 7).  

Mesmo não apresentando os máximos valores para todas as bandas, a 
empresa E também apresentou valores muitos bons de população normalizada 
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(Figura 5). Ou seja, do ponto de vista ambiental, estas empresas causam menor 
impacto sobre a população, em virtude da sua localização.  

Por outro lado, a empresa F foi a que impactou mais sobre a população, uma 
vez que apresentou valores nulos de população normalizada em todas as bandas 
(Figura 7). 

 
Tabela 5 - População normalizada em cada banda traçada ao redor das empresas 

consideradas e do Porto de Santos 

ID 
População normalizada contida nos buffers 

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 

A 0,16 0,38 0,47 0,60 0,66 0,69 

B 0,90 0,75 0,71 0,79 0,83 0,84 

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

D 0,45 0,39 0,40 0,50 0,56 0,60 

E 0,95 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 

H 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

I 0,90 0,92 0,90 0,71 0,66 0,60 

J 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Porto de 
Santos 

0,67 0,66 0,68 0,75 0,78 0,77 

 
 

 
Figura 7 - População normalizada em relação à localização do destino final dos 

resíduos sólidos do Porto de Santos. Fonte: Autoria própria (2016). 
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Aproximadamente a partir de 200 metros, a empresa A gera menos impacto 
ambiental em relação à população, enquanto que a empresa D causa o mesmo 
efeito sobre a população a partir de, aproximadamente, 250 metros. 

Embora em uma distância igual a 100 metros, a empresa B gerou impacto em 
uma pequena quantidade de população e, somente a partir de 250 metros, passou a 
causar menos dados à população. 

Por fim, a empresa I apresentou um aumento gradativo da população 
normalizada contida em suas bandas, notadamente a partir de 350 metros. Ressalta-
se que isto pode ter ocorrido em virtude não só da localização desta empresa, mas 
também de ausência de políticas de planejamento urbano ou de fiscalização acerca 
da localização de empresas receptoras de resíduos de Classe I. 

Especificamente com relação ao Porto de Santos, a partir de 300 metros 
verificou-se uma tendência de menor impacto sobre a população com relação às 
distâncias inferiores.  

Através do software utilizado, obteve-se a distância entre o local de descarte 
dos resíduos e os setores censitários de cada cidade analisada. Com o objetivo de 
facilitar a interpretação da distribuição dos dados de distância, foi elaborada a Figura 
8. 

 

 
Figura 8: Quantidade de setores censitários em função da distância à empresa. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 
Considerando uma distância entre as empresas/Porto de Santos e os setores 

censitários entre 500 e 5.000 metros, constatou-se que entre 1.500 e 3.500 metros 
há maior concentração do número de setores censitários localizados próximos às 
empresas. 

Acima de 5.000 metros, apenas a empresa J e o Porto de Santos 
contabilizaram setores censitários, inclusive a empresa J apenas contabilizou 
setores censitários a partir desta distância. Isto pode ser explicado, por exemplo, 
pela sua provável localização em uma área rural. Se por um lado esta localização 
causa pouquíssimo impacto à população, por outro pode comprometer recursos 
ambientais, através de uma eventual poluição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Observou-se que nos últimos cinco anos, houve maior preocupação com o 
desempenho ambiental pelo Porto de Santos, a qual foi promovida pela implantação 
e adequação de práticas operacionais direcionadas para a gestão eficaz de resíduos 
sólidos. 

Outro ponto favorável foi o modelo adotado para a descrição do resíduo 
sólidos, cujo preenchimento exige não apenas melhor especificação, mas 
conhecimento sobre quantidade, tipo, característica, procedência dentro do porto, 
destino dado, tipo de armazenamento, entre outros detalhes que corroboram com o 
gerenciamento deste material de forma preventiva e, sobretudo, para garantir a 
preservação dos recursos naturais. 

Embora o IDA esteja inferior a 70, cabe ressaltar que o Porto de Santos, com a 
intensificação do controle de não conformidades pelo Sistema de Gestão Ambiental 
desde 2006 (ANTAQ, 2006), tende à melhoria contínua nos seus resultados em 
relação aos demais portos observados. 

Cabe reforçar que o IDA é uma ferramenta de poderoso valor ao gestor 
portuário e deve ser adotada para identificar pontos que necessitam de ajustes e de 
medidas efetivas no controle ambiental. Não cabe a análise de classificação em 
relação aos demais, pois são realidades operacionais muito peculiares, tanto no 
universo político, econômico e ambiental. 

Não só para o Porto de Santos, mas para a maioria das empresas estudadas, 
verifica-se que à medida que se aumenta as bandas ao redor da mesma, há uma 
tendência para um menor impacto sobre a população. Isto está diretamente ligado à 
localização destas empresas e do Porto, além de questões ligadas ao planejamento 
urbano e de uso e ocupação do solo. 

Se fossem inseridas restrições, com base nas políticas públicas vigentes e no 
planejamento participativo, é provável que o impacto à população seria reduzido. 

Além disso, poderiam ser verificadas menores quantidades de setores 
censitários localizados próximos às empresas e ao Porto, o que poderia contribuir 
para um menor impacto ambiental e melhor qualidade de vida, pois a contaminação 
da água por qualquer vazamento de resíduo causaria danos à população mais 
próxima. 

A avaliação de impactos ambientais causados pelos resíduos perigosos 
gerados no Porto de Santos, bem como avaliação de risco de contaminação por 
estes resíduos no Porto podem ser melhor explorados em estudos futuros. 

Por fim, ressalta-se que a articulação entre Porto, município e empresas 
terceirizadas é fundamental para promover ações integradas e auxiliar e, assim, 
permitir melhor divulgação de informações para sociedade, órgãos ambientais e 
entidades da sociedade civil. Eventos locais para a comunidade em geral podem ser 
realizados como essa divulgação. 
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Resumo 
 
O crescimento exponencial do comércio nas últimas décadas fez com que os portos 
se destacassem como elemento-chave da economia. No entanto, as atividades 
portuárias podem gerar sérios danos ambientais, comprometendo as atividades do 
setor e a comunidade da qual faz parte. Nesse contexto, o porto é exposto a uma 
série de leis ambientais que, quando não atendidas, podem gerar sérias 
penalidades; porém, quando atendidas, criam vantagens competitivas. Nesse 
contexto, este estudo de caráter exploratório tem como objetivo estruturar um 
modelo de avaliação de desempenho multicritério construtivista para apoiar a gestão 
da qualidade ambiental do Porto de São Francisco do Sul. Para tal foi utilizado, 
como instrumento de intervenção, a metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-
Construtivista (MCDA-C). A aplicação dessa metodologia permitiu gerar 
conhecimento no assessor de Engenharia e Meio Ambiente, identificando os 
aspectos necessários, segundo sua percepção, para gerir o contexto. Entre os 
resultados encontrados estão a identificação de (i) cinco áreas de preocupações, 
sendo elas: Gestão Ambiental, Resíduos, Qualidade Ambiental, Qualidade do 
Trabalho e Educação Ambiental e Social; (ii) vinte e dois aspectos considerados pelo 
gestor como essenciais para avaliar o contexto de gestão; (iii) aspectos em que o 
porto apresenta desempenho comprometedor, dentre eles: número de pontos de 
avaliação da água de lastro; quantidade de m³ dragados a cada operação; 
quantidade de sedimento em m³ gerado pela dragagem; e kWh consumidos em 
relação ao número de toneladas movimentadas. Com base nesse diagnóstico, foram 
propostas ações para aperfeiçoar o desempenho da Qualidade Ambiental. Dessa 
forma, a metodologia MCDA-C configurou-se como importante ferramenta para 
auxiliar o processo de gestão ambiental portuária que, com base no conhecimento 
gerado, estruturou o modelo, permitiu a visualização do status quo e demostrou um 
processo para gerar ações de melhoria, que permitirá ao porto o atendimento das 
legislação ambiental, também o atendimento dos diversos interesses atuantes.  
 
Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Gestão da Qualidade Ambiental; 
Estruturação; Portos. 
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1 INTRODUÇÃO 
Ocupando uma posição estratégica no comércio mundial, os portos 

tornaram-se a principal ligação entre o comércio marítimo e o terrestre. Embora se 
reconheça a importância dos portos para o transporte e o desenvolvimento 
econômico dos países, sabe-se que a atividade portuária pode gerar significativos 
impactos ambientais (FEOLA et al., 2016; ANTÃO et al., 2016; WALKER, 2016; 
BEBIANNO et al., 2015).  

Esses impactos são decorrentes das atividades de dragagem, da 
movimentação de cargas e descargas, da geração de resíduos industriais, da 
movimentação contínua dos navios (DARBRA et al., 2004). Dentre os impactos 
gerados, destacam-se aqueles relacionados à qualidade da água e dos sedimentos 
que tendem a trazer consequências não somente para a área portuária, mas 
também afetam o meio ambiente e a saúde da população que vive em áreas 
próximas ao porto (MARIN et al., 2008). 

Desse modo, fatores como o elevado número de riscos ambientais a que a 
atividade portuária está exposta, a variedade de cargas, a localização dos portos e 
os diversos interesses atuantes têm tornado a gestão ambiental portuária uma tarefa 
complexa que demanda por uma gestão eficaz (ANTÃO et al., 2016). Para isso, 
torna-se necessário identificar os aspectos que podem gerar impactos ambientais, 
considerando que cada porto realiza determinadas atividades (PUIG et al., 2015b).  

Dentre os motivos mais relevantes abordados por Puig et al., (2015a) para a 
identificação dos aspectos ambientais, está a necessidade de as autoridades 
portuárias atenderem à legislação e aos regulamentos a elas vigentes e o 
desenvolvimento de programas de melhoria contínua da qualidade ambiental, sendo 
este último um processo indispensável para a obtenção e retenção das licenças de 
operação. Frente a essa demanda, os indicadores ambientais tornaram-se um meio 
estratégico para auxiliar a gestão interna das questões ambientais, uma vez que 
permitem monitorar o desempenho, contribuindo assim para controlar os custos 
operacionais, monitorar o progresso e tendências ao longo do tempo, avaliar a 
eficácia das políticas implementadas (PUIG et al., 2014), apoiar a gestão, fortalecer 
a tomada de decisão (SAENGSUPAVANICH et al. 2009) e verificar o atendimento 
das políticas e estratégias (ANTÃO et al., 2016). 

No entanto, a literatura aponta que não há um padrão de indicadores 
definidos para auxiliar a gestão portuária (ANTÃO et al., 2016). Apesar de algumas 
normas ambientais estabelecerem e sugerirem alguns aspectos relevantes, deve-se 
levar em consideração que cada contexto é único, cada organização possui 
características e particularidades distintas que devem ser levadas em consideração 
na identificação dos aspectos ambientais para fins gerenciais. Desse modo, a tarefa 
de seleção desses aspectos e a construção dos indicadores podem ser complicadas 
para muitos gestores portuários (PUIG et al., 2015a). 

É nesse contexto que se enquadra o Porto de São Francisco do Sul, o 
segundo maior porto em movimentação de carga não conteinerizada do Brasil e 
responsável por mais da metade da movimentação portuária catarinense (SEIBEL, 
2010). Sua representatividade no cenário econômico e os múltiplos interesses e 
variáveis atuantes tornaram a gestão ambiental uma atividade complexa, o que tem 
dificultado para o gestor da área ambiental identificar e selecionar os aspectos 
relevantes e suficientes, bem como construir os indicadores para a gestão da 
qualidade ambiental. Nesse sentido, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: Quais 
aspectos devem ser considerados na avaliação da gestão da qualidade ambiental de 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

340 

 

um porto que apoiem a tomada de decisão no aperfeiçoamento do desempenho 
ambiental? 

Para responder à pergunta de pesquisa, este estudo tem como objetivo 
estruturar um modelo de avaliação de desempenho multicritério construtivista para 
apoiar a gestão da qualidade ambiental do Porto de São Francisco do Sul. Para 
atender ao objetivo geral, definiu-se como objetivos específicos:  

 

 Identificar os aspectos que o assessor considera relevantes e 
suficientes para avaliar o desempenho da gestão da qualidade 
ambiental do porto e construir escalas ordinais para mensurá-los. 

 Evidenciar o status quo em relação aos indicadores construídos. 

 Oferecer subsídios à gestão ambiental pela construção de ações de 
aperfeiçoamento nos aspectos em que o porto apresenta 
desempenho comprometedor. 

Para atender aos objetivos, foi selecionada, como instrumento de 
intervenção, a metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-Construtivista (MCDA-C) 
que permitirá ao assessor de Engenharia e Meio Ambiente identificar quais aspectos 
são necessários e suficientes para avaliar o desempenho da gestão da qualidade 
ambiental, compreender os impactos das decisões e identificar ações de 
aperfeiçoamento.  

Justifica-se o presente estudo por sua importância, originalidade e 
viabilidade (CASTRO, 1977). É importante pela aplicação do MCDA-C para apoiar a 
gestão da qualidade ambiental do Porto que, segundo Linkov et al. (2006), se 
caracteriza como ferramenta adequada para auxiliar os gestores a gerir ambientes 
complexos. Pode-se também destacar sua importância com base no argumento de 
Puig et al., (2015a) que evidencia a dificuldade que os gestores portuários possuem 
para identificar e selecionar aspectos relevantes de uma forma legítima e científica. 
É original por não terem sido encontrados, na literatura consultada, trabalhos que 
construam um modelo multicritério construtivista para apoio à gestão da qualidade 
ambiental portuária. É viável pelo interesse do assessor de Engenharia e Meio 
Ambiente do Porto de São Francisco do Sul na utilização de um instrumento que lhe 
permita expandir o conhecimento sobre seu contexto de atuação, bem como na 
estruturação de um modelo que se constituirá em um instrumento que apoie sua 
atividade de gestão de forma transparente. 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

A metodologia utilizada para a presente pesquisa será apresentada em 
quatro etapas. A primeira refere-se ao enquadramento metodológico da pesquisa; a 
segunda evidencia o procedimento para a seleção do material para compor o 
referencial teórico; a terceira apresenta o procedimento para seleção do material que 
dará suporte a apresentação do instrumento de intervenção para a estruturação do 
modelo; e a quarta apresenta o instrumento utilizado para a construção do modelo 
multicritério construtivista e os procedimentos para a coleta e tratamento dos dados. 

 

2.1 Enquadramento metodológico 
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Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, por promover e expandir o 
conhecimento no assessor de Engenharia e Meio Ambiente sobre sua área de 
atuação, com base em suas percepções e valores (RICHARDSON, 2008). Quanto à 
abordagem da pesquisa, caracteriza-se como qualitativa uma vez que objetiva 
identificar e organizar os aspectos considerados pelo assessor como necessários e 
suficientes para avaliar a gestão da qualidade ambiental do Porto de São Francisco 
do Sul, bem como construir escalas ordinais para esses aspectos, identificar o status 
quo e, com base nesse conhecimento, propor ações de aperfeiçoamento.  

Como o objetivo é estruturar um modelo personalizado para apoiar a gestão 
da qualidade ambiental do Porto, adotou-se, como procedimento técnico, o estudo 
de caso. Desse modo, a coleta de dados envolveu dados primários e secundários. 
Os dados primários são obtidos por meio das entrevistas semiestruturadas com o 
assessor de Engenharia e Meio Ambiente, já os dados secundários são obtidos em 
decorrência de análises de documentos para a construção das escalas ordinais e da 
coleta dos dados para identificar o perfil de desempenho (status quo) do Porto de 
São Francisco do Sul (RICHARDSON, 2008). 

 

2.2 Procedimentos para a seleção do material que irá subsidiar a construção do 
referencial teórico  

 

A seleção do Portfólio Bibliográfico (PB) que irá subsidiar a construção do 
referencial teórico foi realizada com base na operacionalização do Knowledge 
Development Process-Constructivist (ProKnow-C). Desenvolvido por pesquisadores 
do LabMCDA, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o ProKnow-C 
configura-se como um importante e estruturado processo para seleção e análise da 
literatura para os pesquisadores afiliados à perspectiva construtivista.  Diversos 
trabalhos vêm sendo publicados em diferentes áreas de conhecimento, com a 
operacionalização do ProKnow-C, como os estudos de Valmorbida, Ensslin (2016), 
Dutra et al. (2015), Ensslin, Ensslin e Pinto (2013) e Tasca et al. (2010). 

As etapas do ProKnow-C compreendem (i) identificar um conjunto de artigos 
científicos e relevantes que representam o fragmento da literatura sobre o tema de 
interesse do pesquisador, denominado como Portfólio Bibliográfico (PB); (ii) 
conhecer os destaques da área de estudo com base nas variáveis definidas pelos 
pesquisadores; (iii) realizar análise crítica desse PB com base na corrente teórica 
selecionada ao qual o pesquisador se afilia; e (iv) apontar possibilidades de 
pesquisa com base nas lacunas identificadas na literatura. Essas etapas são 
apresentadas na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Etapas do ProKnow-C 
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              Fonte: Extraído em Valmorbida et al. (2016, p.12). 

 

Nesta pesquisa, apenas a primeira etapa do ProKnow-C foi operacionalizada 
com o objetivo de selecionar artigos alinhados ao fragmento da literatura referente à 
Avaliação de Desempenho da gestão da qualidade ambiental portuária. Essa etapa 
é realizada com base na seleção do banco de artigos bruto. Desse modo, foram 
definidos os eixos de pesquisa e as palavras-chave que resultaram no seguinte 
comando de busca: "Management" OR "Measuring" OR "Evaluation" OR 
"Evaluations" OR "Performance" OR "Measurement" OR "Measurements" OR 
"Evaluate" OR "Measure" OR "Indicator" OR "Indicators" OR "Assessment" OR 
"Assess") AND ("Environmental Quality" OR Sustainability" OR "Environmental" OR 
"Sustainable Development" OR "ISO 14001") AND ("Port" OR "Ports" OR "Seaport" 
OR "Harbor" OR "Harbour". As bases de dados selecionadas no portal da CAPES 
foram EBSCO, Engineering Village, Proquest, Web of Science, Scopus e Science 
Direct. 

 A pesquisa foi realizada respeitando a estrutura de cada uma das bases de 
dados. Algumas delimitações foram definidas: (i) artigos científicos publicados de 
2000 a 2016; (ii) seleção de pesquisa nos campos: título (artigo title), resumo 
(abstract) e palavras-chave (keywords); (iii) seleção do tipo de publicação (Journal 
Article); (iv) pesquisa apenas em artigos na língua inglesa; e (v) retorno, no mínimo, 
de um artigo científico no resultado das buscas. A busca foi realizada no dia 10 de 
agosto de 2016, resultando em 12.539 publicações. 

Após serem exportados para o software EndNote X7, iniciou-se o processo 
de filtragem, em que foram excluídos 6.622 artigos em duplicidade ou que não eram 
artigos científicos, restando assim 5.917 artigos. Destes, apenas 155 artigos 
continuaram no Portfólio pelo alinhamento ao título. Após essa etapa, foi realizada a 
verificação do reconhecimento científico dos artigos com base no número de 
citações por meio do Google Scholar. Após a verificação da quantidade de citações 
de cada um dos artigos, foi definida a representatividade desejada para a seleção 
dos artigos que iriam compor o Portfólio Bibliográfico. Desse modo, foi considerado, 
como ponto de corte, o percentual de 95,4%, ou seja, os artigos com citações ≥  8, 
que, nesse caso, compreenderam 75 publicações. 

Esses 75 artigos passaram então a compor o Repositório K (Banco de 
artigos não repetidos e título alinhado com reconhecimento científico confirmado). O 
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restante das publicações (80) passou a fazer parte do Repositório P (Banco de 
artigos não repetidos e título alinhado com reconhecimento científico ainda não 
confirmado). Como parte seguinte do processo, o resumo dos 75 artigos foi lido para 
verificar o alinhamento destes com o tema de pesquisa. O acesso aos resumos foi 
possível por meio do EndNote X7.  

Dos 75 resumos analisados do Repositório K, 24 foram considerados 
alinhados, passando a integrar o Repositório A (Banco de artigos não repetidos e 
título e resumo alinhados com reconhecimento científico), o restante dos artigos foi 
eliminado. Selecionado o Repositório A, identificaram-se os autores para a formação 
do Banco de Autores (BA). Definido o BA do Repositório A, a fase seguinte 
compreende a análise do Repositório P, o qual ainda não tem reconhecimento 
científico confirmado. A análise desse Repositório se faz necessária, pois esses 
artigos podem ter publicação recente e, por isso, ainda não terem um número de 
citações significativo. Foram considerados, como publicações recentes, aqueles 
artigos com menos de dois anos de publicação. Já as publicações que não se 
enquadram como recentes, conforme orienta o Proknow-C, devem ser consideradas 
se os autores dos artigos forem integrantes do BA do Repositório A. 

Assim dos 80 artigos, 39 foram selecionados para compor o Repositório B, e 
o restante dos artigos foram eliminados. Em seguida, foi realizada a leitura dos 
resumos desses artigos para avaliar seu alinhamento ao tema de pesquisa, no qual 
se identificou que dos 39 artigos apenas oito estavam alinhados, constituindo assim 
o Repositório B. 

Na sequência, juntaram-se os artigos do Repositório A (24) com os do 
Repositório B (8), dando origem ao Repositório C (Banco de artigos não repetidos e 
título e resumo alinhados e com reconhecimento científico), composto por 32 artigos. 
Com o Repositório C formado, foi verificada a disponibilidade de seu conteúdo na 
forma integral. Desse modo, identificou-se que cinco artigos não estavam 
disponíveis. O restante dos artigos (27) foi submetido à leitura integral para verificar 
o seu alinhamento com o tema da pesquisa. Nessa leitura, verificou-se que sete 
artigos não estavam alinhados com o tema, resultando em um Portfólio Bibliográfico 
composto de 20 artigos apresentados no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico 

Nº Autor Artigo Periódico Ano 

1 Alvarez-Guerra 
et al.  

Prioritization of sediment management 
alternatives using stochastic multicriteria 
acceptability analysis 

Science of the 
Total 
Environment  

2010 

2 Antão  et al.  Identification of Occupational Health, 
Safety, Security (OHSS) and 
Environmental Performance Indicators in 
port areas 

Safety Science  2016 

3 Bebianno et al.  Integrated approach to assess 
ecosystem health in harbor areas 

Science of the 
Total 
Environment  

2015 

4 Darbra et al. The Self Diagnosis Method - A new 
methodology to assess environmental 
management in sea ports 

 Marine 
Pollution 
Bulletin  

2004 
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5 Doong et al. Characterization and composition of 
heavy metals and persistent organic 
pollutants in water and estuarine 
sediments from Gao-ping River, Taiwan 

Marine Pollution 
Bulletin  

2008 

6 Feola et al.  Platform of integrated tools to support 
environmental studies and management 
of dredging activities 

Journal of 
Environmental 
Management  

2016 

7 Jha et al.  Detection of genotoxins in the marine 
environment: adoption and evaluation of 
an integrated approach using the 
embryo–larval stages of the marine 
mussel 

 Mytilus edulis 2000 

8 Jimenez-
Tenorio et al.  

Determining sediment quality for 
regulatory proposes using fish chronic 
bioassays 

Environment 
International  

2007 

9 Lee  et al. Environmental efficiency analysis of port 
cities: Slacks-based measure data 
envelopment analysis approach 

Transport Policy  2014 

10 Linkov et al. From comparative risk assessment to 
multi-criteria decision analysis and 
adaptive management: Recent 
developments and applications   

Environment 
International 

2006 

11 Marin  et al.  Development of a multistep indicator-
based approach (MIBA) for the 
assessment of environmental quality of 
harbours 

ICES Journal of 
Marine Science  

2008 

12 Montero et al. Integrative sediment assessment at 
Atlantic Spanish harbours by means of 
chemical and ecotoxicological tools 

Environmental 
Monitoring and 
Assessment  

2013 

13 Moreno et al.  The use of meiofauna diversity as an 
indicator of pollution in harbour 

ICES Journal of 
Marine Science  

2008 

14 Muniz et al. Assessment of contamination by heavy 
metals and petroleum hydrocarbons in 
sediments of Montevideo Harbour 
(Uruguay) 

 Environment 
International  

2004 

15 Peris-Mora et al.  Development of a system of indicators for 
sustainable port management 

Marine Pollution 
Bulletin  

2005 

16 Puig  et al. Identification and selection of 
Environmental Performance Indicators for 
sustainable port development 

Marine Pollution 
Bulletin 

2014 

17 Puig  et al. Tool for the identification and assessment 
of Environmental Aspects in Ports 
(TEAP) 

Ocean and 
Coastal 
Management 

2015 

18 Puig  et al.  Current status and trends of the 
environmental performance in European 
ports 

Environmental 
Science and 
Policy 

2015 

19 Saengsupavanic 
et al. 

Environmental performance evaluation of 
an industrial port and estate: ISO14001, 
port state control-derived indicators 

 Journal of 
Cleaner 
Production 

2009 
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20 Walker Green Marine: An environmental program 
to establish sustainability in marine 
transportation 

 Marine 
Pollution 
Bulletin 

2016 

Fonte: Autores da pesquisa (2016). 
 
2.3 Procedimento para seleção do material que dará suporte à apresentação do 
instrumento de intervenção para construção do modelo 

Para a seleção dos artigos que irão dar suporte a apresentação do 
instrumento de intervenção, a metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-
Construtivista (MCDA-C), que será utilizada para a construção do modelo, também 
se utilizou o Knowledge Development Process-Constructivist (ProKnow-C). Nesta 
pesquisa, foram consideradas três bases de dados: Scopus, Web of Science e 
Engineering Village. As palavras-chave e os eixos de pesquisas resultaram no 
seguinte comando de buscas: "Multicriteria" OR "MCDA-C" OR "MCDA" OR 
"Decision aid" OR "Decision aiding" OR "Multi-criteria Method" OR "Multicriteria 
Method") AND ("Constructivist". A busca foi feita no dia 6 de setembro de 2016 e 
resultou em 34 publicações. 

A etapa de filtragem do Banco de dados inicia com a eliminação dos artigos 
repetidos. Com o auxílio do Endnote X7, foram identificados sete artigos repetidos, 
os quais foram excluídos do processo. A etapa seguinte compreende a leitura 
quanto ao alinhamento dos títulos dos artigos. Desse modo, dos 27 artigos, 12 foram 
excluídos por estarem desalinhados com o tema de pesquisa, e 15 permaneceram 
no banco de dados por estarem alinhados ao título. A próxima etapa foi a verificação 
do reconhecimento científico dos artigos, com base no número de citações, porém 
os autores desta pesquisa optaram por verificar o resumo de todos os artigos, sem 
delimitá-los pelo reconhecimento científico. Assim, verificou-se que somente um 
artigo não estava alinhado pelo resumo, totalizando 14 artigos no Portfólio.  

Como etapa seguinte, foi verificada a disponibilidade integral desses artigos, 
em que apenas dois não estavam disponíveis. Dos 12 artigos disponíveis, nove 
estavam alinhados integralmente, passando a integrar o Portfólio final, conforme o 
Quadro 2.  

 
Quadro 2: Artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico 

Nº Autor Artigos Periódico Ano 

1 
 Azevedo  et 
al. 

Performance Measurement to Aid 
Decision Making in the Budgeting 
Process for Apartment-Building 
Construction: Case Study Using MCDA-
C 

Journal of 
Construction 
Engineering and 
Management 

2013 

2 
 Lacerda, 
Ensslin L., 
Ensslin, R. S  

A performance measurement framework 
in portfolio management: A 
constructivist case 

Management 
Decision  

2011 

3 
 Lacerda, 
Ensslin L., 
Ensslin, R. S  

A performance measurement view of IT 
project management 

International Journal 
of Productivity and 
Performance 
Management 

2011 

4 

Bortoluzzi, 
Ensslin 
L.,Ensslin, R. 
S 

Performance evaluation of tangible and 
intangible aspects of the market area: A 
case study in a medium industrial 
company 

Revista Brasileira de 
Gestão de Negócios  

2010 
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5 
Da Rosa  et 
al. 

Environmental disclosure management: 
A constructivist case 

Management 
Decision  

2012 

6 
Della Bruna, 
Ensslin L., 
Ensslin, R. S  

An MCDA-C application to evaluate 
supply chain performance 

International Journal 
of Physical 
Distribution & 
Logistics 
Management  

2014 

7 
Ensslin, S. 
R., et al 

Improved decision aiding in human 
resource management: A case using 
constructivist multi-criteria decision 
aiding 

 International Journal 
of Productivity and 
Performance 
Management  

2013 

8 Marafon et al. 
The effectiveness of multi-criteria 
decision aid methodology: A case study 
of R&D  

Management 
European Journal of 
Innovation 
Management  

2015 

9 
Tasca, 
Ensslin L., 
Ensslin, R. S  

Evaluation of training programs: A case 
study in public administration 

 Revista de 
Administração Pública  

2012 

Fonte: Autores da pesquisa (2016). 
 

2.4 Instrumento para Construção do Modelo Multicritério Construtivista e 
Procedimentos para Coleta e Tratamento dos Dados 

 
O instrumento de intervenção utilizado para a construção do modelo foi a 

Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-Construtivista (MCDA-C), uma vez que 
permite gerar conhecimento no decisor, como também identificar os aspectos 
relevantes que compreendem sua gestão (TASCA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).  

Caracterizado como uma evolução do método MCDA tradicional, o MCDA-C 
surgiu como um instrumento que permite o apoio à decisão em ambientes 
complexos, incertos e conflituosos (ENSSLIN et al., 2010 apud ENSSLIN et al., 
2013). Sua abordagem construtivista permite ao decisor compreender melhor o 
ambiente em que atua e o impacto de suas decisões que são baseadas em seus 
valores e preferências (Ensslin et al., 2013).  

Assim, a metodologia MCDA-C difere das outras abordagens MCDA por 
reconhecer os limites de conhecimento do decisor e permitir que sejam incorporadas 
ao processo as medidas que se mostrem necessárias e suficientes para avaliar o 
contexto em questão (Ensslin et al., 2010 apud DA ROSA et al., 2012). O MCDA-C é 
composto por três fases (Ensslin et al., 2000 apud MARAFON et al., 2015): Fase de 
Estruturação, Fase de Avaliação e Fase de Recomendações (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Etapas da metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-Construtivista 
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                                       Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001 apud Bortoluzzi, 
Ensslin, Ensslin, 2010, p. 432). 
 

A Fase de Estruturação busca expandir conhecimento no decisor a respeito 
do problema e contexto em que atua. Desse modo, o primeiro passo da Fase de 
Estruturação é identificar os atores do contexto e o rótulo que melhor representa o 
problema em questão (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010).  Em seguida, 
identificaram-se os Elementos Primários de Avaliação (EPAs), que representam as 
preocupações, desejos e motivações associados aos os valores e objetivos do 
decisor diante do contexto decisório (DELLA BRUNA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2014). 

 Com base nos EPAs, constroem-se os Conceitos que indicam a direção de 
preferência e seu oposto psicológico. Os conceitos são então distribuídos em Áreas 
de Preocupação, denominados Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) (LACERDA; 
ENSSLIN; ENSSLIN, 2011a).  

Após distribuir os conceitos nos PVFs, constroem-se os mapas cognitivos, 
cujo objetivo é expandir o entendimento de cada área de preocupação, à medida 
que é possível visualizar a relação de causa e efeito dos objetivos (BORTOLUZZI; 
ENSSLIN; ENSSLIN, 2010).   

De acordo com Lacerda et al. (2011b, p.95), ―Com essa atividade é possível 
identificar linhas de argumentação que conduzem os conceitos meios aos conceitos 
mais estratégicos‖ A associação das linhas de argumentação a uma preocupação do 
decisor é chamada de clusters que são sintetizados e transportados para uma 
estrutura arborescente, denominada Estrutura Hierárquica de Valor (EHV), que, junto 
com os mapas cognitivos, permitirá a construção dos descritores por meio de 
escalas ordinais (AZEVEDO et al., 2013). Para que seja possível comparar o 
desempenho entre os descritores, segundo Ensslin et al. (2000 apud LACERDA, 
ENSSLIN, ENSSLIN, 2011b), é necessário que o decisor estabeleça os níveis de 
referência ―Neutro‖ e ―Bom‖. 

A segunda fase da metodologia compreende a Fase de Avaliação. Na 
primeira etapa dessa fase, as escalas ordinais dos descritores são transformadas 
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em escalas cardinais, em seguida é realizada a análise de independência dos 
descritores para garantir que as taxas de compensação serão constantes para os 
níveis de referência pré-estabelecidos (ENSSLIN et al., 2000 apud LACERDA; 
ENSSLIN, ENSSLIN, 2011b). 

Após a análise de independência, as escalas ordinais (qualitativas) são 
transformadas em escalas cardinais (quantitativas), com base nas diferenças de 
atratividade julgadas pelo decisor, entre os níveis. Essa etapa é realizada por meio 
do software Macbeth no qual se constrói uma função de valor para cada descritor 
(BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010). A construção da função de valor é 
possível pela atribuição da pontuação aos níveis de referência, sendo o nível ―Bom‖ 
pontuado com ―100‖ pontos, e o ―Neutro‖ com ―0‖ ponto. Desse modo, são 
construídas as matrizes semânticas no Macbeth que refletirão o julgamento do 
decisor a respeito da atratividade percebida em passar de um nível da escala para 
outro nível imediatamente inferior da escala (BANA e COSTA e VANSNICK,1997 
apud TASCA, ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).  

A terceira etapa da Fase de Avaliação contempla as taxas de substituição, 
que têm como finalidade informar a diferença de atratividade entre os níveis de 
referência dos descritores. Para calcular as taxas de substituição, utiliza-se o 
Macbeth, em que, com base no julgamento do decisor, são criadas ações potenciais 
que representam a contribuição da passagem do nível ―Neutro‖ para o nível ―Bom‖ 
para cada um dos critérios. Assim, criam-se as taxas de substituição para todo o 
modelo (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010). Após a obtenção das taxas de 
cada critério, pode-se transformar o valor da avaliação em valores de uma avaliação 
global e traçar o desempenho atual (status quo), possibilitando a determinação 
gráfica da performance de ações potenciais e seus impactos (ENSSLIN et al., 2001 
apud MARAFON et al., 2015).  

Como última etapa da Fase de Avaliação, a análise de sensibilidade é 
realizada para traçar cenários das possíveis consequências de determinadas ações 
que podem ser adotadas pelo decisor. O modelo permite o desenvolvimento da 
análise de sensibilidade sobre o impacto das alternativas nas escalas e sobre a 
diferença de atratividades das escalas cardinais, assim como sobre as taxas de 
compensação (LACERDA et al., 2011a). A Fase de Avaliação não será abordada 
neste trabalho, pois o foco da pesquisa foi identificar os aspectos mais relevantes 
que compreendem a qualidade ambiental do Porto de São Francisco do Sul. 

Na Fase de Recomendação, com base na identificação do perfil de 
desempenho dos indicadores, surge a necessidade de propor ações que possam 
influenciar positivamente o desempenho do contexto em estudo. Essas ações 
partem da necessidade de alcançar melhorias nos indicadores em que o Porto 
apresenta nível comprometedor, de modo que as informações possam subsidiar a 
atividade de gestão, gerando alternativas e identificando seus possíveis impactos. 
Assim, por meio das ações de aperfeiçoamento, o contexto problemático que retrata 
o perfil de desempenho comprometedor passa a ser identificado como campo de 
oportunidade (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010; LACERDA et al., 2011b). 
 
 
3 REFERENCIAL TEÓRICO: Avaliação de Desempenho da Qualidade Ambiental 
Portuária  
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Os gestores portuários têm buscado continuamente meios para atender às 
legislações ambientais e às partes interessadas. Para suprir essas demandas, o 
monitoramento da gestão da qualidade ambiental tornou-se um componente 
fundamental dos planos de negócio (PERIS-MORA et al., 2005). 

Dessa forma, Marin et al. (2008) salientam que, para realizar eficientemente 
a gestão da qualidade ambiental, é necessário: (i) identificar as áreas passíveis aos 
riscos ambientais; (ii) identificar os aspectos (indicadores) que representem o 
contexto; e (iii) realizar a comunicação dos resultados do monitoramento.   

A utilização de indicadores pode trazer inúmeros benefícios para o 
monitoramento das questões ambientais. Por meio das informações geradas, pode-
se acompanhar o progresso, as tendências e o grau que as metas estão sendo 
alcançadas e, dessa forma, amparar decisões estratégicas (PUIG et al., 2014). Em 
seu estudo, Puig et al. (2014) identificaram mais de 300 indicadores relacionados à 
gestão ambiental. Isso demostra a elevada quantidade de monitoramento que 
contempla a atividade portuária, como também o crescente interesse por parte dos 
gestores dos portos em aprofundar seu conhecimento a respeito dos aspectos e as 
prioridades ambientais que compreendem suas atividades de gestão (DARBRA et 
al., 2004).  

O estudo desenvolvido por Puig et al. (2015b) identificou algumas dessas 
prioridades. Dentre elas, a qualidade do ar foi identificada como a principal 
prioridade do setor, seguido da gestão de resíduos e do consumo de energia. Este 
último apareceu em terceiro lugar no ranking devido à recessão econômica europeia 
e também consciência pela queima de gases, como o dióxido de carbono e o 
enxofre. Gestão de ruídos, operações de dragagem e qualidade de água também 
foram identificadas como prioridades ambientais na pesquisa. 

Baseada nessas prioridades, a literatura apresenta alguns trabalhos que 
estabeleceram indicadores de qualidade ambiental a fim de auxiliar as autoridades 
portuárias no processo de gestão, seguem essas pesquisas os trabalhos de 
Saengsupavanich et al. (2009) e Peris-Mora et al. (2005). Entre os indicadores 
propostos estão: qualidade do ar; emissão de contaminantes atmosféricos; níveis de 
ruído; consumo eficiente da água; número de navios inspecionados anualmente; 
número de incidentes de derramamento de óleos; áreas de riscos para a poluição do 
solo, emissão de gases poluentes; qualidade da água em torno do porto e a 
qualidade dos sedimentos.  Esses últimos merecem atenção especial, uma vez que 
o monitoramento da água e a qualidade dos sedimento são considerados pontos 
críticos de avaliação. Um monitoramento ineficiente pode trazer inúmeras 
consequências ambientais, afetando também a saúde humana (MARIN et al., 2008).  

Desse modo, a gestão de sedimentos é uma tarefa complexa que requer 
uma análise crítica dos possíveis riscos ambientais associados ao seu descarte, 
uma vez que possui alta concentração de contaminantes tóxicos (MORENO et al., 
2008) que afetam diretamente a qualidade da água, comprometendo os organismos 
presentes no ecossistema aquático (JIMENEZ- TENORIO et al., 2007). Desse modo, 
diversos trabalhos têm sido desenvolvidos para avaliar a qualidade dos sedimentos 
por meio da identificação de concentração de metais pesados, poluentes orgânicos 
e materiais tóxicos. (Exemplos desses trabalhos são os de MUNIZ et al., 2014; 
DOONG et al., 2008; JHA et al., 2000; JIMENEZ-TENORIO, 2007; BEBIANNO et al., 
2015; MONTERO et al., 2013.) 

Nesse contexto, Alvarez-Guerra et al. (2010) salientam que a tomada de 
decisão para o gerenciamento dos aspectos ambientais, especialmente o dos 
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sedimentos, é uma tarefa complexa que necessita de ferramentas de gestão 
ambiental que priorizem alternativas. Embora a ferramenta DEA tenha sido utilizada 
com frequência para trabalhar com a questão ambiental (LEE, YEO e THAI, 2014), o 
autor destaca a importância da utilização da metodologia MCDA. Caracterizada 
como uma ferramenta multicritério de apoio à decisão, a metodologia MCDA está 
cada vez mais sendo reconhecida e utilizada para apoiar contextos complexos, 
auxiliando os gestores a priorizarem alternativas com base em vários critérios que 
representam as características do contexto em que estão inseridos (LINKOV et al., 
2006). 

 
 

4 RESULTADOS 
 

Nesta seção, é apresentada a estruturação do modelo de Avaliação de 
Desempenho para apoiar a gestão da qualidade ambiental do Porto de São 
Francisco do Sul. 

 

4.1 Identificação do contexto decisório 

 

Situado na baia da Babitonga, em São Francisco do Sul, no estado de Santa 
Catarina, o Porto de São Francisco do Sul se consolida como o segundo maior porto 
em movimentação de carga não conteinerizada do Brasil. No ano de 2014, 
movimentou 13.301.540 toneladas com a atracação de 607 navios. Entre as 
principais rotas de granéis, estão a China (soja), a América do Sul, a África, o 
Oriente Médio (milho) e a Europa (milho e farelo) (SEIBEL, 2010). 

Dada sua representatividade, o Porto possui um setor responsável pela 
gestão ambiental. Entre suas atividades, está a realização de uma série de 
monitoramentos ambientais a fim de atender às legislações vigentes e às demandas 
dos órgãos ambientais que, quando não atendidas, podem gerar penalidades, 
comprometendo as atividades portuárias. No entanto, devido a inúmeras variáveis 
que compreendem esses monitoramentos, percebe-se a dificuldade dos gestores em 
controlar essas atividades. O desconhecimento do desempenho atual, dos aspectos 
comprometedores e das vantagens competitivas dificulta a adoção de processo de 
geração de melhoria. Para fazer frente a essa demanda e apoiar o decisor no 
complexo contexto no qual atua, foi construído o modelo de apoio à gestão da 
qualidade ambiental. 

 

4.2 Fase de Estruturação 

 

Como atividade inicial para construir o modelo de apoio à decisão, foi 
definido o rótulo ―Modelo de Apoio à Gestão Ambiental do Porto de São Francisco 
do Sul‖ como também foram identificados os atores envolvidos no contexto, como 
apresentado na Figura 3.  

Figura 3: Autores identificados 
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Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

 

Após a definição do rótulo, foram identificados os Elementos Primários de 
Avaliação (EPAs) que o decisor considerou como importantes. Com base nos EPAs, 
conceitos foram construídos, indicando a preferência do assessor em relação a cada 
EPA, como também seu polo oposto psicológico. Estes são representados pelas 
reticências (...) e devem ser lidos como ―ao invés de‖. O Quadro 3 apresenta alguns 
dos 47 EPAs obtidos durante as entrevistas.  

 

 
Quadro 3: EPAs e Conceitos Construídos 

EPAs Conceitos 

Bioindicadores 
100- Garantir o atendimento dos parâmetros de avaliação dos 
bioindicadores ... Provocar alterações no ambiente aquático 

Qualidade da 
Água 

101- Verificar se os padrões da qualidade da água na área de influência 
estão sendo atendidos ... Ter alto índice de inconformidade 

Qualidade do Ar 
102- Monitorar a qualidade do ar nas áreas afetadas pelas operações ... 
Deixar de atender os parâmetros ambientais 

Qualidade do Ar 
103- Monitorar a concentração de partículas totais suspensas ... Exceder 
a concentração média permitida 

Sedimentos 
104-Verificar a quantidade de sedimentos gerados ... Provocar impactos 
ambientais  

Água de Lastro 
105- Monitorar a água de lastro ... Ter impactos ambientais decorrentes da 
contaminação por espécies estrangeiras 

Água de Lastro 
106- Monitorar os pontos de avaliação da qualidade da água de lastro ... 
Deixar de atender os padrões ambientais exigidos  

Água de Lastro 
107- Monitorar a quantidade de espécies invasoras ... Deixar de atender 
os padrões ambientais exigidos  

Biota Aquática 
108- Monitorar o atendimento dos padrões de qualidade da biota aquática 
... Afetar os ecossistemas aquáticos 

Qualidade da 
Água 

109- Monitorar a qualidade da água nas áreas afetadas pelas operações 
...  Deixar de detectar possíveis impactos ambientais 

Qualidade da 
Água 

110- Garantir o atendimento dos padrões da qualidade da água na área 
de influência da dragagem ... Gerar impactos ambientais  

Sedimentos 
111- Monitorar os sedimentos ... Ter alterações na qualidade da água com 
nutrientes acumulados e materiais pesados  

Níveis de Ruído 
112- Atender os padrões de qualidade dos níveis de ruído ... 
Comprometer o desempenho das atividades do porto 
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Consumo de 
Água 

113- Gerenciar os níveis de ruídos ... Ser penalizado por não atender as 
normas ambientais 

Fauna  114- Monitorar a diversidade existente de espécies da fauna ... Deixa de 
detectar possíveis reduções da fauna 

Consumo de 
Água 

1115- Monitorar o consumo da água ... Ter alto consumo de água 

Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

 

Com base no conhecimento gerado com a identificação dos EPAs, foi 
possível identificar as grandes áreas de preocupação, denominadas por candidatos 
a Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Foram identificados estes cinco PVFs: 
Gestão Ambiental; Resíduos; Qualidade Ambiental; Qualidade do Trabalho; e 
Educação Ambiental e Social, formando a Estrutura Hierárquica de Valor com os 
Pontos de Vista Fundamentais. Para o presente estudo, somente será abordado o 
PVF ―Qualidade Ambiental‖ 

Com os conceitos agrupados em áreas de preocupações, é possível criar os 
mapas cognitivos, permitindo assim a expansão do conhecimento do assessor. 
Nessa etapa, conceitos podem ser excluídos ou incorporados, permitindo a geração 
de conhecimento proposta pela metodologia.  A Figura 4 apresenta o mapa cognitivo 
para o PVF abordado no presente estudo ―Qualidade Ambiental‖ e os respectivos 
PVFs do modelo. 

 

Figura 4: Mapa Cognitivo referente ao PVF "Qualidade Ambiental" 

 
Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

 

Após elaborado os mapas cognitivos, foram identificados os clusters e 
subclusters, que são as linhas de argumentação associadas a uma preocupação do 
decisor. A Figura 5 apresenta os clusters e subclusters para o PVF abordado. 
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Figura 5: Clusters e Subclusters referentes ao PVF "Qualidade Ambiental" 

 
Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

 
O agrupamento entre os clusters e subclusters originou a Árvore de Valor 

com os Pontos de Vista Elementares (PVEs) e os SubPVFs, os quais são 
apresentados na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Estrutura Hierárquica de Valor (EHV) 
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Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

Com base na Estrutura Hierárquica de Valor (EHV), identificaram-se os 
aspectos relevantes para apoiar o contexto. 

 
 
 
Como proposto por Marin et al. (2008), para realizar eficientemente a gestão, 

é necessário identificar os aspectos relevantes que representem o contexto da 
qualidade ambiental portuária. Em seguida, para possibilitar a medição do 
desempenho das propriedades de cada um dos PVFs, foram construídas escalas 
ordinais, apresentadas das na Figura 7. 

Figura 7: Descritores construídos para o PVF "Qualidade Ambiental" 
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Fonte: Autores da pesquisa (2016). 
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Como pode ser verificado na Figura 7, foram construídos 22 indicadores que 
representam os aspectos relevantes para a gestão da ―Qualidade Ambiental‖ do 
Porto. Dentre eles, alguns foram abordados na literatura por meio dos trabalhos de 
Saengsupavanich et al. (2009) e Peris-Mora et al. (2005) como, por exemplo, 
qualidade do ar, níveis de ruído, consumo da água, qualidade da água, qualidade 
dos sedimentos, entre outros. 

Salienta-se que, apesar de a literatura elencar vários aspectos, entre eles os 
considerados como críticos para a gestão (qualidade da água e qualidade dos 
sedimentos), se observou que não apresentam como analisá-los e mensurá-los. Até 
mesmo o trabalho desenvolvido por Linkov et al. (2006), que ressalta a importância 
de utilizar a ferramenta MCDA para apoiar os decisores a gerir contextos complexos, 
não demostra como operacionalizar a ferramenta.  

Em seguida, dando continuidade à aplicação da metodologia MCDA-C, 
foram estabelecidos os níveis de referências ―Bom‖ e ―Neutro‖ e traçado o perfil de 
desempenho atual (status quo) para todos os 22 indicadores, conforme determina a 
metodologia. A Figura 8 apresenta o desempenho atual de alguns indicadores 
(representado pela linha tracejada), referente ao PVE ―Qualidade da água‖. 

 

Figura 8: Descritores e status quo do PVE ―Qualidade da água‖ 

 
Fonte: Autores da pesquisa (2016). 

 
Finalizada a Fase de Estruturação, com base no desempenho atual de todos 

os indicadores, foi possível identificar os aspectos em que o Porto de São Francisco 
do Sul está com desempenho ―Bom‖ e aqueles que estão em nível comprometedor. 
Para os aspectos em que o Porto está com desempenho comprometedor foram 
propostas ações para sua melhoria.  

Desse modo, por meio da Fase de Recomendações, foram propostas ações 
de melhoria para alavancar o desempenho dos quatro indicadores relacionados à 
Qualidade Ambiental em que o Porto de São Francisco do Sul apresenta nível 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

357 

 

comprometedor, a saber: 3.1.2.1- Número de pontos de avaliação da água de lastro; 
3.6.2 Quantidade de m³ dragados a cada operação; 3.7.2- Quantidade de sedimento 
em m³ gerado pela dragagem; 3.8.2- kWh consumido em relação ao número de 
toneladas movimentas. Os Quadros 4 e 5 apresentam as ações propostas para 
melhorar o desempenho do Porto nos aspectos 3.1.2.1 e 3.8.2. 

 
Quadro 4: Ação de aperfeiçoamento proposta para o aspecto 3.1.2.1 ―Quantidade de pontos‖ 

Descritor Ação 

Quantidade de pontos 
Número de pontos de avaliação da água 

de lastro 

 

Criar procedimento para coleta de amostras da água de 

lastro nos navios 

Resultado esperado 

Garantir o monitoramento da água de lastro, a fim de 

identificar a existência de possíveis espécies estrangeiras 

Recursos necessários Tempo e materiais para realizar a coleta  

Responsável Gestor 

Data de inicio  Mês de setembro 

Data de término Contínuo  

Frequência do acompanhamento Mensal 

Como acompanhar Número de navios   

Responsável por acompanhar Assessor da Engenharia e Meio Ambiente 

Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2016). 
 
 

Quadro 5: Ação de aperfeiçoamento proposta para o aspecto 3.8.2 ―Consumo de energia‖ 

Descritor Ação 

Consumo de energia 
kWh consumido em relação ao número de 

toneladas movimentadas  

Identificar processos com consumo elevado de energia a 

fim de eliminar desperdícios  

Resultado esperado Redução de 10% no consumo mensal de energia  

Recursos necessários Tempo para coletar as informações 

Responsável Gestor 

Data de inicio  Mês de novembro 

Data de término Contínuo  

Frequência do acompanhamento Mensal 

Como acompanhar 

Verificar a quantidade de toneladas movimentadas versus 

consumo de energia    
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Responsável por acompanhar Assessor da Engenharia e Meio Ambiente 

Fonte: Adaptado de Ensslin et al. (2016). 

 

Com base na implantação das ações de melhorias para o Porto nos 
indicadores com desempenho indesejado, deve haver procedimentos para 
atualização periódica do desempenho em cada indicador, estabelecendo-se, 
portanto, um processo de gestão com ciclos de avaliação contínuos. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Diante da centralidade do setor portuário para a economia mundial e 
principalmente pela complexidade que envolve a gestão da qualidade ambiental, 
percebe-se a necessidade da adoção, por parte dos gestores dos portos, de 
ferramentas e metodologias que os auxiliem no processo de tomada de decisão. 

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo estruturar um modelo de 
avaliação de desempenho multicritério construtivista para apoiar a gestão da 
qualidade ambiental do Porto de São Francisco do Sul. Para atender a esse objetivo, 
foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) identificar os aspectos que o 
assessor considera relevantes e suficientes para avaliar o desempenho da gestão 
da qualidade ambiental e construir escalas ordinais para mensurá-los; (ii) evidenciar 
o status quo em relação aos indicadores construídos; e (ii) oferecer subsídios à 
gestão ambiental por meio da construção de ações de aperfeiçoamento nos 
aspectos em que o Porto apresenta desempenho comprometedor. Para alcançar os 
objetivos da presente pesquisa, utilizou-se, como instrumento de intervenção, a 
metodologia Multicritério de Apoio à Decisão-Construtivista (MCDA-C).  

Diante do primeiro objetivo específico, após entrevistar o assessor de 
Engenharia e Meio Ambiente e contextualizar o problema, foram identificados 47 
Elementos Primários de Avaliação, que foram expandidos por conceitos orientados à 
ação e agrupados em cinco áreas de preocupação: Gestão Ambiental; Resíduos; 
Qualidade Ambiental; Qualidade do Trabalho; e Educação Ambiental e Social, estes 
denominados Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Esse agrupamento possibilitou 
a expansão do conhecimento, originando assim mapas de relação meios-fins, 
conhecidos como mapas cognitivos. 

Com base nos mapas, os conceitos formaram os clusters e subclusters, 
dando origem à Árvore de Valor com os Pontos de Vista Elementares (PVEs). Para 
cada um dos PVEs foram construídos descritores com escalas ordinais qualitativas e 
estabelecidos os níveis de referência (Bom e Neutro). Como etapa seguinte, foi 
identificado o perfil de desempenho (status quo), atendendo assim, ao segundo 
objetivo específico do trabalho. 

Após definido o status quo, foi possível identificar os aspectos em que a 
gestão da Qualidade Ambiental se encontra em nível de excelência e nível 
comprometedor. Foram identificados estes quatro aspectos em nível 
comprometedor: 3.1.2- Número de pontos de avaliação da água de lastro; 3.6.2 
Quantidade de m³ dragados a cada operação; 3.7.2- Quantidade de sedimento em 
m³ gerado pela dragagem; e 3.8.2- kWh consumido em relação ao número de 
toneladas movimentas. 
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O terceiro objetivo específico foi alcançado na Fase de Recomendação da 
metodologia MCDA-C, ao propor ações de melhorias para os aspectos identificados 
em nível comprometedor. 

Dessa forma, a metodologia MCDA-C configurou-se como importante para 
auxiliar o processo de gestão ambiental portuária, identificado os aspectos julgados 
pelo gestor como essenciais à gestão do Porto e ao perfil da situação atual com a 
evidenciação dos aspectos comprometedores, propondo um processo para gerar 
ações de melhoria que permitirá ao Porto a boa expansão de sua imagem perante a 
sociedade, o atendimento das legislações ambientais, como também o atendimento 
dos diversos interesses atuantes.  

Por fim, é importante destacar, como limitação deste trabalho, a Fase de 
Avaliação da metodologia MCDA-C, que não foi abordada no presente estudo. Além 
disso, as ações apresentadas na Fase de Recomendações não foram 
implementadas para a averiguação dos resultados obtidos nesse contexto. Cumpre 
observar que a estruturação do modelo construído foi personalizada. Desse modo, 
para possíveis replicações do estudo, deve-se considerar que cada contexto é único, 
que cada organização possui características distintas que devem ser consideradas, 
conforme destacado por Puig et al., (2015a). 

Sugere-se para futuras pesquisas: i) a realização da Fase de Avaliação da 
metodologia MCDA-C; ii) a criação de um modelo de avaliação de desempenho para 
os demais Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) (Gestão Ambiental; Resíduos; 
Qualidade do Trabalho; e Educação Ambiental e Social; e (iii) a aplicação da 
metodologia MCDA-C em outros portos a fim de verificar as particularidades e 
similaridades desse segmento. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
ALVAREZ-GUERRA, M.; CANIS, L.; VOULVOULIS, N.; VIGURI, J. R.; LINKOV, I. 
Prioritization of sediment management alternatives using stochastic multicriteria 
acceptability analysis. Science of the Total Environment 408(20): 4354-4367, 2010. 

ANTÃO, P.; CALDERÓN, M.; PUIG, M.; MICHAIL, A.; WOOLDRIDGE, C.; DARBRA, 
R. M. Identification of Occupational Health, Safety, Security (OHSS) and 
Environmental Performance Indicators in port areas. Safety Science 85: 266-275, 
2016. 

AZEVEDO, R. C.; LACERDA, R. T. D.; ENSSLIN, L.; JUNGLES, A. E.; ENSSLIN, S. 
R. Performance Measurement to Aid Decision Making in the Budgeting Process for 
Apartment-Building Construction: Case Study Using MCDA-C. Journal of 
Construction Engineering and Management-Asce 139(2): 225-235, 2013. 

BEBIANNO, M. J.; PEREIRA, C. G.; REY, F.; CRAVO, A.; DUARTE, D.; ERRICO, G. 
D.; REGOLI, F. Integrated approach to assess ecosystem health in harbor areas. 
Science of the Total Environment 514: 92-107, 2015. 

BORTOLUZZI, S. C.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L. Performance evaluation of 
tangible and intangible aspects of the market area: A case study in a medium 
industrial company. Revista Brasileira de Gestão de Negócios 12(37): 425-446, 
2010. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

360 

 

CASTRO, C. M. A prática da pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

DA ROSA, F. S.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L.; LUNKES, R. J. Environmental 
disclosure management: A constructivist case. Management Decision 50(6): 1117-
1136, 2012. 

DARBRA, R. M.; RONZA, A.; CASAL, J.; STOJANOVIC, T. A.; WOOLDRIDGE, C. 
The Self Diagnosis Method- A new methodology to assess environmental 
management in sea ports." Marine Pollution Bulletin 48(5-6): 420-428, 2004. 

DELLA BRUNA, E. Jr.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.  An MCDA-C application to 
evaluate supply chain performance. International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management 44(7): 597-616. 

DOONG, R.; LEE, S-H.; LEE, CC.; SUN, Y. C.; WU, S. C.  Characterization and 
composition of heavy metals and persistent organic pollutants in water and estuarine 
sediments from Gao-ping River, Taiwan. Marine Pollution Bulletin 57(6-12): 846-857, 
2008. 

DUTRA, A.; RIPOLL-FELIU, V. M.; FILLOL, A. G.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L. The 
construction of knowledge from the scientific literature about the theme seaport 
performance evaluation. International Journal of Productivity and Performance 
Management, 64(2), 243-269, 2015. 

ENSSLIN, L.; DUTRA, A.; MARTINS, R. P.; DEZEM, V. Modelo Construtivista para 
Apoiar o Processo de Gestão da Universidade Federal de Tocantins. Iberoamerican 
Journal of Strategic Management (IJSM), 15(2), 122-129.2016. 

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; PINTO, H. D. M. Processo de investigação e análise 
bibliométrica: Avaliação da Qualidade dos Serviços Bancários. Revista de 
Administração Contemporânea. 17(3), 325-349, 2013. 

ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L.; BACK, F.; LACERDA, O. T. R. Improved decision 
aiding in human resource management: A case using constructivist multi-criteria 
decision aiding. International Journal of Productivity and Performance Management 
62(7): 735-757, 2013. 

FEOLA, A.; LISI, I.; SALMERI, A.; VENTI, F.; PEDRONCINI, A.; GABELLINI, M.; 
ROMANO, E. Platform of integrated tools to support environmental studies and 
management of dredging activities. Journal of Environmental Management 166: 357-
373, 2016. 

JHA, A. N.; CHEUNG, V. V.; FOULKES, M. E.; MONTE, S.  J.; DEPLEDGE, M. H. 
Detection of genotoxins in the marine environment: adoption and evaluation of an 
integrated approach using the embryo–larval stages of the marine mussel, Mytilus 
edulis. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 
464(2): 213-228, 2000. 

JIMÉNEZTENORIO, N.; CASELLES, C.M.;  KALMAN, J.; SALAMANCA, J.; 
CANALES, L. G.; SARASQUETE, C.; DELVALLS, T. A. Determining sediment quality 
for regulatory proposes using fish chronic bioassays. Environment International 
33(4): 474-480, 2007. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

361 

 

LACERDA, R. T. O.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.  A performance measurement 
framework in portfolio management: A constructivist case. Management Decision 
49(4): 648-668, 2011a. 

LACERDA, R. T. O.; ENSSLIN, L., ENSSLIN, S. R. A performance measurement 
view of IT project management. International Journal of Productivity and Performance 
Management 60(2): 132-151, 2011b. 

LEE, T.; TAE, T.; YEO.; THAI, V. V. Environmental efficiency analysis of port cities: 
Slacks-based measure data envelopment analysis approach. Transport Policy 33: 
82-88, 2014. 

LINKOV, I.; SATTERSTROM, F. K.; KIKER, G. C; BATCHELOR, C.; PONTES, T.; 
FERGUSON, E.   From comparative risk assessment to multi-criteria decision 
analysis and adaptive management: Recent developments and applications. 
Environment International 32(8): 1072-1093, 2006. 

MARAFON, A. D.; ENSSLIN, L.; LACERDA, R. T. O.; ENSSLIN, S. R. The 
effectiveness of multi-criteria decision aid methodology: A case study of R&D 
management. European Journal of Innovation Management 18(1): 86-109, 2015. 

MARIN, V.; MORENO, M.; VASSALLO, P.; VEZZULLI, L.; FABIANO, M. 
Development of a multistep indicator-based approach (MIBA) for the assessment of 
environmental quality of harbours. ICES Journal of Marine Science 65(8): 1436-1441, 
2008. 

MONTERO, N.; MENCHACA, I.; GARMENDIA, J. M.; FRANCO, J.; NIETO, O.; 
ETXEBARRIA, N.; BELZUNCESEGARRA, M. J. Integrative sediment assessment at 
Atlantic Spanish harbours by means of chemical and ecotoxicological tools. 
Environmental Monitoring and Assessment 185(2): 1305-1318, 2013. 

MORENO, M.; VEZZULLI, L.; MARIN, V.; LACONI, P.; ALBERTELLI, G.; MAURO, F. 
The use of meiofauna diversity as an indicator of pollution in harbours. ICES Journal 
of Marine Science 65(8): 1428-1435, 2008. 

MUNIZ, P.; DANULAT, E.;  BEATRIZ, C. Y.;  GARCI, J.; ALONSO.;  MEDINA, C.; BI, 
M. C. Assessment of contamination by heavy metals and petroleum hydrocarbons in 
sediments of Montevideo Harbour (Uruguay). Environment International 29(8): 1019-
1028. 

PERIS-MORA, E.; OREJAS, D.;  SUBIRATS, A.; IBÁÑEZ, S.; ALVAREZ, P. 
Development of a system of indicators for sustainable port management. Marine 
Pollution Bulletin 50(12): 1649-1660, 2005. 

PUIG, M.; WOOLDRIDGE, C.; CASAL, J.; DARBRA, R. M. Tool for the identification 
and assessment of Environmental Aspects in Ports (TEAP). Ocean and Coastal 
Management 113: 8-17, 2015a. 

PUIG, M.; WOOLDRIDGE, C.; DARBRA, R. M. Identification and selection of 
Environmental Performance Indicators for sustainable port development. Marine 
Pollution Bulletin 81(1): 124-130, 2014. 

PUIG, M.; WOOLDRIDGE, C.; MICHAIL, A.; DARBRA, R. M. Current status and 
trends of the environmental performance in European ports. Environmental Science 
and Policy 48: 57-66, 2015b. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

362 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

SAENGSUPAVANICH, C.; COOWANITWONG, N.;GALLARDO, W. G.; 
LERTSUCHATAVANICH, C. Environmental performance evaluation of an industrial 
port and estate: ISO14001, port state control-derived indicators. Journal of Cleaner 
Production 17(2): 154-161, 2009. 

SEIBEL, N. T. A história do Porto de São Francisco do Sul. Governo do Estado de 
Santa Catarina. 2010. 

TASCA, J. E.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R. Evaluation of training programs: A case 
study in public administration. Revista de Administração Pública 46(3): 647-675, 
2012. 

TASCA, J.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; BERNARDETE, M. M. A. An approach for 
selecting a theoretical framework for the evaluation of training programs. Journal of 
European Industrial Training, 34(7), 631-655, 2010. 

VALMORBIDA, S. M. I.; ENSSLIN, L. Construção de conhecimento sobre avaliação 
de desempenho para gestão organizacional: uma investigação nas pesquisas 
científicas internacionais. Revista Contemporânea de Contabilidade, v.13, n. 28, 
p.123-148, 2016. 

VAMORBIDA, S. M. I.; ENSSLIN, S. R.; ENSSILIN, L. RIPOLL-FELIU, V. M. 
Rankings Universitários Mundiais. Que Dizem os Estudos Internacionais? REICE. 
Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2016, 
14(2), 5-29. doi: 10.15366/reice2016.14.2.001, 2016. 

WALKER, T. R. Green Marine: An environmental program to establish sustainability 
in marine transportation. Marine Pollution Bulletin 105(1): 199-207, 2016. 

 

  



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

363 

 

 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Responsabilidade 

Socioambiental: O caso do Terminal de Contêineres do Porto de 
Salvador 

 
Fransival Pereira Costa 

(Fundação Visconde de Cairu) 
Antônio Carlos Ribeiro da Silva 

 (Fundação Visconde de Cairu) 

 
 
Resumo 
 
Esta pesquisa buscou abordar o gerenciamento de resíduos sólidos e a 
responsabilidade socioambiental no porto de Salvador, especificamente a do 
Terminal de Contêineres de Salvador. As questões socioambientais passam a ser 
incluídas como normas nas organizações, comprometimento e consciência dos 
funcionários por meio da mudança organizacional, que são algumas das tendências 
para garantir a sustentabilidade empresarial. Neste sentido, o presente estudo tem 
como objetivo geral analisar as políticas e diretrizes de gerenciamento de resíduos 
sólidos e de responsabilidade socioambiental no Terminal de Contêineres do Porto 
de Salvador, com vistas à proposta de ações e melhorias no sistema de gestão 
ambiental. A investigação buscou entender: como é possível reduzir os impactos 
ambientais causados pelos resíduos sólidos gerados nas atividades portuárias 
mantendo a melhoria dos seus serviços e a responsabilidade socioambiental? A 
pesquisa classifica-se como exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa do 
problema. Para tanto, além do embasamento teórico, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas e de campo com utilização de questionário, com a finalidade de 
constatar e analisar as estratégias de gerenciamento de resíduos e a 
responsabilidade socioambiental do Tecon Salvador. Primeiramente buscou-se 
avaliar a conformidade do instrumento de gestão utilizado com a legislação vigente 
que rege o tema, especialmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) n° 56/2008. Posteriormente, por meio de visita a campo, análise de 
documentos e questionário, a sistemática de gerenciamento foi caracterizada e 
avaliada e, assim, foi possível analisar que as práticas adotadas pela empresa em 
estudo atendem de forma socialmente responsável aos aspectos de gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Por fim, foram desenvolvidas proposições para o 
aprimoramento de alguns aspectos destas práticas.  
 
Palavras-chave: Gerenciamento; Resíduos; Socioambiental. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
A relação estabelecida entre as atividades portuárias e as questões  

ambientais são complexas, já que envolve toda uma gama de estruturas econômicas, 
sociais e ambientais. Tais estruturas caminham juntas, tendo nas atividades 
portuárias o condão da alavanca do sistema econômico e de escoamento da 
produção. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

364 

 

Assim, a atividade portuária é importante para o desenvolvimento da 
sociedade e, para isso, deve seguir as regras do desenvolvimento sustentável 
preconizado pelas políticas ambientais. Para desenvolver tal tarefa, faz-se 
necessária a criação de dispositivos legais capazes de consolidar um 
desenvolvimento econômico aliado a uma gestão ambiental. 

No âmbito da gestão ambiental portuária, um aspecto que se destaca é a 
gestão dos resíduos, sejam eles operacionais, de embarcação ou de carga. Embora, 
especificamente, os resíduos de embarcação sejam objeto de regulamentações 
internacionais – destacando-se, nesse contexto, a Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios, Convenção MARPOL 73/78, e as 
regulamentações da International Maritime Organization (IMO), agência 
especializada das Nações Unidas responsável pela segurança da navegação e 
prevenção da poluição marítima causada por navios – diferentes países 
desenvolvidos vêm implementando políticas próprias através de regulamentações e 
iniciativas proativas por parte das entidades setoriais e autoridades portuárias. 
Profissionais que atuam na área ambiental têm demonstrado preocupação com 
alguns aspectos que envolvem novas práticas e tecnologias para o desenvolvimento 
sustentável dos sistemas produtivos, principalmente pela necessidade de 
capacitação profissional para melhor atender às organizações em seu diferencial 
competitivo. 

Os resíduos sólidos portuários vêm sendo objeto de análise de instituições e 
profissionais de diferentes áreas. Nesse sentido, nos últimos cinco anos, destacam-
se os relacionados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Estado da Arte 

Autor Ano Objetivos Resultados 

SEP/PR & 

UFRJ 
2012  

Desenvolver o “Programa de 

Conformidade do Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e Efluentes” 

nos Portos Marítimos Brasileiros. 

Propor melhores práticas de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

Murta et al 2012 
Analisar o gerenciamento de 

resíduos nos portos brasileiros. 

Evidenciaram aspectos que padecem de 

adequação, mesmo sendo o tema objeto de 

convenções internacionais, políticas nacionais, 

normas ambientais e sanitárias. 

Magrini et 

al 
2012 

Inventariar os resíduos dos portos 

marítimos e propor melhores 

práticas de gestão. 

Resultados preliminares apontam alguns aspectos 

regulatórios que podem ter influência na 

efetividade da gestão. 

Jaccoud & 

Magrini 
2014 

Analisar a política de resíduos 

sólidos para portos marítimos no 

Brasil e na Europa.  

Elaboração de melhores práticas de gestão 

ambiental, através de proposição de 

encaminhamentos e iniciativas para o setor. 

Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se que o desafio a ser enfrentado pela gestão ambiental nos tempos atuais 
possibilita o desenvolvimento de programas de forma sistemática para melhoria da 
qualidade de vida e socioambiental das comunidades futuras. Sobre isso, Aurélio 
(2012) defende a ideia de que são várias as gerações nascidas e criadas, nas 
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grandes cidades, afastadas do convívio com a natureza, o que contribui para as 
alterações ambientais globais. 

Não existe meio-termo. Ou se constrói uma economia que respeite os limites da 
Terra ou continuamos com o que está aí até o seu declínio e nos envolvemos em 
uma tragédia evolutiva. Reconhecemos os limites naturais da Terra e ajustamos 
nossa economia ou prosseguimos ampliando cada vez mais a nossa pegada 
ecológica até que seja muito tarde?  Estamos todos envolvidos em um grande 
experimento global (DIAS, 2008).  

Logo, para análise de como os empreendimentos portuários estão preparados para 
o desenvolvimento sustentável, é necessário que as principais fontes de impactos 
ambientais estejam mapeadas, pois assim se terá capacidade para analisá-las e 
estabelecer estratégias de gestão e controle. O diagnóstico da situação dos resíduos 
sólidos é essencial para a definição de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), sendo importante identificar tanto os tipos de resíduos gerados pelo 
porto e seus diversos atores como as quantidades desses resíduos, a fim de que os 
mesmos sejam gerenciados de forma sustentável. 

Dessa forma, este estudo justifica-se em virtude da questão ambiental 
constituir-se de temática emergencial colocada na pauta das discussões da 
sociedade contemporânea. A preservação do meio ambiente surge como tema de 
destaque diante das preocupações mundiais, especialmente porque a geração de 
resíduos é cada vez maior e o seu descarte inadequado provoca danos ao ambiente 
e às pessoas. Nesta perspectiva, faz-se necessário adoção de medidas como a 
gestão de resíduos sólidos, para que estes impactos sejam minimizados. Sob a ótica 
estratégica, a gestão de resíduos do ambiente portuário carece de estudos mais 
aprofundados e detalhados, em virtude da escassez de literatura a respeito desse 
tema. 

Assim, a escolha pelo tema Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Responsabilidade Socioambiental: O Caso do Terminal de Contêineres do Porto de 
Salvador surgiu da observação por parte do investigador, como membro da equipe 
de gestão ambiental da empresa investigada. A temática do gerenciamento de 
resíduos sólidos é algo que acompanha toda a trajetória profissional do pesquisador, 
desenvolvida em mais de quinze anos na área de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (SSMA). A sua atuação como gestor de equipes de meio ambiente e a sua 
participação em congressos e simpósios da área o inquietaram a buscar entender 
melhor este tema. 

Outro fator que contribui é o fato das questões ambientais não estarem 
voltadas somente à preservação ambiental, mas também às questões sociais e 
econômicas. Desta maneira, deve-se harmonizar o desenvolvimento econômico com 
o meio ambiente, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população e, aos 
seus serviços e produtos, contribuindo para a prosperidade da atividade portuária. E, 
sendo os resíduos sólidos produzidos em portos um problema de extrema 
relevância, ou pela quantidade gerada ou pela sua tipologia, exige-se um complexo 
e integrado conjunto de práticas decorrentes de imposições legais claras e de 
iniciativas proativas, para que a internalização da questão ambiental também ocorra 
considerando a responsabilidade social, pois ambiente e sociedade fazem parte de 
um mesmo contexto. 
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Diante desta tendência, um questionamento emerge: Como é possível reduzir 
os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos gerados nas atividades 
portuárias mantendo a melhoria dos seus serviços e a responsabilidade 
socioambiental? 

Desse modo, o objetivo central que desencadeou todo percurso investigativo 
foi analisar as políticas e diretrizes de gerenciamento de resíduos sólidos e de 
responsabilidade socioambiental no Terminal de Contêineres do Porto de Salvador, 
com vistas à proposta de ações e melhorias no sistema de gestão ambiental, 
tomando como objetivos específicos os que seguem abaixo:  

a) identificar as práticas de gestão e gerenciamento de resíduos no Terminal 
de Contêineres do Porto de Salvador; 

b) verificar a existência de uma cultura voltada ao desenvolvimento 
sustentável; 

c) identificar as principais dificuldades relacionadas ao gerenciamento de 
resíduos sólidos no Terminal de Contêineres do Porto de Salvador; 

d) e propor soluções aos problemas identificados durante a pesquisa. 
 

A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se em duas partes: a  bibliográfica, em livros e 

utilizando como base de dados: CAPES, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), 

ANTAQ, ANVISA, ABNT e CONAMA, analisando-se estudos e documentos datados entre 

1960-2015, para verificar as antigas experiências e temáticas mais recentes; e as de campo, 

nas quais se observam as práticas de gerenciamento de resíduos sólidos utilizadas pelo 

Terminal de Contêineres de Salvador. 

O trabalho apresentado está estruturado em uma introdução, cinco capítulos 
e as considerações finais. Na introdução, são apresentados os objetivos do trabalho, 
bem como as linhas gerais do tema pesquisado. No primeiro, segundo e terceiro 
capítulos, aborda-se o tema central da pesquisa, que é o gerenciamento de resíduos 
sólidos e responsabilidade socioambiental no setor portuário. No quarto, descreve-se 
a metodologia utilizada na pesquisa, que inclui o tipo de pesquisa, o universo, a 
amostra, a forma de coleta dos dados, a sistemática de tratamento e a análise 
destes. O quinto apresenta a análise dos resultados do estudo de caso, caracteriza-
se pela apresentação dos resultados obtidos e a sua discussão, incidindo em uma 
análise descritiva com o intuito de dar resposta aos objetivos propostos. Por último, 
apresentam-se as devidas conclusões, bem como aquelas que parecem ser as suas 
implicações práticas e sugestões de maior aprofundamento sobre o tema. 
 
 
2 METODOLOGIA 

 
Este item descreve a metodologia adotada na investigação. Gil (1999) define 

método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas adotado 
para se atingir o conhecimento. Assim, são apresentados a estrutura metodológica 
utilizada para a realização do estudo, o tipo de pesquisa, o universo, a amostra, a 
forma de coleta dos dados, a sistemática de tratamento e a análise destes.  

 
2.1 TIPO DE PESQUISA 
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A pesquisa é de cunho qualitativo. Ruiz (2002, p.32) faz uma distinção entre 
método e técnica destacando que: ―método (...) traçado das etapas fundamentais da 
pesquisa, enquanto a palavra técnica significa os diversos procedimentos ou a 
utilização de diversos recursos peculiares a cada objeto de pesquisa, dentro das 
diversas etapas do método.‖. 

A metodologia para alcançar os objetivos desta pesquisa pode ser 
apresentada sob dois enfoques: quanto aos fins; e quanto aos meios. 

No que se refere aos fins, esta dissertação, adotou a pesquisa exploratória e 
também descritiva. Exploratória, porque o gerenciamento de resíduos sólidos em 
portos ainda é pouco explorado. E descritiva, pois identifica e descreve as 
características do gerenciamento de resíduos sólidos do Terminal de Contêineres do 
Porto de Salvador. 

No que tange aos meios de investigação, Vergara (2006) classifica como 
pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post 
fact, pesquisa-ação e estudo de caso; esclarecendo que estes tipos de pesquisa não 
são mutuamente excludentes. Assim, na direção de investigar o processo de 
gerenciamento de resíduos sólidos, a obtenção dos dados se deu por revisão 
bibliográfica, levantando informações em artigos científicos, teses, dissertações, 
normas técnicas, manuais e legislações. Utilizaram-se ainda informações de sítios 
eletrônicos, principalmente dos órgãos regulamentadores do setor (ANTAQ, 
CONAMA, IBAMA, entre outros), com o acesso a relatórios de atividades e outras 
publicações destas organizações, os quais associamos à fundamentação teórica 
que embasou o estudo.   

E, também, por estudo de caso, em geral, apropriado à fase exploratória, já 
que normalmente refere-se a situações empíricas que investigam um fenômeno 
dentro de um contexto real e contemporâneo. Ainda sobre estudo de caso Lüdke e 
André (1986) definem esta estratégia de investigação como uma forma de analisar 
dados em que o desenvolvimento do estudo aproxima-se a um funil: no início há 
questões ou foco de interesses muito amplos, que no final se tornam mais diretos e 
específicos. 

Para elucidar essa metáfora com as palavras de Santos (2006), é possível 
dizer que o início do estudo é representado pela parte mais larga do funil e, à 
medida que a pesquisa se adianta de uma etapa de exploração mais ampla para 
uma outra mais restrita de análise de dados elaborados, o estudo vai se 
encaminhando para o final, representando a extremidade mais estreita do funil. 

Abordando o planejamento do estudo de caso desenvolvido nessa 
investigação, percebe-se que a extremidade mais larga caracteriza os momentos 
iniciais quando o tema gerenciamento de resíduos sólidos foi selecionado. Em 
seguida deu-se a escolha pelo local da pesquisa e os sujeitos do estudo. O processo 
foi se estreitando com as decisões a respeito dos procedimentos escolhidos para 
coleta de dados, até alcançar a fase de análise dos dados, que se caracteriza como 
a parte mais estreita do funil. 

 
2.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

 
O estudo foi realizado no Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (TECON). 
Empresa privada de Sociedade Anônima de Capital Fechado, localizada na Avenida 
Oscar Pontes, nº 97, Comércio. A empresa atua no segmento de operação portuária, 
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envolvendo ova e desova de contêineres, armazenagem alfandegada, fornecimento 
e monitoramento de contêineres refrigerados e movimentação de cargas especiais.  

A empresa iniciou suas atividades em Março de 2000, possui uma área de 118 
mil m², com capacidade para movimentar 530 mil Teus por ano. Está apta a receber 
os maiores navios de contêineres do mundo, com um cais preferencial para 
cabotagem, 684 tomadas para contêineres refrigerados e uma célula exclusiva para 
atendimento de clientes refeers7. Conta atualmente com 600 funcionários 
distribuídos em cargos operacionais, administrativos e de gestão; sendo 539 homens 
e 61 mulheres.  

Para Prodanov (2006, p.28), o universo de pesquisa trata-se ―das pessoas, coisas 
ou fenômenos pesquisados, enumerando características comuns, como, por 
exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem‖. 

Carmo e Ferreira (1998, p.78) descrevem a população alvo como ―o conjunto de 
elementos abrangidos por uma mesma definição. Esses elementos têm, obviamente, 
uma ou mais características comuns a todos eles, características que os diferenciam 
de outro conjunto de elementos…‖. 

O universo da investigação foi o de 34% dos funcionários da organização que 
são alvos do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. Assim, os questionários 
foram respondidos por um grupo de 201 (duzentos e um) colaboradores. O 
questionário (APÊNDICE A) foi realizado com os setores operacionais e 
administrativos, envolvendo colaboradores de nível operacional, administrativo e de 
gestão. A amostra foi selecionada de maneira aleatória, mantendo apenas uma 
proporcionalidade na quantidade de pessoas por turnos.  

Conforme pode ser constatado, buscou-se mesclar, na seleção dos 
indivíduos, uma variedade de perfis que refletissem a empresa o mais próximo 
possível da realidade e que estivessem de acordo com as delimitações definidas na 
pesquisa. As variáveis controladas foram: tempo de empresa, cargo, departamento, 
idade, sexo e turno de trabalho.   

A escolha pela empresa objeto desta investigação deu-se pelo fato de o 
pesquisador fazer parte do seu quadro de colaboradores e ser membro da equipe de 
gestão ambiental. 

 
2.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 
Para coleta de dados e tendo em vista os objetivos do trabalho, a pesquisa foi 

realizada com informações colhidas do ano de 2014 e 2015 no gerenciamento de 
resíduos do TECON, através de visitas a campo e, também utilizando como 
instrumento de coleta de dados um questionário socioambiental estruturado que 
será aplicado in loco (APÊNDICE A). 

De acordo com Fortin (2009), o questionário auxilia a organizar, a normalizar 
e a controlar os dados, para que as informações procuradas e obtidas possam ser 
colhidas de forma rigorosa. 

Para Gil (2006), o questionário compreende uma técnica de investigação 
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

                                                 
7
 Contêineres refrigerados. 
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escrito às pessoas, com objetivo de conhecer opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expetativas, situações vivenciadas, etc.  

Ainda de acordo com Gil (2006), a elaboração das questões constitui o 
elemento basilar do questionário e deve seguir determinadas regras, para não 
enviesar as respostas, as quais irão testar as hipóteses ou esclarecer o problema da 
pesquisa em questão. Na elaboração das questões, pode-se optar por três tipos: 
questões fechadas, questões abertas e questões dependentes. A opção pelo tipo de 
questões está condicionada a diversos fatores, como a natureza da informação 
desejada, o nível sociocultural dos interrogados, etc. 

Outro aspecto importante acerca do questionário diz respeito a sua 
apresentação, pois constitui um estímulo para obtenção de respostas, desde 
apresentação gráfica, como as instruções para o preenchimento e a introdução ao 
questionário. A distribuição dos questionários pode ser efetuada pelo correio ou 
pessoalmente, bem como podem ser aplicados em grupo e via online. 

Entre os principais motivos para escolha deste instrumento estão a dimensão 
da população, a economia de tempo, a garantia de anonimato, a liberdade de 
respostas, a rapidez e a facilidade de preenchimento. Conforme Ruiz (2002), o 
questionário é uma técnica de coleta de dados que possui algumas vantagens em 
relação a outras, sendo uma delas o fato de poder ser aplicado simultaneamente a 
significativo número de informantes. 

O questionário, modelo em Apêndice A, é estruturado com questões fechadas 
e divide-se em duas partes. A primeira parte do questionário foi composta por dados 
demográficos dos respondentes, de forma a melhor caracterizar a amostra em 
estudo e obter dados que permitam analisar a influência de determinadas variáveis 
na gestão de resíduos sólidos. Engloba questões como: Idade, gênero, tempo de 
empresa, função desempenhada, setor em que trabalha e turno de trabalho. A 
segunda parte é composta por 12 (doze) questões relacionadas com o problema de 
investigação. 

   
2.4 TÉCNICA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 
O método utilizado para análise e tratamento de dados será o analítico. Este 

método permite ao pesquisador concatenar os dados coletados, estabelecendo 
informações e conclusões sobre o objeto de análise. 

Após aplicação e recebimento dos questionários, o passo seguinte foi 
elaborar um ―banco de dados‖ através da ferramenta google docs que possibilitou a 
análise de cada caso separadamente, a fim de separar os pontos importantes, 
codificando-os e apresentando-os de forma mais estruturada.  

Concluídas as análises individuais dos casos, no terceiro momento foi 
realizada, mais uma vez, a análise dos pontos escolhidos, pretendendo-se, agora, 
identificar similaridades e diferenças importantes entre os casos já codificados, 
relacionando o resultado obtido à luz do modelo conceitual escolhido. Manteve-se, 
desta forma, uma corrente de evidências desejada. A análise dessa pesquisa seguiu 
a estratégia generalista de apoiar-se em proposições teóricas (YIN, 2005). 

Por último, foi estruturado um roteiro de análise apresentado no capítulo de 
apresentação e análise do estudo de caso, que agrupa, em níveis, as categorias 
encontradas, oriundas do conjunto de diferentes perguntas ou não. Ressalta-se que, 
ao final de cada sessão de análise, optou-se por mostrar quadros-resumos dos 
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resultados obtidos nos questionários, de maneira a apoiar o leitor em sua 
compreensão e memorização ao longo da leitura do capítulo de resultados.  

 
 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 
 

3.1 TERMINAL DE CONTÊINER DO PORTO DE SALVADOR 
 
Registros históricos reportam que o Porto de Salvador existe desde meados 

do século XVI, cujo ancoradouro proporcionava a importação de mercadorias 
procedentes de Portugal e da África e a exportação de produtos tropicais para o 
Reino de Portugal.  

O Porto de Salvador nasce como consequência das excelentes condições 
portuárias da Baía de Todos os Santos, tornando-se, durante dois séculos, o 
principal destino das embarcações que cruzavam o Atlântico na rota comercial entre 
o Novo e o Velho Mundo. Todavia, com a transferência da capital da Colônia para o 
Rio de Janeiro, em 1763, em razão da crescente exploração de ouro em Minas 
Gerais, a importância do Porto de Salvador se manteve, registrando uma entrada 
média anual, na segunda metade do século XVIII, de pelo menos 90 a 100 navios, 
que aproveitavam as condições naturais de atracação, mantendo suas instalações 
rudimentares por quase 400 anos.  

Assim, apenas no início do século XX (1906) foi assinalado o início efetivo 
das obras de sua modernização, com a inauguração do porto organizado com o 
primeiro trecho do Cais da Alfândega (13 de maio de 1913), marcando o começo da 
exploração comercial do Porto de Salvador, a partir do aterramento de uma extensa 
faixa do bairro do Comércio. 

No entanto, só após 50 anos (1963) foi inaugurada a Estação Marítima 
Visconde de Cairu, incluindo a disponibilização do terminal de passageiros 
(concluídas em 1968), tais como o quebra-mar norte, complementando os 
escoramentos e aterros de Águas de Meninos e da Enseada de São Joaquim.  

Hoje, o Porto de Salvador é administrado pela Companhia das Docas do 
Estado da Bahia (CODEBA), empresa de economia mista, vinculada à Secretaria de 
Portos da Presidência da República (SEP), dispondo de um cais acostável com 
2.084m de extensão, dividido em três trechos: o Cais Comercial (1.470m), o Cais de 
Ligação (240m) e o Cais de Água de Meninos (375m), que totalizam 10 (dez) berços, 
08 (oito) armazéns, 04 (quatro) alpendres e diversos pátios, num total de 
aproximadamente 22.000m² de área coberta e 170.000 m² de áreas descobertas, 
contemplando também instalações de armazenagem para terceiros e áreas 
arrendadas a empresas privadas.  

De acordo com dados da CODEBA, atualmente o porto organizado de 
Salvador possui os seguintes arrendatários: TECON Salvador (área arrendada – 118 
mil m², com operação de movimentação, embarque e desembarque de carga); 
Intermarítima (área arrendada – 20 mil m², operação de movimentação e 
armazenamento de carga); Frefbasa (área arrendada – 4 mil m², operação – 
movimentação de carga); Internacional – área 1 (área arrendada – 500 m², operação 
– apoio operacional); Internacional – área 2 (área arrendada – 550 m² operação – 
apoio operacional); e J Macêdo (área arrendada – 840 m², operação – passagem).  

 Em 2015, o porto movimentou um total de 4,3 milhões de toneladas, sendo 
que o seu Terminal de Contêineres atingiu o recorde de operação com 290,2 mil 
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TEUs. 
 
3.2 A EMPRESA  

 
O TECON Salvador, alvo do estudo de caso, está localizado na latitude 13º 

00'37"S e na longitude 38º 35'00" W, na Região Metropolitana de Salvador, 
representado parcialmente pela ocupação da Cidade Baixa de Salvador, Capital do 
Estado da Bahia (Figura 1). 

 

Figura 1 – Porto de Salvador 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

O principal arrendatário do porto de Salvador é o TECON Salvador, 
pertencente ao grupo Wilson Sons. Empresa privada de Sociedade Anônima de 
Capital Fechado, localizada na Avenida Oscar Pontes, nº 97, Comércio, CEP 
40.460-130. A empresa iniciou suas atividades em Março de 2000 e atua no 
segmento de operação portuária, envolvendo ova e desova de contêineres, 
armazenagem alfandegada, fornecimento e monitoramento de contêineres 
refrigerados e movimentação de cargas especiais; compreendendo as atividades de 
programação e operação de embarque e desembarque de contêineres e carga 
geral, gestão e fiel guarda das mercadorias armazenadas em suas instalações, 
manutenção e conservação dos equipamentos e instalações. 

O TECON movimenta cargas para exportação, principalmente produtos 
petroquímicos, frutos e sucos, celulose, peles e couros. Dentre os principais 
produtos que são importados, destacam-se trigo, produtos químicos, arroz, 
equipamentos, papel e produtos minerais. Contudo, as atividades portuárias geram 
riscos pontuais de impactos ambientais, interferindo de forma direta sobre o 
ecossistema adjacente.  

Além disso, o TECON encontra-se em pleno estágio de modernização, 
atendendo às diretrizes previstas na Lei de Modernização dos Portos Nº 
12.815/2013, e Licenciamento Ambiental Portaria 3977/12. 
A relação entre o TECON, a comunidade e o meio ambiente é estabelecida por uma 
linha tênue, não sendo possível pensar no desenvolvimento de um sem averiguar as 
consequências no outro. Torna-se, portanto, paradigma do desenvolvimento 
sustentável, o qual envolve a comunidade do entorno, os impactos ambientais 
causados por suas atividades e, principalmente, a saúde dos seus colaboradores. 
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3.3 SETOR DE GESTÃO AMBIENTAL  

 
A empresa TECON Salvador possui, na sua estrutura hierárquica, o setor de 

SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde). A área de SMS é composta por 15 
profissionais, sendo 01 (um) gerente de SMS, 01 (um) engenheiro de segurança do 
trabalho, 02 (dois) supervisores de segurança do trabalho, 05 (cinco) técnicos de 
segurança do trabalho, 02 (dois) estagiários técnicos de segurança do trabalho, 01 
(um) analista ambiental, 01 (um) estagiário ambiental, 01 (um) médico do trabalho e 
01 (um) técnico de enfermagem do trabalho. 

Os objetivos da equipe ambiental no TECON Salvador são: manter o 
cumprimento das legislações vigentes, acompanhando o atendimento dos requisitos 
estabelecidos na licença ambiental de operação; promover conscientização dos 
trabalhadores através de treinamentos e palestras; realizar simulados de emergência 
ambiental para se certificar de que os recursos mínimos estabelecidos estejam 
disponíveis; realizar análises de riscos ambientais para conhecê-los; e gerar ações 
que visem a sua minimização ou eliminação.  

 
3.4 SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS GERADOS NO TERMINAL DE 
CONTÊINERES DO PORTO DE SALVADOR 

 
O setor de SMS é o responsável por coordenar o sistema de Gestão 

Ambiental do TECON e, consequentemente, o gerenciamento de resíduos. Os 
responsáveis pelo setor demonstram conhecimento das legislações que abarcam o 
tema. 

As etapas do manejo dos resíduos gerados no TECON são realizadas por 
empresas terceirizadas e colaboradores próprios. Os resíduos administrativos são 
segregados, coletados, transportados e armazenados nas centrais de resíduos, por 
empresa terceirizada. Os colaboradores próprios e terceirizados recebem 
treinamentos para realizarem a coleta seletiva. A área de meio ambiente diariamente 
realiza auditoria para verificar se os resíduos estão sendo descartados de forma 
correta nos coletores de coleta seletiva e centrais de resíduos, através de um check 
list (Tabela 1).  

 
Tabela 1 – Check list da coleta seletiva 

 

Setores/Áreas Junho Julho Agosto Setembro 

Portaria 33,33% 70,00% 61% 67% 

Recepção 100% 95% 94% 100% 

Segurança Patrimonial 75,00% 90,00% 100% 95% 

Qualidade 100% 95,00% 100% 100% 

Gerência de SMS 66,66% 100% 100% 100% 

TI 66,66% 90% 94% 95% 

Gerência de TI 75% 100,00% 100% 100% 

DHO 44,44% 95% 100% 78% 

Gerência DHO  100% 92,00% 100% 100% 

Obras 55,55% 90,00% 94% 95% 

Gerência de Obras  77,77% 100% 94% 93% 
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Operações 11,11% 15% 39% 50% 

Coordenação de Operações 85,71% 83,00% 100% 100% 

Gerência de Operações  62,50% 100% 100% 83% 

Financeiro 44,44% 95,00% 83% 95% 

Suprimentos 88,88% 95,00% 100% 100% 

Gerência do financeiro 100% 93% 93% 100% 

Comercial 22,22% 95% 78% 89% 

Coordenação do comercial 88,88% 100,00% 94% 100% 

Diretoria do comercial 100% 95% 100% 100% 

Copa 1 andar 100% 100,00% 100% 100% 

Copa 2 andar  100% 100,00% 89% 95% 

Monitoramento 57,14% 100% 89% 83% 

Sala de saúde  80% 100% 94% 100% 

Sala de projeto 67% 86,00% 100% 88% 

Sala de convivência 83% 90% 100% 100% 

TI - Sala do técnico                     -                 - 89% 95% 

Ferramentaria                     -                 - 73% 100% 

Almoxarifado                     -                 - 86% 100% 

Armazém                     -                 - 100% 95% 

Armazenagem                     -                 - 79% 78% 

Coordenação armazém                     -                 - 100% 100% 

Sala despachante                      -                 - 30% 69% 

Sala de SMS                     -                 - 71% 72% 

 Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
Na Tabela 1, verifica-se um comparativo da auditoria de coleta seletiva 

realizada entre os meses de junho a setembro de 2015. O resultado é apresentado 
mensalmente no comitê das áreas.   

A auditoria foi realizada nos setores Operacionais (SMS, Manutenção, 
Almoxarifado, Armazém) e nas áreas administrativas (Tecnologia da Informação; 
Comercial; Financeiro; Desenvolvimento Humano e Organizacional ou DHO), 
iniciando em agosto 2015. Nos meses de junho e julho 2015, foi feita uma auditoria 
piloto apenas no setor administrativo.  

Durante os meses de junho e julho do mesmo ano, os Diálogos Diários de 
Segurança (DDSs) sobre coleta seletiva foram intensificados no TECON. Os desvios 
foram apresentados e as instruções para a não repetição dos mesmos pontuadas.  

No que se refere aos resíduos perigosos, cada setor gerador responsabiliza-
se pela segregação, acondicionamento e transporte destes para as centrais. 
Entretanto, o setor de meio ambiente é o responsável pelas centrais. E o 
procedimento estabelece que os setores geradores devem informar ao setor de meio 
ambiente sobre a sua existência antes que eles cheguem às centrais; para que este 
último analise se os mesmos estão acondicionados adequadamente antes de serem 
enviados para as centrais, onde serão armazenados. 

Todos os resíduos armazenados são inseridos em uma planilha de registro, 
onde consta o dia, o setor responsável pela geração, a quantidade de material 
armazenado e a especificação dos mesmos (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Registro de armazenamento do mês de outubro 

 
Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

Em todos os resíduos classe I é colocada uma etiqueta de identificação. Essa 
etiqueta facilita a identificação e a pesagem dos mesmos por categoria (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Etiqueta de identificação de Classe I 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
O manejo dos resíduos de embarcações é de responsabilidade do agente 

portuário (para cada embarcação), que contrata empresas especializadas para tal 
serviço. A fiscalização dos serviços prestados é realizada pela autoridade portuária, 
notificando as empresas e o agente portuário quando necessário. A Receita Federal, 
a ANVISA e as demais autoridades também têm competência para controlar a 
destinação final dos resíduos em determinados casos.  

O TECON segue a diretriz de segregação estabelecida pela Resolução 
ANVISA nº 56 /2008, separando os resíduos pelos Grupos A, B, C, D e E. No porto, 
não ocorre a geração de resíduos do Grupo A, C e E.  

Para os resíduos do grupo B, os quais contêm substâncias químicas que 
podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, a empresa possui 
central de resíduos para armazenamento destes, procedimentos e instruções de 
trabalho.  
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Para os resíduos do grupo D, os quais não apresentem risco biológico, 
químico ou radiativo à saúde ou ao meio ambiente, podendo serem equiparados aos 
resíduos domiciliares, a empresa possui central de resíduos para armazenamento 
destes, procedimentos e instruções de trabalho.  

A empresa realiza coleta seletiva, segregando os inservíveis de recicláveis 
(Figuras 3, 4, 5, e 6) nos setores ADM e área operacional. 

 

 
Figura 3 – Separação dos copos limpos dos sujos 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
 
 

 
Figura 4 – Coletor de segregação para papel, plástico e lixo comum 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
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Figura 5 – Coletores de segregação para papel, plástico e lixo comum 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

 
Figura 6 – Coletores de segregação para papel, plástico, lixo comum, vidro e metal 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

No que diz respeito ao armazenamento temporário e à triagem, os resíduos 
gerados no TECON são armazenados temporariamente em centrais (Figuras 7, 8 e 
9), sendo que ele possui três centrais de resíduos: duas para recicláveis e um para 
perigosos. O armazenamento dos resíduos segue a diretriz de segregação da RDC 
ANVISA nº56 de 2008.   

No armazenamento temporário, não há disposição direta dos sacos de 
acondicionamento sobre o piso; os mesmos ficam acondicionados em caçambas. Os 
locais destinados ao armazenamento temporário dos resíduos sólidos são restritos a 
pessoas autorizadas e capacitadas para o serviço, bem como apresentam cobertura, 
pisos e paredes revestidos de materiais lisos, laváveis e resistentes, condições de 
luminosidade, escoamento de efluentes e oferta de água. Os recipientes de 
acondicionamento atendem ao disposto no Art. 15 da RDC ANVISA nº56 de 2008. 
Os recipientes de acondicionamento e as áreas de armazenamento são submetidos 
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a procedimentos de limpeza e desinfecção, de forma a garantir as condições 
higiênico-sanitárias satisfatórias. 
 

 

 
Figura 7 – Central de resíduos classe I 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Central de recicláveis 1 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
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Figura 9 – Central de recicláveis II 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

 
 

 
Figura 10 – Manifesto de resíduo 
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Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

Todos os resíduos são transportados com NF de saída e manifesto de 
resíduos, impressos em 05 (cinco) vias: 01 (uma) via do gerador (com a assinatura 
do transportador); 01 (uma) via do transportador; 02 (duas) vias do destinador; e 01 
(uma) das vias do destinador volta para o gerador, com todas as 3 assinaturas 
(gerador, transportador e destinador final), sendo que a primeira via fica na portaria 
da CODEBA (Figura 10).  

Os caminhões que realizam o transporte dos resíduos são pesados antes e 
depois de estarem carregados. Além disso, o peso é colocado no manifesto. 

Os fornecedores que realizam coleta, transporte e destinação final de 
resíduos gerados no TECON são empresas cadastradas na CODEBA, com toda a 
documentação ambiental legal para realizar tais serviços.  

Todos os fornecedores que realizam coleta, transporte e destinação final de 
resíduos no TECON possuem AFE, licença Ambiental ou isenção pelo órgão 
ambiental e CTF. Lista de fornecedores de resíduos classe I e classe II do TECON 
(Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Lista de fornecedores de resíduos classe I e classe II do TECON 

Fornecedor CNPJ Serviço 

Lwart  
04.931.019/0002-
93 

Rerrefino de óleo  

Amaral  
42.375.063/0001-
72 

Coleta e transporte de orgânico 

Plataforma 
Ambiental  

42.375.063/0001-
72 

Destinação de resíduo oleoso  

Hera  
06.211.302/0001-
95 

Aterro classe II 

Odebrecht 
Ambiental  

07.981.796/0001-
50 

Aterro classe I 

Eccomar  
05.897.175/0002-
48 

Coleta e transporte de classe I e classe II 

Ecológica 
Nordeste  

07.152.472/0001-
09 

Coleta e transporte de classe I e classe II 

Ivomax 
07.152.472/0001-
09 

Descaracterização de Lâmpada Fluorescente  

CAMAPET  
07.152.472/0001-
10 

Coleta, transporte e destinação de recicláveis  

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
O setor de meio ambiente utiliza planilhas para acompanhamento dos 

resíduos gerados mensalmente. Todos dos resíduos gerados são monitorados 
através de uma planilha que é feita mensalmente (Quadro 4).  

Diariamente é feita vistoria nas centrais de resíduos através de um check list, 
para verificar se os resíduos estão armazenados adequadamente (Quadro 5). Se 
houver algum desvio destes, o setor responsável é sinalizado para correção, através 
de e-mail ou ticket aberto por service desk. Diariamente é realizada vistoria nos 
coletores de coleta seletiva, no prédio ADM e nos prédios de apoio, para verificar se 
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os resíduos estão sendo dispostos adequadamente nos coletores (Quadro 6). 
Havendo desvios, no momento da identificação o setor é sinalizado pelo colaborador 
da área de meio ambiente (analista ou estagiária) e o resultado da auditoria é 
apresentado no comitê mensal de SMS. 

 
Quadro 4 – Registro utilizado para acompanhamento de resíduos classe I e  
classe II armazenado 

Fonte: TECON Salvador (2015) 
 

Quadro 5 – Check list utilizado diariamente nas centrais de resíduos 
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Fonte: TECON Salvador (2015) 
 
 

 
Quadro 6 – Check list utilizado diariamente nos coletores de coleta seletiva 

Auditoria de coleta seletiva 

Item Setores/Áreas 
Total de 

Conformidades 
Total de não 

conformidades 

1 Portaria     

2 Recepção     

3 Segurança Patrimonial     

4 Qualidade     

5 Gerência de SMS     

6 TI     

7 TI – Sala do técnico     

8 Gerência de TI     

9 DHO     

10 Gerência de DHO     

11 Obras     

12 Gerência de Obras     

13 Operações     

14 Coordenação de Operações     

15 Gerência de Operações     

16 Financeiro     

17 Suprimentos     

18 Gerência do Financeiro     

19 Comercial     

20 Coordenação do Comercial     

21 Diretoria do Comercial     

22 Copa 1° andar     

23 Copa 2° andar     

24 Monitoramento     

25 Sala de saúde     

26 Sala de projeto     

27 Sala de convivência     

28 Ferramentaria     

29 Almoxarifado     

30 Armazém     

31 Armazenagem     

32 Coordenação Armazém     

33 Sala despachante     

34 Sala de SMS     

35 Manutenção pátio     

36 Coordenação manutenção     

37 Copa 1° andar manutenção     

38 Planejamento manutenção     

 Fonte: TECON Salvador (2015) 
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O TECON possui PGRS, o qual direciona o gerenciamento dos resíduos. O 
processo de administração ambiental tem por objetivos realizar o levantamento dos 
instrumentos de gestão ambiental utilizados na atividade portuária e avaliar suas 
consequências sociais, econômicas e ambientais, buscando diagnosticar as práticas 
ambientais de gerenciamento de resíduos que melhor se adequem ao seu ambiente 
portuário. 

O TECON possui 06 (seis) procedimentos e 06 (seis) instruções de trabalho 
para gerenciamento de resíduos. Os treinamentos ocorrem anualmente (Figuras 11 
e 12, referentes a treinamentos realizados em 2015). Além de PGRS e PGRCC - 
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil. 

 
Procedimentos:  
• descarte de Resíduos Recicláveis e Não Recicláveis; 
• descarte de Produtos Perigosos; 
• descarte dos resíduos dos navios; 
• operação central de classe I – Perigosos; 
• operação central de classe II – Orgânicos; 
• operação central de classe II – Recicláveis. 
 
Instruções de trabalho: 
• armazenamento e retirada de resíduos das centrais de classe I – 

Perigosos; 
• armazenamento e retirada de resíduos das centrais de classe II – 

Orgânicos; 
• armazenamento e retirada de resíduos das centrais de classe II – 

Recicláveis; 
• inspeção nas centrais de resíduos classe I e classe II; 
• limpeza da central de orgânicos; 
• limpeza da central de resíduos perigosos. 
 

 
Figura 11 – Treinamento PGRCC 
Fonte: TECON Salvador (2015) 
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Figura 12 – Treinamento do Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais 

(LAIA) 
Fonte: TECON Salvador (2015) 

 
3.5 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS 

 
Os questionários foram aplicados entre os meses de dezembro de 2015 e 

janeiro de 2016. Os resultados apresentados a seguir refletem sobre as políticas e 
diretrizes de gerenciamento de resíduos sólidos e de responsabilidade 
socioambiental do TECON. 

A primeira fase do questionário levantou dados demográficos dos 
respondentes, como idade, sexo, tempo de empresa, turno de trabalho, setor de 
trabalho e função desempenhada, cujo objetivo foi verificar se estas variáveis 
interferiam nas respostas obtidas. E a resposta foi negativa, pois o percentual de 
respostas obtidas nas questões a respeito das políticas e diretrizes de 
gerenciamento de resíduos sólidos e responsabilidade socioambiental se manteve 
sem alterações significativas, levando em consideração as variáveis citadas acima.  

Como exemplo, podemos citar a pergunta de número 2, respondida por 
gêneros diferentes (Figura 13): 

 

2%

98%

Você conhece a Política Ambiental da empresa?

Não

Sim

 
Figura 13 – Gráfico comparativo entre a política ambiental da empresa e o gênero 

masculino 
Fonte: TECON Salvador (2016) 

 
 

2,3% 
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Figura 14 – Gráfico comparativo entre a resposta 2 e o gênero feminino 

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 
 
 
 
 

Outro exemplo é a pergunta de número 3, respondida por aqueles que 
trabalham em turnos distintos.  

 

 
Figura 15 – Gráfico comparativo entre a resposta 3 e turnos de trabalho 

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 
Os exemplos citados acima foram utilizados para ilustrar o que ocorreu, 

considerando as análises realizadas em todas as questões quando comparadas com 
as variáveis. É importante salientar que 86,6% dos respondentes consideram-se 
homens e 13,4% mulheres. Com relação ao turno de trabalho, 27% pertenciam ao 
primeiro turno (07:00 às 15:00), 26% pertenciam ao segundo turno (15:00 às 23:00), 
23% pertenciam ao terceiro turno (23:00 às 07:00) e 24% pertenciam ao turno ADM 
(07:00 às 17:00). A distribuição equivalente entre os turnos foi proposital.  

No quesito idade e tempo de empresa, vejamos os percentuais apresentados 
(Figuras 16 e 17): 
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Figura 16 – Gráfico comparativo entre a faixa etária dos respondentes                                      

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 

 
Figura 17 – Gráfico comparativo entre tempo de empresa dos respondentes                                              

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 
No que tange aos resultados obtidos na questão 1 do questionário 

(APÊNDICE A), 97,5% dos respondentes afirmam ter participado de eventos de 
cunho ambiental na empresa, sendo que, deste total, 98,5% consideram a 
informação adquirida importante e 100% dos que entendem que a informação é 
importante conseguem levá-la para casa. Maximizando, assim, as informações 
obtidas no ambiente organizacional sobre meio ambiente, isto evidencia que, neste 
quesito, o TECON Salvador tem conseguido atender à responsabilidade 
socioambiental.  

Outro dado salutar que está diretamente ligado ao problema de pesquisa foi 
obtido através da questão 2 do questionário (APÊNDICE A), conforme Figura 18.  
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Figura 18 – Gráfico percentual sobre conhecimento da política ambiental da empresa 

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 
O dado obtido de 98% é expressivo e demonstra que a política ambiental da 

empresa, que se baseia na PNRS, é bem difundida entre seus funcionários e isto 
tende a ajudar na redução dos impactos causados pelos resíduos sólidos gerados 
em suas atividades. Deste total, 100% mencionam conseguir inserir a política 
ambiental em suas atividades na empresa. O conhecimento da política ambiental 
adotada pela empresa se configura como uma das bases para que seus funcionários 
possam gerenciar melhor os resíduos sólidos e, assim, os seus impactos sejam 
minimizados. Ademais, a informação e a educação ambiental configuram-se como 
as melhores formas de se fazer responsabilidade socioambiental.  

Outro passo importante para que a redução dos resíduos sólidos seja 
efetivada na empresa é conhecer quais são, como são gerados e como segregar os 
resíduos gerados pela atividade realizada, este item foi verificado nas questões 3 e 
3.1 do questionário (APÊNDICE A), conforme Figuras 19 e 20. 

 

 
Figura 19 – Gráfico por percentual sobre conhecimento dos resíduos gerados no 

setor de trabalho 
Fonte: TECON Salvador (2016) 
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Figura 20 – Gráfico por percentual sobre a realização da segregação dos resíduos 

Fonte: TECON Salvador (2016) 
 

Realizar a segregação adequada dos resíduos sólidos é condição primordial 
para que haja redução dos impactos destes, pois é impossível pensar em 
gerenciamento de resíduos sólidos sem considerar a segregação, item previsto na 
PNRS e, de acordo com os dados obtidos, colocado em prática no TECON Salvador.  

Para que uma empresa consiga reduzir os impactos ambientais e também 
consiga agir de acordo com os princípios da responsabilidade ambiental, é 
imprescindível adotar medidas que reduzam a utilização dos recursos naturais. No 
TECON Salvador, na questão 4 do questionário (APÊNDICE A), os funcionários 
afirmam o seguinte: 

 
Figura 21 – Gráfico por percentual sobre a realização de ações para redução da 

utilização dos recursos naturais 
Fonte: TECON Salvador (2016) 

  
Isto denota a preocupação por parte da empresa em reduzir os impactos 

ambientais e agir de forma socioambiental.  
Os itens do questionário (APÊNDICE A) que obtiveram menor percentual 

foram as questões 5, 6, 7 e 8. Contudo, é importante mencionar que estes dados 
não são preocupantes, mas sim pontos de melhoria. 

Na questão 5 do questionário (APÊNDICE A), 28% dos respondentes 
consideram que os eventos de cunho ambiental realizados pela empresa não 
acontecem com a frequência adequada e que a carga horária é insatisfatória. 
Durante as visitas de campo e analisando documentos da empresa, como lista de 
presença de treinamentos e eventos da área ambiental, constatou-se que a maioria 
destes não ultrapassa duas horas de duração. Embora, o percentual seja inferior a 
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50% do total de respondentes, este é um quesito que pode ser melhorado pela 
empresa, aumentando a frequência e também a carga horária dos seus eventos.  

Quando perguntado na questão 6 do questionário (APÊNDICE A), se os 
respondentes conheciam os impactos ambientais causados por suas atividades, 
15% dizem não conhecê-los. Mesmo não sendo um dado representativo, levando 
em consideração a população estudada, merece atenção da empresa em intensificar 
a disseminação destas informações junto aos seus funcionários. 

 Conhecer os investimentos realizados pela empresa na redução dos 
impactos ambientais é importante para que os funcionários contribuam e os 
resultados sejam mais efetivos. Vejamos o que os funcionários do TECON Salvador 
disseram sobre este item: 
 

 
Figura 22 – Gráfico por percentual sobre os investimentos feitos pela empresa para 

redução dos impactos ambientais 
Fonte: TECON Salvador (2016) 

Tal resultado reflete a necessidade de ampliar a divulgação e o objetivo de 
tais investimentos. 

Sobre as medidas de cunho ambiental adotadas pela empresa, um percentual 
muito alto dos respondentes acredita que o TECON Salvador deve adotar outras 
medidas além das já praticadas (Figura 23):   
 

 
Figura 23 – Gráfico por percentual sobre a percepção dos funcionários se a empresa 

deve adotar medidas de cunho ambiental além das já adotadas 
Fonte: TECON Salvador (2016) 

 
3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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No TECON, no ano de 2015 de janeiro a julho, foram geradas 24 (vinte e 
quatro) toneladas de resíduos classe I, 30 (trinta) toneladas de recicláveis e 08 (oito) 
toneladas de orgânicos e inservíveis (varrição, papel higiênico e similares).  

No mesmo período de 2014, geraram-se 30 (trinta) toneladas de resíduos 
classe I, 45 (quarenta e cinco) toneladas de resíduos recicláveis e 06 (seis) 
toneladas de orgânicos e inservíveis.  

As centrais de resíduos do TECON só ficaram prontas no 2° semestre de 
2014, o que dificultou a segregação dos resíduos. No ano de 2015, todo resíduo 
classe I foi gerenciado. No ano de 2014, tiveram muitas obras no terminal, o que 
acarretou um maior volume de reciclável (principalmente metal).  

No ano de 2014, o TECON contava com um número maior de colaboradores, 
o que pode ter contribuído com a quantidade de orgânico gerado. Assim como, por 
falta de central de resíduos e acompanhamento diário da coleta seletiva, alguns 
recicláveis podem ter sido descartados como rejeito.  

No ano de 2015, foram intensificados os treinamentos com os colaboradores 
e terceiros fixos e, após a elaboração dos procedimentos e instruções de trabalho 
específicos, houve nitidamente uma melhora no gerenciamento dos mesmos. A área 
de SMS, ao elaborar formulários para acompanhamento da coleta seletiva, 
acondicionamento e armazenamento de resíduos nas centrais, intensifica o controle 
dos resíduos gerados, contribuindo para um melhor gerenciamento. 

Alguns avanços são observáveis, tais como investimentos em horas homens 
treinadas, aquisição de equipamentos e instalações (centrais de resíduos, coletores), 
desenvolvimento de novos fornecedores para que os resíduos classe I fossem 
reciclados.  

No setor administrativo, foram estabelecidos objetivos e metas para redução 
de resíduos sólidos. Em 01 de janeiro de 2015, foi lançada a campanha papel zero, 
conseguindo resultados significativos na geração deste resíduo, já que em 2014 o 
TECON Salvador utilizou um total de 1.031.899 páginas de papel A4, sendo 2.064 
resmas, e em 2015, 716.397 páginas e 1.433 resmas do mesmo papel, totalizando 
uma economia de 315.502 páginas e 631 resmas, o que representa uma redução de 
31%.  

O TECON Salvador possui políticas e diretrizes claras sobre gerenciamento 
de resíduos sólidos, envolvendo as diversas fases preconizadas na PNRS. Quanto à 
diminuição da geração observa-se que é um item bastante propagado na empresa, 
através de campanhas educativas, treinamentos, DDS. Inclusive, no questionário 
(APÊNDICE A), 96,3% dos funcionários afirmam conhecer os resíduos gerados por 
suas atividades. 

A segregação é outro item que a empresa tem trabalhado através de ações 
de educação ambiental e fiscalizações diárias realizadas pela equipe de SMS nos 
diversos setores geradores. Como citado anteriormente, foram adquiridos coletores, 
que estão espalhados por todo Terminal e permitem a segregação adequada dos 
resíduos gerados pelas atividades do TECON Salvador.  

Quanto ao acondicionamento, foram adquiridas instalações, como as centrais 
de resíduos que proporcionaram melhor gerenciamento destes. O armazenamento 
temporário é feito nas centrais de resíduos, distribuídas em dois pontos estratégicos: 
uma próxima ao setor de Armazenagem e outra no setor de Manutenção. Existe uma 
periodicidade definida para que os resíduos das centrais sejam retirados e 
transportados por empresas terceiras qualificadas e cadastradas na CODEBA. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

390 

 

Contudo, não existe nenhum procedimento formalizado que especifique qual é esta 
periodicidade.  

O tratamento dos resíduos ocorre desde a coleta seletiva realizada, pois isto 
garante que resíduos como papel, plástico, madeira e metal possam ser reciclados e 
os resíduos classe I são incinerados (equipamentos de proteção individual 
contaminados, estopas e trapos envoltos em óleo e peças contaminados com óleo).  

No que tange à disposição final dos resíduos, esta é realizada pelas 
empresas que fazem o transporte. Como citado anteriormente, estas empresas 
possuem licenças para realizar todo processo de transporte e disposição final. 
Entretanto, percebe-se a necessidade de maior acompanhamento através de 
fiscalização e/ou auditorias para garantir que esta etapa do processo ocorra 
conforme prevê a legislação, e assim a disposição final ocorra com minimização dos 
impactos para o meio ambiente e comunidades. 

Os dados obtidos através do questionário (APÊNDICE A) demonstram que a 
empresa tem trabalhado questões de cunho socioambiental, como a redução da 
utilização dos recursos naturais, e também de educação ambiental que possam 
transpor o ambiente organizacional e alcançar as casas dos funcionários, bem como, 
consequentemente, a sociedade em geral.   

 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Esta investigação teve como objetivo analisar as políticas e diretrizes de 

gerenciamento de resíduos sólidos e de responsabilidade socioambiental no 
Terminal de Contêineres do Porto de Salvador, com vistas à proposta de ações e 
melhorias no sistema de gestão ambiental. 

Constatou-se que o porto destina os resíduos conforme estabelecido pela 
legislação, inclusive tem buscado suporte nos instrumentos da esfera privada, a 
exemplo da certificação da NBR ISO 14 001. Existem procedimentos internos bem 
elaborados, contudo a execução destes ainda carece de um maior entendimento por 
parte dos colaboradores, especialmente aqueles relacionados a descarte adequado 
e geração de resíduos desnecessários.   

No que tange aos objetivos específicos, foram identificadas boas práticas de 
gestão que atendem a legislação em vigor e que contribuem para um eficaz 
gerenciamento de resíduos no Porto de Salvador. 

Verificou-se a existência de uma cultura voltada ao desenvolvimento 
sustentável, já que muitos colaboradores afirmam, através do questionário 
(APÊNDICE A), conhecer a política e realizar os procedimentos determinados para 
além do ambiente empresarial, expandindo este conhecimento para a sociedade em 
geral. Porém, o que se observou na prática com as visitas a campo é que ainda 
existe trabalho de educação ambiental a ser realizado. 

Identificou-se também que as principais dificuldades relacionadas ao 
gerenciamento de resíduo sólido no TECON Salvador perpassam pelas questões 
ligadas à disposição final dos resíduos, já que esta atividade é feita por empresa 
terceira e não existem procedimentos formalizados para acompanhamentos 
periódicos e realização de fiscalizações. Além do mais, outro fator que impacta na 
gestão de resíduos do Terminal diz respeito à perenização da cultura sustentável.  

Com relação ao último objetivo específico da pesquisa, que é propor soluções 
aos problemas identificados durante a pesquisa, conclui-se que há necessidade de 
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implementar fiscalizações e auditorias periódicas nas empresas responsáveis pela 
disposição final dos resíduos e aumentar a frequência e carga horária dos eventos 
de cunho ambiental para que a cultura do desenvolvimento sustentável seja de fato 
alcançada.  

Analisando os aspectos relacionados ao problema de pesquisa, observou-se 
que os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos gerados nas atividades 
portuárias podem ser reduzidos desde que os atores envolvidos na situação 
recebam informação adequada e consigam colocá-las em prática, diminuindo assim 
a geração e aprimorando o gerenciamento do resíduo gerado. Com isto, a empresa 
alcançará a melhoria dos seus serviços e a responsabilidade socioambiental. 

A utilização dos questionários foi importante para compreender a percepção 
que os colaboradores possuem a respeito das políticas adotadas pela empresa, 
também por possibilitar que um número significativo de pessoas fossem ouvidas em 
um curto período; porém, as visitas a campo permitiram comparar dados dos 
questionários com a observação da realidade vivida pelo TECON Salvador no 
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em sua atividade. 

O gerenciamento de resíduos sólidos no setor portuário é uma exigência 
relativamente nova e sua completa adequação ainda está por acontecer. As 
regulamentações legais estão sendo instituídas pelas equipes de gestão ambiental 
nos ambientes portuários, embora ainda existam obstáculos a serem superados para 
a implementação dos mecanismos necessários. 

Sendo assim, sugere-se que outros pesquisadores possam ampliar e 
aprofundar as informações disponíveis quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos 
em complexos portuários. 
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APÊNDICE A – Questionário: Socioambiental aplicado com colaboradores do 
terminal de container de Salvador 
Data: ____ / ____ / ______. Colaborador: ___________________. Gênero: _____. 
Função na empresa: _______________. Idade: _____.  Setor: _______________. 
Tempo de empresa: (   )0-11 meses. (   )1-3anos. (   )4-5anos. (   )6-8anos. (   )9-10 
anos. (   )11-15 anos. Turno de trabalho: (   )1º. (   )2º. (   )3º. (   )ADM. 
 
1) Você já participou de algum evento com cunho ambiental na empresa? (exemplo: 
palestras, treinamentos, DDS). 
(     ) Sim (     ) Não 
 
1.1) Se sim, achou importante? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
1.2) Você conseguiu levar para sua casa alguma informação que foi passada nos 
eventos que participou e achou relevante? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
2) Você conhece a Política Ambiental da empresa? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
2.1) Se sim, consegue inserir a Política dentro de suas atividades na empresa? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
3) Você sabe quais os resíduos que são gerados no seu setor? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
3.1) Você realiza a segregação (separação) dos resíduos? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
4) Você realiza, dentro de suas atividades, ações para reduzir a utilização de 
recursos naturais (exemplo: água e energia)? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
5) Você acha que os eventos de cunho ambiental da empresa acontecem com 
frequência adequada e com carga horária satisfatória? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
6) Você conhece os impactos ambientais das suas atividades e conhece o controle 
ambiental para mitigação dos impactos? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
7) Você conhece os investimentos feitos pela empresa para redução dos impactos 
ambientais? 
(     ) Sim (     ) Não 
 
8) Você acha que a empresa deveria adotar outras medidas de cunho ambiental, 
além das que já adota? 
(     ) Sim (     ) Não  
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Resumo 
 
O setor portuário configura importante braço da economia mundial e segue em 
constante expansão. As atividades de dragagem são intrínsecas à operação 
portuária e executadas periodicamente, na maior parte dos casos. As dragagens 
podem intensificar o transporte de sedimentos em um dado local, causando 
impactos econômicos e ambientais. Por vezes, as operações são realizadas em 
estuários, ambientes de alta complexidade com forçantes em diferentes sentidos, 
dificultando a previsibilidade do comportamento hidrodinâmico e sedimentológico. 
Nesse contexto, o presente estudo visa a simular a pluma de dispersão de 
sedimentos em suspensão oriundas do processo de overflow de dragas do tipo 
Trailing Suction Hopper Dredge (TSHD). O modelo Delft3D-FLOW foi implementado 
para o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), considerando as forçantes de 
maré, ventos e rios com a verificação dos dados a partir de comparações às séries 
históricas da região. Foram considerados três eventos reais de dragagem com 
medições de turbidez in loco, próximas à draga, de modo a servir como comparação 
aos resultados do modelo. A conversão dos dados de turbidez em concentração de 
sedimentos em suspensão é testada a partir de um fator direto proposto na literatura. 
O modelo hidrodinâmico possibilitou a simulação da pluma considerada visível na 
região com a determinação de parâmetros físicos básicos e características da 
dispersão no instante de dragagem. As comparações diretas entre os dados 
medidos e simulados obtiveram discrepâncias; entretanto, atingiram as mesmas 
ordens de grandeza, correspondendo ao bom funcionamento da modelagem.  
 
Palavras-chave: Dragagens; Dispersão de Sedimentos; Modelagem Hidrodinâmica; 
Delft3D. 
 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil a questão ambiental ganhou maior importância a partir da década de 1990, 
com a regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Dentre as 
ferramentas da PNMA, está a exigência de avaliação de impacto ambiental e o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, como a operação 
de portos e as atividades de dragagem, incluindo a disposição dos sedimentos 
dragados (BRASIL, 1981).  
O processo contínuo de expansão portuária gera a demanda de infraestrutura para 
atender um número cada vez maior de embarcações com um calado também cada 
vez maior. No caso de estuários, o comportamento hidrodinâmico é de difícil 
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previsão, uma vez que geralmente existem muitos forçantes como correntes 
marítimas, ondas de maré, descargas fluviais afluentes e influências do vento. 
Inserido nesse contexto, o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), principal 
estuário do litoral paranaense, possui alto índices de movimentação portuária e um 
elevado tráfego diário de navios de grande porte. Esse quadro expõe a necessidade 
de planejamento estratégico e integrado para execução das inúmeras atividades de 
dragagem no local. 
A atividade de dragagem é intrínseca à operação portuária considerando tanto as 
dragagens de manutenção, onde comumente os canais de navegação e outras 
estruturas podem encontrar-se assoreados, quanto às dragagens de 
aprofundamento, realizadas geralmente para possibilitar o atendimento a navios de 
maior calado. A grande demanda faz com que aumentem os riscos de impactos 
ambientais negativos, como a contaminação das águas e a alteração do hábitat 
natural de diversas espécies. Ademais, podem haver alterações significativas na 
hidrodinâmica local, afetando a navegação (PORTO, 2010). 
As atividades de dragagem estão sujeitas a licenciamento ambiental (BRASIL, 1997) 
e são necessárias para garantir a implantação e a operação de portos e terminais 
portuários, a navegabilidade, as condições de operação de obras hidráulicas e o 
controle de eventos hidrológicos críticos, portanto, podem trazer benefícios sociais, 
econômicos e de segurança para a sociedade (BRASIL, 2012). O licenciamento 
ambiental de dragagens é uma das principais conformidades a serem atendidas 
atualmente pelos portos (KITZMANN and ASMUS, 2006), entretanto, diversos 
autores apontam débitos no setor, como o baixo investimento, falta de 
monitoramento de produtividade, falta de fiscalização e o descumprimento da lei e 
das metodologias previstas em projeto (BOLDRINI et al, 2007; VIANNA e TEIXEIRA, 
2007). 
A partir de 2004, com a publicação da Resolução CONAMA 344, a legislação definiu 
critérios para o efetivo planejamento e monitoramento do local de disposição dos 
resíduos dragados (BOLDRINI et al., 2007). Em 2012, revogou-se essa resolução 
para que a legislação fosse atualizada, com a CONAMA 454 (BRASIL, 2012). A 
partir de então ficaram definidos os limites para diversos contaminantes que podem 
ser carregados junto com o sedimento de fundo. Os casos de contaminação desse 
sedimento geralmente são consequências de atividades agrícolas na bacia 
hidrográfica e despejos de efluentes domésticos e industriais sem tratamento 
(SILVA, 2007). Por ser um cenário recorrente, Silva (2007) aponta a necessidade de 
monitoramento ambiental contínuo, tanto na área dragada quanto na área de 
descarte, com a modelagem da dispersão da pluma de sedimentos. 
As áreas dragadas em portos marítimos frequentemente são zonas costeiras e 
estuários, configuradas por características hidrodinâmicas singulares para um dado 
ponto no tempo e espaço, dependentes da influência da vazão afluente dos rios e da 
maré naquele dado instante. A modelagem hidrodinâmica é uma ferramenta capaz 
de auxiliar os projetos de engenharia para determinação de características 
relevantes (nível, profundidade, concentração, velocidade), através de simulações 
computacionais, servindo como complemento aos estudos de campo.  
Cita-se aqui, trecho da Resolução CONAMA 454, de 1º de novembro de 2012, 
enfatizando a importância da modelagem numérica como subsidio de estudos de 
dragagem (BRASIL, 2012): 

―Art. 25. § 1º O polígono de disposição em mar, estuário ou baía e seu 
entorno deverão ser objeto de estudo prévio composto por:  
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 I - batimetria;  
II - caracterização física, química e biológica do sedimento e da coluna 
d´água;  
III - modelagem matemática da dispersão da pluma de sedimentos 
descartados e do transporte de fundo.‖ 

 
Estudos recentes sugerem a boa aplicabilidade da modelagem numérica na análise 
do comportamento hidrodinâmico estuarino. Entretanto, devem ser bem 
consideradas as etapas de calibração e validação do modelo. A literatura atual 
aponta que são frequentes os erros de medição na concentração de sedimentos em 
suspensão, dada a complexidade dos sistemas estuarinos e a variedade de 
parâmetros influentes na coesividade do sedimento. Pode-se citar também a 
carência de dados para conhecimento da situação real das áreas estudadas (VAN 
RIJN, 2000, MARONE e NOERNBERG, 2003; GIURDINO et al., 2009; CHU et al, 
2010; CUNHA et al, 2011; MARONE et al., 2012, BLENINGER, 2013; MAYERLE et 
al., 2015). 
Portanto, a modelagem hidrodinâmica pode e vem sendo utilizada como ferramenta 
de apoio ao setor portuário, sobretudo no planejamento de operações de dragagens, 
monitoramento de estruturas costeiras além da previsão de condições extremas de 
ondas e correntes. De maneira geral, a maioria dos estudos enfatiza a modelagem 
numérica apenas nas áreas de descarte dos sedimentos dragados, omitindo o 
impacto socioambiental que pode ser gerado durante a operação das dragas, ao 
longo de todo seu percurso. Esse processo é consequência dos métodos usuais de 
dragagem, os quais originam uma ‗pluma de dispersão de sedimentos‘ ao longo da 
região dragada, durante a atividade propriamente dita. 
 

OBJETIVOS 
O presente trabalho visa a implementação do modelo hidrodinâmico e 
sedimentológico Delft3D simulando a dispersão da pluma de sedimentos oriunda de 
atividades de dragagem na Baía de Paranaguá e Antonina, utilizando-se de dados 
reais de dragagens neste estuário, de forma a estimar parâmetros como alcance, 
largura e concentração máxima de sedimentos em suspensão. Como objetivo 
específicos foi realizado a validação a partir de dados de uma dragagem real. 
 
 
CONCEITOS 
Os sedimentos regem muitos dos processos estuarinos. Como as concentrações de 
sedimentos suspensos em estuários geralmente são altas, as partículas são finas, 
coesivas, propensas à floculação e ricas em matéria orgânica. Afetadas pelos ciclos 
de maré, as partículas frequentemente sofrem processos físicos como erosão, 
transporte e deposição; e químicos, como, por exemplo, absorção e adsorção a 
outros elementos. Assim sendo, mesmo quando existe o aporte apenas de 
sedimento fino, pode ocorrer o assoreamento de canais de navegação, restringindo 
a operação portuária (DYER, 1995).  
Segundo Miranda (2002), os estuários recebem uma série de substâncias naturais e 
produtos de atividades antrópicas que podem causar degradação da qualidade da 
água. Schubel & Pritchard (1972) citou a possibilidade de presença de organismos 
patogênicos, matéria orgânica, nutrientes, metais pesados, óleos e substâncias 
tóxicas, oriundas de despejos domésticos, industriais e da navegação, além de 
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efluentes da agricultura. Pode existir também o aporte de sedimentos ao estuário 
advindos de obras em seu entorno ou da realização de dragagens nos canais de 
navegação. 
Lung (1993) cita os principais impactos associados aos casos de contaminação dos 
sólidos suspensos e águas estuarinas: alteração do hábitat de organismos bênticos; 
assoreamento de canais ou margens, e a consequente redução da penetração da 
luz limitando a fotossíntese. Por ser capaz de carrear contaminantes, o transporte de 
sedimentos pode afetar indiretamente os padrões de salinidade, oxigênio dissolvido 
e temperatura. 
Van Rijn (2012) cita que o assoreamento de canais existe desde o início da 
operação portuária. Segundo o autor é importante a autoridade portuária definir a 
média anual de volume de sedimento a ser dragado assim como a composição 
desse, a fim de verificar possível contaminação. As características de assoreamento 
estão fortemente associadas às condições físicas e ambientais, como salinidade, 
ventos, correntes, ondas e marés; e às condições geométricas, principalmente nas 
entradas de canais portuários. Nasner (1992) aponta que o assoreamento de canais 
portuários em diferentes ambientes é expressivamente maior em condições de água 
salgada se comparada com a água doce.  
Define-se dragagem como o serviço de desassoreamento, alargamento, 
desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, 
lagoas, mares, baías e canais de acesso a portos. Geralmente, o principal objetivo é 
realizar a manutenção ou aumentar a profundidade dos canais de navegação, 
utilizados por grandes navios para acesso aos portos (SEP, 2015). 
Por definição, pode se dizer que as dragagens constituem influências antrópicas ao 
transporte de sedimentos no estuário.  
A resolução CONAMA nº 454/2012 (BRASIL, 2012), define: 

―IV - dragagem de manutenção: dragagem operacional periódica destinada 
a manter a profundidade ou seção molhada mínima, assim como condições 
pré-estabelecidas de cota no leito de corpo de água; 
[...] 
IX - gerenciamento do material a ser dragado: procedimentos integrados 
que incluem a caracterização, avaliação, classificação e disposição do 
material a ser dragado, bem como monitoramento dos seus efeitos na área 
de disposição, considerando aspectos tecnológicos, econômicos e 
ambientais; 
X - material a ser dragado: material que será retirado ou deslocado do leito 
dos corpos d'água por meio da atividade de dragagem; 
[...]‖ 

 
Segundo Porto (2010), a dragagem é um componente da infraestrutura do transporte 
aquaviário, podendo ser considerado um fator mercadológico e com direta influência 
na segurança da navegação e na contingência de danos ambientais. A realização de 
uma dragagem requer planejamento inicial, decisão técnica especializada e projeto 
estratégico. Como resultado, a realização da dragagem agrega valor à atividade 
portuária com o aumento da capacidade do canal visto que o aumento da 
profundidade permite o atendimento de barcos de maior calado, muitas vezes mais 
modernos. Já o aumento da largura pode influenciar na melhoria do tráfego 
marítimo, maior agilidade de operação e consequente maior produtividade (PORTO, 
2010). 
Dragas comumente utilizadas são do tipo autotransportadoras, as quais são navios, 
com tanques (cisternas) de fundo móvel, onde o material dragado é depositado, 
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sendo a seguir transportado para o mar onde é descarregado, dispensando o uso de 
barcaças. As dragas hidráulicas, ao aspirar o sedimento, trazem junto uma grande 
quantidade de água. Conforme os tanques das barcaças e de dragas 
autotransportadoras vão se enchendo, é necessário eliminar esta água excedente 
fazendo-a transbordar para fora da embarcação, processo também conhecido por 
overflow. É frequente o uso de dragas autotransportadoras de sucção e arrasto 
(Trailing suction hopper dredge – TSHD) (Figura 1). O material succionado é 
depositado em uma cisterna e transportado (APPA, 2015). 
A draga TSHD bombeia uma mistura de sedimento e água proveniente do leito para 
uma área de armazenamento interna ao navio. Do volume armazenado, boa parte 
do sedimento se deposita no fundo e o excesso de água é devolvido ao ambiente 
por meio de uma saída vertical. Esse fluxo pode ser entendido como um 
transbordamento (overflow) e geralmente forma uma pluma de turbidez sob a quilha 
(Figura 2) (WIT et al, 2014). 
 

 
Figura 1 - Draga tipo Hopper 

Fonte: APPA (2015). 

 

 
Figura 2 - Esquema representando a operação de dragas TSHD e o surgimento da pluma. 

Fonte: Adaptado de Wit et. al (2014). 

 

A pluma de transbordamento (overflow plume) é a principal fonte de sedimentos 
suspensos a partir de uma draga TSHD, entretanto, seu comportamento e a 
capacidade de visualização é variável (BRAY, 2008; WIT, 2015), como pode ser 
visto na Figura 3.  
 

Pluma 
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Figura 3 - (a) e (b): Surgimento da pluma de sedimentos na atividade de dragagem. (c): Atividade de 

dragagem com difícil visualização da pluma de sedimentos. 
Fonte: Wit et al (2015). 

 

Uma pluma de sedimentos em suspensão oriunda de dragagem pode conter uma 
larga variedade de diâmetros de partículas, variando desde classe de areia com 
diâmetros maiores que 63 μm até argila, com diâmetros bem menores. Dada a 
menor velocidade de sedimentação na cisterna da draga, a pluma geralmente 
contem mais argila e areia fina do que o próprio material dragado (RHEE, 2002; WIT, 
2015.) 
Diversos estudos recentes enfatizam os impactos ambientais negativos das 
dragagens associados ao aumento da turbidez da água e dispersão da pluma de 
sedimentos (GILKINSON et al., 2003; ERFTEMEIJER e LEWIS-III, 2006; KIM and 
LIM, 2009; ERFTEMEIJER et al., 2012; CAPELLO et al., 2013; MESTRES et al., 
2013; WIT et al,. 2014). A magnitude e a gravidade dos impactos ambientais de 
projetos de dragagens dependem da frequência, duração e intensidade de 
perturbações como turbidez e sedimentação, além da resiliência do ecossistema em 
questão (ERFTEMEIJER e LEWIS-III 2006; ERFTEMEIJER et al. 2012, WIT et 
al,.2014). 
 
 
ÁREA DE ESTUDO 
O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), principal estuário do litoral paranaense, 
é composto basicamente por dois eixos de orientação: a baía de Paranaguá e 
Antonina, com 56 km de extensão no eixo Leste-Oeste; e a baía das Laranjeiras, 
com 30 km de extensão no eixo Norte-Sul. Possui área total de 612 km² (LAMOUR 
et al, 2004; MAYERLE et al, 2015). Na Figura 4 está representada a área de estudo 
com destaque na Baía de Paranaguá e Antonina. 
 

(a) (b) (c) 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

400 

 

 
Figura 4 - Representação gráfica do CEP. Em destaque a Baía de Antonina e a Baía de Paranaguá. 

 

Ambientes estuarinos geralmente podem ser influenciados por três principais 
forçantes: as correntes de maré, a vazão fluvial e a tensão do vento. A circulação 
hidrodinâmica geralmente está associada ao transporte de constituintes presentes 
no corpo d‘água, devido ao processo de advecção destes aos sólidos em 
suspensão. Na Baía de Paranaguá, o principal mecanismo de fornecimento de 
energia para o sistema são as correntes de maré com influência do aporte fluvial de 
caráter predominantemente semidiurno (KNOPPERS et al., 1987; MARONE e 
CAMARGO, 1994). Cunha et al. (2011), considera que com os padrões de baixa 
estratificação do CEP, as velocidades das correntes podem ser bem representadas 
pelas médias do eixo vertical. Lopes (2010) aponta valores de até 1,5 m/s de 
velocidade de corrente de maré enchente, principalmente nas regiões de 
afunilamento da baía. 
Lamour (2004) determinou parâmetros texturais dos sedimentos de fundo no CEP, 
compondo o mapa sedimentológico do estuário que subsidiou a definição de alguns 
parâmetros no presente trabalho. De maneira geral, a literatura existente traz 
resultados qualitativos a respeito do transporte natural de sedimentos e a relação 
com operações de dragagens causando mudanças morfológicas antecipadamente 
(LAMOUR et al., 2004; ÂNGULO et al., 2006; NOERNBERG et al., 2007).  
Os sedimentos são tipicamente definidos em coesivos e não coesivos, classificados 
conforme a capacidade de coesão, ocasionando a formação de flocos maiores 
(floculação). Esse conceito é diretamente correlacionado ao diâmetro predominante 
dos grãos, sendo o marco de referência em torno de 0,065 mm. Portanto, pode-se 
associar a definição de sedimentos coesivos aos sedimentos com granulometria de 
argila e silte, enquanto os sedimentos não coesivos correspondem àqueles com 
granulometria de areia. Para a Baía de Paranaguá e Antonina, estudos recentes 
sugerem que as concentrações de sedimentos em suspensão são geralmente 
baixas e menores do que 0,22 kg/m³, sendo que os maiores ocorrem em marés de 
sizígia (MAYERLE et al., 2015). 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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O desenvolvimento da modelagem hidrodinâmica e sedimentológica para cumprir 
com os objetivos do presente estudo foi baseado incialmente na reunião de todos os 
dados necessários à implementação do modelo hidrodinâmico Delft3D na Baía de 
Paranaguá e Antonina.  
Em seguida, com base em análises dos relatórios cedidos pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), foram definidos os períodos de simulação 
e os locais exatos onde aconteceram as atividades de dragagem reais com coletas 
de dados simultâneas. A partir de então houve a adequação dos parâmetros na 
tentativa de simular os eventos de dragagem, especificamente o fenômeno de 
formação da pluma de sedimentos em suspensão oriundos do processo de overflow 
das dragas convencionais. 
O módulo hidrodinâmico do Sistema de Modelagem Delft3D (DELFT3D-FLOW), 
desenvolvido pelo Delft3D Deltares Hydraulics (Holanda), simula fluxos não 
estacionários em duas ou três dimensões, fenômenos de transporte resultantes de 
marés, descarga de água e efeitos meteorológicos, incluindo o efeito de diferenças 
nos valores de densidade devido a gradientes de temperatura e salinidade, assim 
como os efeitos de maré e a influência dos ventos (DELTARES, 2012). 
A implementação do modelo hidrodinâmico consistiu nas seguintes etapas: 

1) Definição das fronteiras fechadas do sistema;  
2) Desenvolvimento da grade computacional; 
3) Atribuição da batimetria e interpolação dos dados; 
4) Estabelecimento das condições iniciais; 
5) Estabelecimento das condições de contorno (fronteiras abertas); 
6) Validação dos resultados de circulação hidrodinâmica, com base em 

comparação entre dados reais e simulados; 
7) Atribuição de uma fonte pontual de sedimentos em suspensão, para 

simulação da atividade de dragagem. 
 
As fronteiras fechadas do modelo representam as faixas de terra e demais terrenos 
não inundáveis. A fronteira foi obtida a partir da digitalização da linha de costa a 
partir de uma imagem de satélite, apresentada na Figura 5. Para tal, foi utilizado o 
banco de imagens do software Google Earth, considerando para cada local a 
imagem mais recente disponível. 
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Figura 5 - Definição das fronteiras do modelo a partir da imagem de satélite 

Fonte: Google Earth (2015) 

 

O polígono gerado é utilizado como base para geração da grade computacional a 
partir da ferramenta RGFGRID, módulo do Delft3D-FLOW que permite gerar grades 
computacionais curvilíneas com base em dados espaciais. 
Para melhor representar os canais e regiões mais estreitas do estuário, a grade 
computacional utilizada para os cálculos do modelo foi gerada densificando o cálculo 
nessas regiões, ou seja, com um número maior de células por área. O domínio da 
grade compreende toda a área molhada do CEP, além de uma área de oceano 
atlântico, com raio de aproximadamente 15 km afastado das principais 
desembocaduras do estuário  
Para cada célula foram consideradas três camadas de profundidade, sendo a 
primeira superficial e a terceira de fundo, com alturas proporcionais a 10% da 
profundidade total, cada. Logo, a camada central corresponde a 80% da 
profundidade total naquele ponto. 
A Tabela 1 apresenta as características básicas da grade numérica desenvolvida e o 
intervalo de tempo considerado para os cálculos iterativos. 
 

Tabela 1 - Características da grade numérica computacional 

Nº de células direção ‘L-O’ 314 

Nº de células direção ‘N-S’ 215 

Total de células  20497 

Resolução mínima  25 x 25 m 

Resolução máxima  1120 x 343 m 

Nº de camadas 03 

Intervalo de tempo entre cálculos 1 min. 

 
As áreas com células de menor resolução são geralmente referentes aos 
afunilamentos de canais e regiões de desembocadura, ao passo que, as de maior 
resolução, referem-se às áreas oceânicas mais afastadas da costa. 
A batimetria considerada foi feita com base nas cartas náuticas 1820, 1821 e 1822 
(DHN, 2015). A partir dos valores de profundidades apresentados na carta, foi 
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considerado o Nível de Referência (NR) de cada local, a partir do marégrafo mais 
próximo. O nível de redução é definido geralmente como o nível médio das baixas 
marés de sizígia (DHN, 2015).  
A partir da soma entre as profundidades obtidas pelas cartas náuticas e os 
respectivos NR, foram definidos os pontos de profundidade da grade. Foi utilizada a 
operação de interpolação triangular entre os pontos batimétricos e a grade, 
diretamente no módulo RGFGRID do Delft. De acordo com Deltares (2012), este 
método é o mais adequado para os conjuntos de dados que possuem uma 
resolução igual ou menor que a resolução da grade. O resultado é apresentado na 
Figura 6. 

 
Figura 6 - Área do modelo com valores de batimetria (profundidade em metros), representados após 

interpolação linear 

 

A Figura 7 mostra a mesma representação com a grade numérica sobreposta. 

 

 
Figura 7 - Grade numérica sobreposta a região com valores batimétricos 

 

No CEP, identificam-se as principais forçantes que regem a circulação hidrodinâmica 
local como as ondas de maré e a descarga fluvial. A influência de cada forçante é 
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considerada a partir da definição de fronteiras abertas nas principais extremidades 
da grade computacional. 
As fronteiras abertas do modelo hidrodinâmico correspondem às faixas de cálculo 
onde é considerada a movimentação de fluido tanto para o sentido interno quando 
externo ao sistema. Para o caso do CEP, esses contornos são divididos nas duas 
principais classes: descarga fluvial, referente à entrada contínua de vazão ao 
sistema por influência dos rios que desaguam no estuário; e marés, com referência à 
movimentação cíclica, de entrada e saída (marés de enchente e vazante) no 
sistema. 
Para forçar o modelo com descargas fluviais, foram utilizadas as séries temporais da 
Agência Nacional de Águas (ANA, 2015) para estimar a vazão média nos rios 
afluentes ao CEP no período referente às simulações. São considerados os três 
principais rios afluentes à Baía de Paranaguá e o perímetro referente ao raio de 
influência da maré no Oceano Atlântico. Os rios afluentes considerados são: Nunes, 
Cachoeira, Nhundiaquara Guaraqueçaba e Tagaçaba. 
As características de vazões nesses pontos foram compiladas a partir dos dados de 
vazões médias disponíveis na plataforma HidroWeb (ANA, 2015). Foram 
considerados os valores de vazão média em cada rio abrangendo os meses de 
setembro a abril, para compreender as tendências nos períodos de dragagem 
simulados. As taxas de aporte de sedimentos em suspensão a partir dos rios foram 
desconsideradas para que não influenciassem os resultados de simulação das 
plumas oriundas das dragagens. 
Foram desconsiderados os processos de transporte relacionados à temperatura e 
salinidade além de considerada a mistura completa e estável desses parâmetros ao 
longo do sistema. Tal definição permite a abordagem específica para a formação da 
pluma devido às influências hidrodinâmicas, desconsiderando os efeitos 
possivelmente provocados pela estratificação. Para tanto, a densidade da água de 
todo o sistema foi definida como de água salgada, com o valor referencial de 1025 
kg/m³. 
Foram adotados os parâmetros físicos com base na literatura recente (LOPES, 
2010; DELTARES, 2012; MAYERLE et al., 2015). Para a inclusão da influência do 
vento foi considerada a série temporal de dados da direção e intensidade medidos 
na Estação Meteorológica Paranaguá, operada pelo Instituto Simepar, para o 
período compreendido entre o início de 2013 e o final de 2015, em intervalos de 15 
minutos. É verificada a predominância de ventos de direção Leste e Sudeste, com 
claras variações para Nordeste na Baía de Paranaguá. Os valores medidos de vento 
para cada instante foram considerados uniformes ao longo da grade. 
Como forma de representação dos processos de overflow, para cada evento foi 
considerado o ponto de dragagem como uma fonte pontual de uma mistura fluido-
sedimento, com vazão constante e valores fixos e elevados de concentração de 
sedimentos, tanto coesivos, como não coesivos. 
As características dessa vazão foram estimadas considerando a taxa média de 
overflow (15 min) de uma draga TSHD e taxa de dragagem de 500 m³/h. O volume 
despejado é calculado com base em APPA (2015) e CPE (2010), correspondendo a 
5,6 e 10,12 m³/s correspondendo aos volumes de cisterna de 5.000 e 10.000 m³, 
respectivamente. 
A concentração de cada tipo de sedimento, para cada um dos eventos considerados 
foi aproximada com base no mapa de Lamour (2004). Os parâmetros de salinidade e 
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temperatura foram desconsiderados para que não influenciassem os resultados da 
simulação da pluma de sedimentos oriundos exclusivamente da dragagem. 
Por ser desconsiderada a atualização da batimetria pelo transporte de sedimentos, 
as principais características hidrodinâmicas locais foram preservadas ao longo da 
simulação para dar ênfase ao processo de formação da pluma de sedimentos 
O valor densidade da mistura sedimento-água foi estimado em 1300 kg/m³ por Wit 
(2015), para a fase final de geração da pluma de overflow. O presente estudo 
considerou um aporte total de 150 kg/m³ de sedimentos em suspensão sendo a 
predominância granulométrica dividida em coesivos e não coesivos, conforme a 
localização de cada evento.  
O valor de densidade referencial dita como ‗dificultada‘ refere-se de maneira 
equivalente à redução da velocidade de sedimentação de uma fração de sedimento, 
dada a dificuldade imposta pela concentração de sólidos suspensos presente na 
coluna d‘água. 
O movimento da draga durante a operação foi considerado nulo dada a baixa 
velocidade de deslocamento comparada às dimensões das células da grade 
numérica. Os resultados são avaliados com base no mapa do sistema como um todo 
e nas séries de dados para cada ponto de observação, gerados a partir do módulo 
QUICKPLOT do Delft3D. Os pontos de observação foram alocados conforme os 
eventos estudados, de maneira a tentar reproduzir os resultados dos pontos 
denominados ―Perturbado‖ e ―Controle‖. Foram considerados pontos adicionais e 
seções transversais para eventuais conferências. 
 
ESTUDO DE CASO – BAÍA DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Foi cedido pela Administração de Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) o resumo 
dos resultados de monitoramento de dragagens realizadas de dezembro de 2013 a 
março de 2015 ao longo do canal de navegação ilustrado na Figura 8. 
 

 
Figura 8 - Canal de navegação da Baía de Paranaguá e Antonina 

Fonte: Adaptado de APPA, 2015. 
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São mostradas na Figura 9 e na Figura 10 as embarcações utilizadas nas atividades 
de dragagem estudadas, sendo ambas do tipo TSHD. 
 

 
Figura 9 - Draga Hang Jun 5001 

Fonte: APPA, 2015 

 
Figura 10 - Draga Xin Hai Niu 

Fonte: APPA, 2015 

 

As características da operação de cada uma das dragas são apresentadas na 
Tabela 2.  
 

Tabela 4 - Características das dragas utilizadas nas atividades de dragagem 

Especificações HANG JUN 5001 XIN HAI NIU 

Ano de construção 1995 2009 

Comprimento x Largura 112 m x 18 m 134,4 m x 28 m 

Arqueação bruta 8105 ton. 11701 ton. 

Porte bruto 5438 ton. 15403 ton. 

Capacidade da cisterna 5.000 m³ 10.000 m³ 

Fonte: APPA, 2015 

 
A análise de variabilidade espacial baseou-se em medições replicadas 
espacialmente em uma área diretamente afetada pela dragagem (ponto 
―Perturbado‖) distante menos de 1 km, e em outra área não afetada (ponto 
―Controle‖), disposta cerca de 2 km de distância do ponto da área afetada, sempre 
no sentido oposto da corrente de maré (APPA, 2015). 
Foi considerada a situação de amostragem para cada evento, com base na coleta 
realizada durante a execução da atividade de dragagem. O trabalho foi executado 
num intervalo de 6 horas, considerando o mesmo intervalo de maré do dia anterior, 
em coletas intercaladas, com a presença da draga no trecho que está sendo 
dragado.  
Foram realizadas medições de turbidez com o turbidímetro HORIBA U52G na região 
estuarina, em vários pontos, considerando as áreas internas e externas à 
propagação da pluma de sedimentos. Foram considerados os pontos em uma área 
considerada diretamente afetada pela dragagem (ponto Perturbado) e outro ponto 
disposto a cerca de 2 km da área afetada (ponto de Controle). Para cada ponto 
foram consideradas três profundidades (superfície, meia profundidade e próximo ao 
fundo), em três instantes antes e em três instantes após uma dragagem (APPA, 
2015). 
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Os eventos foram escolhidos com base na disponibilidade dos dados de medições 
nas áreas dragadas, situação decorrente do processo overflow. 
 

1) Evento F10 – Trecho Bravo 2  

 Data das medições: 23 e 24 de outubro de 2014 

 Trecho de dragagem: Bravo 2 

 Draga utilizada: Xin Hai Nui 
 
A Figura 11 apresenta os pontos de Controle e Perturbado considerados e a 
localização aproximada da dragagem. 
 

 
Figura 11 - Localização dos pontos de controle do Evento F10 

Fonte: Adaptado de APPA, 2015. 

 
2) Evento F12 – Trecho Delta 1 

 Data das medições: 08 e 09 de dezembro de 2014. 

 Trecho de dragagem: Delta 1 

 Draga utilizada: Hang Jun 5001 
 
A Figura 12 apresenta os pontos de Controle e Perturbado, além da localização 
aproximada da dragagem considerada. 
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Figura 12 - Localização dos pontos de controle do Evento F12 

Fonte: Adaptado de APPA, 2015. 

 

3) Evento F15 – Trecho Delta 2 

 Data das medições: 31 de março e 01 de abril de 2015. 

 Trecho de dragagem: Delta 2 

 Draga utilizada: Hang Jun 5001 
 
A Figura 13 apresenta os pontos de Controle e Perturbado, além da localização 
aproximada da dragagem considerada. 
 

 
Figura 13 - Localização dos pontos de controle do Evento F15 

Fonte: Adaptado de APPA, 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A realização dos testes de comparação serviu para fundamentar os resultados 
gerados pelo modelo hidrodinâmico e assegurar a capacidade de simulação da 
realidade.  
Foram analisados dois pontos distintos, referentes aos marégrafos do Cais Oeste do 
Porto de Paranaguá e do Canal da Galheta (DHN, 2015).  
A Figura 14 apresenta os pontos de monitoramento representados na grade 
numérica do modelo hidrodinâmico. O ponto à esquerda na imagem é referente ao 
Cais Oeste no Porto de Paranaguá visualizado na grade numérica. Conforme 
indicado, o Nível de Redução (NR) no marégrafo Cais Oeste do Porto de Paranaguá 
é de 82 centímetros segundo a última atualização em 2013 (DHN, 2013). 
 

 
Figura 14 - Localização dos pontos de observação utilizados para os testes iniciais 

 
Os resultados das simulações nesses pontos serviram como base de comparação 
aos dados observados, apresentados nos capítulos seguintes. 
Foram considerados dados observados do nível do mar no marégrafos Cais Oeste 
do Porto de Paranaguá, em intervalos de 30 minutos, num período de 42 dias. 
A onda gerada a partir dos dados observados foi comparada com os resultados de 
nível o mar simulados pelo modelo hidrodinâmico, para a mesma época, nos 
mesmos locais dos pontos de observação mostrados na Figura 14. O resultado da 
comparação é apresentado no gráfico da Figura 15. 
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Porto de 
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Figura 15 - Calibração do modelo a partir dos dados observados de 1996 - Cais Oeste Porto de 
Paranaguá 

 
Para cada evento são descritos dois itens de interpretação dos resultados: 

a) Nível do mar: indicando a razoabilidade dos dados do modelo 
hidrodinâmico em comparação à realidade, em período total aproximado 
de um mês anterior às dragagens; 

b) Pluma de dispersão de sedimentos: apresentando os resultados gráficos 
obtidos pelas etapas de simulação da pluma de dispersão de sedimentos 
em suspensão. A pluma de dispersão de sedimentos da dragagem pode 
ser facilmente vista nos resultados da simulação, por serem 
apresentados em representação gráfica de cores com a escala referente 
à concentração de sedimentos em suspensão (em kg/m³) na coluna 
d‘água. Segundo Wit et al (2014), existem valores variando de 30 a 500 
mg/L (0,03 a 0,5 kg/m³) na pluma de sedimentos, correspondendo à faixa 
de cores apresentada na legenda das imagens; 

 

1) Evento F10 – Trecho Bravo 2 
Períodos simulados: 

 Pré-evento: 22 de setembro de 2014 até 26 de outubro de 2014. 

 Pluma de dispersão de sedimentos: 24 de outubro de 2014. 

 Maré de sizígia. 
Granulometria considerada: 50% coesivos / 50% não coesivos 
 
A Figura 16 apresenta a comparação entre o nível do mar real, observado no dia do 
Evento F10 e os níveis do mar simulados para o período de análise da pluma de 
dispersão de sedimentos, dia 24 de outubro de 2014. Em destaque está o período 
coincidente (aprox. das 09h às 14h) às medições de turbidez, cujos valores 
subsidiaram as comparações entres resultados observados e simulados. Como 
referência é definida a localização do ponto Perturbado. 
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Figura 16 - Variação do nível do mar observado (superior) e simulado (inferior) - Evento F10 

Fonte: APPA, 2015 

 
Com base na comparação entre os gráficos da Figura 16, os resultados simulados 
de nível do mar se mostraram bem representativos à realidade, dada a similaridade 
observada entre as curvas. 
Foram observados dois instantes de tempo (09h e 12h), com base nos dados 
disponibilizados de medições de turbidez. São apresentados os resultados para as 
três camadas consideradas, para a pluma gerada na data 24/10/2014, separados 
em sedimentos coesivos e não coesivos. Nesse caso, ambos os pontos (09h e 12h) 
se referem aos instantes de maré enchente, sendo o primeiro logo após o estofo de 
maré vazante para enchente (baixa-mar). Em geral, o segundo momento (12h) tende 
a apresentar as maiores velocidade de corrente dada à proximidade ao pico da maré 
enchente. 
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24/10/2014 - 09h:  

 
SEDIMENTOS COESIVOS  

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS  

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 17 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F10 – Tempo T1 
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24/10/2014 - 12h: 

 
SEDIMENTOS COESIVOS 

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS 

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 18 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F10 – Tempo T3 
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O trecho em questão (Bravo 2) possui as maiores velocidades de corrente entre os 
três eventos analisados (> 1 m/s). Para o primeiro momento analisado (após baixa-
mar - 09h), observa-se a concentração de sedimentos em suspensão 
predominantemente no sentido da maré vazante e início de dispersão no sentido da 
maré enchente. No sentido vazante a pluma aparece com alcance bastante 
expressivo de sedimentos coesivos e dispersão local de sedimentos não coesivos. 
Tal situação sugere que esta distribuição está associada aos remanescentes de 
sedimentos em suspensão transportados pelo movimento de maré vazante e ao 
intervalo de tempo necessário para que a inversão de marés (mudança instantânea 
no sentido das velocidades de corrente) ocasione efeito significativo no transporte de 
sedimentos. 
Em um segundo momento (12h), observa-se a tendência de dispersão significativa 
de sedimentos em suspensão, tanto no sentido vazante quanto no sentido de 
enchente, sugerindo a influência de vórtices locais. Observam-se concentrações de 
sedimentos coesivos em suspensão em torno de 0,5 kg/m³ em uma distância de até 
08 km da fonte considerando ambos os sentidos de dispersão (enchente e vazante). 
A Figura 19 apresenta as velocidades médias na localização do Evento F10. É dado 
destaque ao local onde houve o aparecimento de vórtices. 

 
Velocidade média - 12h 

 
Figura 19 - Velocidades médias - Evento F10 

 
 
2) Evento F12 – Trecho Delta 1 
Períodos simulados: 

 Pré-evento: 15 de novembro a 11 de dezembro de 2014. 

 Pluma de dispersão de sedimentos: 09 de dezembro de 2014. 

 Maré de sizígia. 
Granulometria considerada: 70% coesivos / 30% não coesivos 
 
A Figura 20 apresenta a comparação entre o nível do mar realno dia do Evento F12 
e os níveis do mar simulados para o período de análise da pluma de dispersão de 
sedimentos, dia 09 de dezembro de 2014. Em destaque está o período coincidente 
(aprox. das 12h às 16h) às medições de sólidos em suspensão, cujos valores 
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subsidiaram as comparações entres resultados observados e simulados. Como 
referência é definida a localização do ponto Perturbado. 
 

 

 
Figura 20 - Variação do nível do mar observado (superior) e simulado (inferior) - Evento F12 

Fonte: APPA, 2015. 

 
Com base na comparação entre os gráficos da Figura 20, observou-se leve desvio 
no comportamento hidrodinâmico, sobretudo na amplitude da onda de maré, com 
pequena divergência entre os dados observados e simulados. 
São apresentados os resultados para as três camadas consideradas, para a pluma 
gerada na data 09/12/2014, separados em sedimentos coesivos e não coesivos. 
Nesse caso, às 13h é verificada maré enchente e, posteriormente, às 16h o estofo 
de maré enchente para vazante (preia-mar). 
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09/12/2014 - 13h: 

 
SEDIMENTOS COESIVOS  

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS  

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 21 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F12 – Tempo T1 
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09/12/2014 - 16h: 

 
SEDIMENTOS COESIVOS 

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS 

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 22 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F12 – Tempo T3 
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As tendências de dispersão da pluma de sedimentos em suspensão sugerem clara 
influência das forçantes de maré. No primeiro momento (13h), a pluma, formada por 
sedimentos predominantemente coesivos, possui maior alcance e direção 
claramente definida no mesmo sentido (enchente). Existe dispersão no sentido 
vazante, porém bem menos expressiva. Esta deve associar-se à influência das 
descargas fluviais afluentes ao estuário, dada a proximidade principalmente ao Rio 
Nhundiaquara, bem como ao período de preia-mar (mudança de marés). 
No período de estofo de maré (16h), verifica-se a convergência de sedimentos em 
suspensão ao redor da localização da draga, conferindo à pluma definição menos 
clara da direção predominante e menor alcance, além de maior concentração de 
sedimentos em suspensão nesse ponto. Observam-se concentrações de sedimentos 
coesivos em suspensão em torno de 0,5 kg/m³ em uma distância de até 07 km da 
fonte considerando ambos os sentidos de dispersão (enchente e vazante). 
A Figura 23 representa as velocidades médias para o Evento F12 (instantes 13h), 
com destaque aos pequenos vórtices observados. 
 

Velocidade média - 13h 

 
Figura 23 - Velocidades médias - Evento F12 

 
A distribuição de velocidades instantâneas comparada com a dispersão de 
sedimentos sugere que há um intervalo de tempo entre o momento de mudança da 
maré e o impacto disso no surgimento da pluma de sedimentos em suspensão em 
uma atividade de dragagem. 
 

3) Evento F15 – Trecho Delta 2 
Períodos simulados: 

 Pré-evento: 01 de março a 03 de abril de 2015. 

 Pluma de dispersão de sedimentos: 01 de abril de 2015. 

 Maré de quadratura. 
Granulometria considerada: 70% coesivos / 30% não coesivos 
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A Figura 24 apresenta a comparação entre o nível do mar real, observado no dia do 
Evento F15 e os níveis do mar simulados para o período de análise da pluma de 
dispersão de sedimentos, dia 01 de abril de 2015. Em destaque está o período 
coincidente (aprox. das 09h às 13h) às medições de turbidez, cujos valores 
convertidos em concentração de sedimentos em suspensão subsidiaram as 
comparações entres resultados observados e simulados. Como referência é definida 
a localização do ponto Perturbado. 
 

 
Figura 24 - Variação do nível do mar observado (superior) e simulado (inferior) - Evento F15 

Fonte: APPA, 2015 

 

Os resultados interpretados pela comparação dos gráficos na Figura 24 se 
mostraram bem representativos à realidade observada no local. 
Foram observados dois instantes de tempo (09h e 12h), com base nos dados 
disponibilizados de medições de turbidez. Nesse caso esses pontos correspondem 
às máximas velocidades de corrente da maré enchente e ao estofo de marés, 
respectivamente. 
São apresentados os resultados para as três camadas consideradas, para a pluma 
gerada na data 01/04/2015, separados em sedimentos coesivos e não coesivos. 
Ambos os pontos (09h e 12h) se referem aos instantes de maré enchente. 
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01/04/2015 - 09h: 

 
SEDIMENTOS COESIVOS  

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS  

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 25 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F15 – Tempo T1 
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01/04/2015 - 12h: 

 
SEDIMENTOS COESIVOS 

(kg/m³) 

SEDIMENTOS NÃO COESIVOS 

(kg/m³) 

Superfície 

  
Meio 

  
Fundo 

  
Figura 26 - Simulação da pluma de sedimentos em suspensão - Evento F15 – Tempo T3 
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A dispersão de sedimentos em suspensão, oriundos da atividade de dragagem, 
aparece como predominantemente no sentido da maré enchente, para ambos os 
instantes analisados (09 e 12h), considerando tanto os sedimentos coesivos quanto 
não coesivos. Existe dispersão no sentido vazante, porém bem menos expressiva. 
Esta deve associar-se à influência das descargas fluviais afluentes ao estuário, dada 
a proximidade principalmente ao Rio Nhundiaquara e ao final do estuário, podendo 
sofrer o efeito. Observam-se concentrações altas de sedimentos coesivos em 
suspensão (> 1 kg/m³) em uma distância de até 1 km da fonte e aproximadamente 
0,75 kg/m³ em até 2 km de distância. O alcance da pluma é estimado em 05 km, 
considerando ambos os sentidos de dispersão (enchente e vazante).  
 
SÍNTESE DOS RESULTADOS 
A Tabela 3 apresenta a síntese dos resultados obtidos no presente estudo. A 
Distribuição C/NC (coesivos/não coesivos) refere-se à proporcionalidade 
considerada entre sedimentos coesivos e não coesivos. O alcance e a largura 
aproximada da pluma são estimativas da extensão alcançada pelos sólidos em 
suspensão, considerados em valores acima de 0,5 kg/m³, ou 500 mg/L. A 
concentração máxima observada é referente à soma entre as parcelas coesivas e 
não coesivas ao longo da coluna d‘água, nos pontos perturbados de cada evento, ou 
seja, próximo a draga. 
 

Tabela 3 - Síntese dos resultados simulados para os Eventos F10, F12 e F15 

Evento Trecho Maré 
Distribuição 

C/NC 

Vazão 

(m³/s) 

Alcance 

da pluma 

(km) 

Largura da 

pluma 

(km) 

Concentração 

máxima 

(mg/L) 

F10 Bravo 2 Sizígia 50/50 10,1 8,2 1,3 1729,2 

F12 Delta 1 Sizígia 70/30 5,6 7,1 0,9 1291,7 

F15 Delta 2 Quadratura 70/30 5,6 4,9 1,2 1472,1 

 
Observando a Tabela 3 verifica-se a tendência à maior dispersão dos sedimentos 
em suspensão em regimes de marés de sizígia, resultado razoável dada a notada 
dominância das forçantes de maré nos padrões de circulação hidrodinâmica do 
estuário como um todo e às máximas amplitudes na medição do nível do mar nessas 
marés. 
As concentrações máximas observadas, apesar de localizadas próximas da fonte, 
conferem valores bem elevados, sugerindo a tendência à superestimativa da 
concentração de sedimentos para resultados no campo próximo. 
Considerando os pontos perturbados distantes cerca de 500 metros da fonte de 
sedimentos (posição da draga), os resultados de máximas concentrações 
observadas configuram concentrações passíveis de observação, sendo que com 
base na literatura (WIT et al, 2014) valores altos de concentração são citados como 
em torno de 500 mg/L. 
 

CONCLUSÕES 
A complexidade do comportamento hidrodinâmico do CEP faz com que haja 
influência de uma grande variedade de parâmetros locais. Apesar de simplificações 
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adotadas no presente estudo para possibilitar a implementação do modelo 
hidrodinâmico, foi possível atingir as ordens de grandeza de parâmetros físicos e 
características geométricas esperadas nas simulações do transporte de sedimentos 
em suspensão, especificamente para três eventos reais de dragagem, considerando 
dados da turbidez das plumas formadas nas ocasiões. 
Considerando os dados existentes de profundidade, a interpolação realizada 
pareceu satisfatória, dada a boa correlação entre os resultados de nível do mar 
observados em épocas distintas e as simulações do modelo hidrodinâmico, 
permitindo a confiabilidade dos resultados para as atividades de dragagem. 
Foi possível a simulação das plumas consideradas visíveis, adotando a posição da 
draga como uma fonte pontual e imóvel de sedimentos em suspensão e o processo 
de overflow como de vazão contínua em diferentes trechos do canal de navegação 
da Baía de Paranaguá e Antonina. Em pontos de observação localizados próximos 
da fonte, observaram-se pontos com concentrações possivelmente superestimadas, 
podendo estar associadas à superestimativa da vazão de overflow ou da carga de 
sedimentos considerada. Cabe citar a possibilidade de erros de medição ou registro 
de dados no momento da coleta, variabilidade natural da turbidez local (associada a 
fenômenos climáticos e aportes naturais de sedimentos), erros numéricos na 
modelagem hidrodinâmica, variabilidade de comportamentos dos parâmetros 
relacionados à difusão turbulenta, dentre outros.  
Por outro lado, o comportamento de dispersão da pluma de sedimentos no campo 
afastado atinge resultados razoáveis em comparação à literatura existente. Foi 
possível visualizar e determinar pontos com o surgimento de vórtices, sobretudo em 
situações de mudança de marés, configurando prováveis causas do acúmulo 
temporário de sedimentos em suspensão. Como o transporte de sedimentos está 
intrinsecamente correlacionado às velocidades e direções do escoamento, verifica-
se que o modelo hidrodinâmico e sedimentológico é uma ferramenta eficaz no 
auxílio da previsão de dispersão de plumas de dispersão de sedimentos oriundos de 
dragagem. 
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Resumo 
 
A construção e operação de um porto marítimo constituem-se de várias etapas, 
atividades e processos dotados de alta complexidade, pois envolvem diversos atores 
com objetivos diversificados e, muitas vezes, divergentes. Além destas 
características, a implantação de um novo porto gera impactos ambientais 
significativos no meio onde está inserido, e a busca por alternativas que reduzam 
tais impactos, bem como elevar a sustentabilidade do porto, é uma busca constante 
pelos facilitadores do processo. A análise dos impactos ambientais é um importante 
processo de gestão para as organizações, pois, além de promover a preservação do 
meio ambiente gerando operações sustentáveis para ela própria, também beneficia 
os clientes que utilizam os serviços portuários. Diante disso, o principal objetivo 
deste artigo é o de propor o uso dos conceitos e etapas de planejamento do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) atrelado à metodologia de auxilio multicritério para 
auxiliar os gestores no processo de instalação de um porto marítimo no litoral sul de 
São Paulo. A organização de uma hierarquia das questões relevantes e o 
estabelecimento dos principais indicadores de impactos ambientais também se 
fazem oportunas ao final deste material, além de uma conclusão avaliando pontos 
relevantes e principais dificuldades levantadas pelo grupo de trabalho.  
 
Palavras-chave: Construção; Operação; Analise Ambiental; Portos; Impactos. 
 
1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
Nas operações de importação e exportação de diversos produtos, o transporte 
marítimo possui a maior representatividade dentre os utilizados. Segundo VIEIRA 
(2013, p.12) estima-se que 80% das importações e exportações de produtos no 
mundo são realizadas pelo modal marítimo. Para que estas operações marítimas 
obtenham êxito, as nações fazem uso de portos marítimos. Estes por sua vez, são 
sistemas dotados de alta complexidade e dinâmica operacional, exigindo uma 
gestão moderna e eficiente que controle a maior parte das variáveis envolvidas. No 
que tange ao escoamento das cargas, o porto detêm relacionamento com empresas 
de movimentação e transportes. A complexidade na administração portuária pode 
ser notada e descrita pelo numero de atores atuantes em suas operações. 
Geralmente, um porto marítimo possui relação direta com o Estado, até por sua 
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responsabilidade na regulamentação e administração sobre os processos de 
importação e exportação. Com relação às cidades onde o porto está instalado, seu 
relacionamento impacta o desenvolvimento destas sob os aspectos positivos e 
negativos à população. E por último, mas não menos importante, os portos tem 
relação direta com o meio ambiente onde estão inseridos, sendo que se pode alterar 
drasticamente a fauna e flora do local. É válido ressaltar que os portos marítimos 
vêm sofrendo pressões de diversos atores interessados de maneira a elevar a 
produtividade, reduzir custos e por fim, alavancar o crescimento econômico do país. 
Nos dias atuais, quando se refere ao assunto "avaliação de impacto ambiental" 
encontram-se diferentes sentidos. Aponta para diferentes metodologias, 
procedimentos e ferramentas aplicadas pelos atores e decisores bem como 
empresas privadas nos campos de projeto, planejamento e gestão ambiental e 
sempre utilizado para descrever os impactos ambientais positivos e negativos 
decorrentes de projetos de engenharia, de obras ou atividades humanas quaisquer, 
incluindo tanto os impactos causados pelos processos produtivos quanto pelo 
produto gerados. Pode-se dizer também que é empregado para descrever 
detalhadamente os impactos que podem ser gerados por um empreendimento a ser 
implantado, assim como para designar o estudo dos impactos que ocorreram no 
passado ou estão ocorrendo no presente em consequência de determinado 
empreendimento instalado bem como o conjunto de ações homem junto ao meio 
ambiente. 
 
1.1 OBJETIVO 
Dentro desta analise, objetivo deste artigo é o de propor o uso dos conceitos e 
etapas de planejamento do Estudo de Impactado Ambiental (EIA) atrelado à 
metodologia de auxilio multicritério para auxiliar os gestores no processo de 
instalação de portos marítimos. 
 

2 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para realização deste trabalho esta baseada nas etapas de 
planejamento de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) organizados da seguinte 
forma:  

 Etapas de Planejamento de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 
o Caracterização das Alternativas ao Empreendimento, onde se 

contemplou as etapas de implantação (construção) e operação do 
porto marítimo em Peruíbe; 

o Caracterização Preliminar do Ambiente, com a análise dos meios 
físico, biótico e socioeconômico da região de Peruíbe; 

o Identificação Preliminar dos Impactos Ambientais, onde se avaliou 
os potenciais impactos por ator e etapas diante do empreendimento 
em estudo; 

o Identificação das Questões Relevantes, a qual contempla a 
hierarquia das mesmas diante das respectivas etapas do 
empreendimento. 

Além da metodologia para a construção de um EIA, foi utilizada a Auxílio Multicritério 
à Decisão, adotada como ferramenta para assessorar na escolha entre concepções, 
com o objetivo auxiliar na tomada de decisões considerando, segundo Roy (1993) 
apud Romani et. al. (2012), as percepções dos atores e suas convicções em um 
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determinado contexto decisório. Neste trabalho, sua aplicação se deu na 
identificação das questões relevantes e definição dos indicadores ambientais. 

 Auxílio Multicritério à Decisão 
o Avaliação dos Atores seleção do Decisor diante de suas 

ponderações; 
o Mapeamento e estruturação de questões relevantes inerentes ao 

empreendimento;  
o Identificação e definição dos indicadores ambientais conforme 

potenciais impactos. 

Por tratar-se de um cenário complexo para a tomada de decisão envolvendo vários 
atores e variáveis, a construção e operação de um porto marítimo requer ferramenta 
que contemple dimensões múltiplas de analise do meio. Considera-se que 
problemas complexos com dimensões múltiplas precisam ser tratados por meio de 
uma análise multicritério (Galves e Bouyssou, 2005). 
Adicionalmente, os autores Belton e Stewart (2002) definem o modelo de auxílio 
multicritério à decisão como uma abordagem construtivista da seguinte forma: Não 
se trata de prescrever como as decisões ―deveriam‖ ser tomadas nem de descrever 
como as decisões são tomadas na ausência de um suporte formal (Belton e Stewart, 
2002). 
É importante frisar alguns pontos da abordagem construtivista: 

 O decisor é auxiliado a estabelecer uma representação do problema e 
a construir o modelo, a partir de perguntas relacionadas às suas 
preferências. 

 Trata-se de um processo de aprendizado para a equipe envolvida. 

 Reconhece a importância dos aspectos subjetivos no processo de 
decisão: valores, objetivos, preconceitos, cultura e intuição do decisor 
(Ensslin et al., 2001). 

 Analogia: projetista tentando desenvolver um novo produto com seu 
cliente. 

Finalmente será realizada uma revisão bibliográfica dos conceitos de gestão 
ambiental presentes nas bibliografias. 
 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 GESTÃO AMBIENTAL 
Com relação à gestão ambiental, temos segundo o autor Sanchez (2004), 

A gestão ambiental utiliza vários termos do linguajar comum. 
Ao contrário do que ocorre em diversos ramos da Ciência, que 
desenvolveram terminologia própria, palavras como impacto, 
avaliação e mesmo a palavra ambiente ou o termo meio-
ambiente não foram cunhadas propositadamente para 
expressar algum conceito preciso, mas foram apropriadas do 
vernáculo. Por essa razão é preciso definir com a maior clareza 
possível o que se entende por expressões como "impacto 
ambiental" e degradação ambiental, entre outras. 

Sob a diferença entre impacto ambiental e poluição, o autor acrescenta que: 
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Sob um ponto de vista de evolução do entendimento da 
problemática da degradação ambiental, é interessante verificar 
a diferença conceitual entre impacto ambiental e poluição. A 
partir da década de 1950, a palavra poluição começou a ser 
difundida, primeiro no meio acadêmico e em seguida pela 
imprensa, até ser incorporada a toda uma série de leis que 
estabeleceram condições e limites para a emissão e a 
presença nos diversos compartimentos ambientais de uma 
série de substâncias nocivas chamadas de poluentes. Durante 
algum tempo, a idéia de poluição dominou o debate sobre 
temas ambientais, mas a complexidade dos problemas de meio 
ambiente mostrou que este conceito era insuficiente para dar 
conta de um sem-número de situações. Foi quando se 
consolidou a idéia de impacto ambiental, ao longo dos anos de 
1970. 

O conceito de ambiente aceita muitos termos e nomenclaturas dentro da bibliografia 
o que pode gerar algumas interpretações dúbias na leitura de artigos, noticias e 
livros da area, principalmente na mídia. 
 
a. AMBIENTE 
O termo ambiente aqui explorado irá considerar tanto a natureza composta por flora 
e fauna, quanto pela sociedade englobando as pessoas que nele estão inseridos 
desenvolvendo suas atividades econômicas. 
Segundo Sanchez (2004), 

O entendimento amplo ou restrito deste conceito determina o 
alcance de políticas públicas, de ações empresariais e de 
iniciativas da sociedade civil. No campo da avaliação de 
impacto ambiental, define a abrangência dos estudos 
ambientais, das medidas mitigadoras ou compensatórias, dos 
planos e programas de gestão ambiental. 

Assim busca-se considerar na metodologia de auxilio multicritério a decisão e nos 
estudos de impacto ambiental os ambientes que contemplem a natureza (fauna e 
flora) quanto a sociedade nela inserida. 
 
b. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Segundo Sanchez (2004), o objetivo principal do Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
é a determinação da extensão e da intensidade dos impactos ambientais que o 
empreendimento poderá causar, propondo alternativas tecnológicas e locacionais 
que melhor favorecem à viabilidade ambiental do empreendimento, minimizando ou 
eliminando os seus impactos negativos. 
 
 
4 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO 
Esta etapa estabelece e define a análise do contexto de decisão e a identificação 
dos objetivos fundamentais dos atores. Ou seja, o contexto de decisão e os objetivos 
fundamentais conferem forma e conteúdo à estrutura de decisão (KEENEY, 1992). 
 
a. NÍVEL DE DECISÃO 
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A implantação do porto marítimo é interpretada como uma situação de oportunidade 
de ampliação da capacidade portuária nacional. Assim, este trabalho consiste em 
analisar os impactos ambientais para construção e operação de um porto marítimo 
no litoral sul do estado de São Paulo, mais especificamente em Peruíbe e 
caracteriza-se no nível de decisão de um Projeto. 
 
b. LIMITE TEMPORAL DO ESTUDO 
Em termos de limite temporal para a construção e operação de um porto marítimo 
deste porte estima-se de 15 a 20 anos (Englobando Construção e Início de 
Operação). 
 
c. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – MAPA DE LOCALIZAÇÃO E 
DEMARCAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
A delimitação da área de estudo tem seu limite geográfico aplicado ao município de 
Peruíbe, no estado de São Paulo. Os tópicos abaixo e a figura 1 demonstram 
maiores informações da área de estudo. 

 A 70 km de Santos - SP, no centro da região econômica do Brasil,  

 Área de 1.950 hectares e uma costa de 4 km de extensão. 

 Profundidade de 18,5 metros de calado. 

 

 

Figura 1: Demarcação da área de estudo. Fonte: os autores, 2016. 

Porto de Peruíbe será capaz de receber graneleiros do tipo capesize, assim como a 
última geração de navios superconteineiros, se beneficiando de menores custos e 
maior produtividade. 
Acrescenta-se que A Estância Balneária de Peruíbe está inserida na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de São Paulo. Faz parte da Região 
Administrativa e de Governo de Santos que, também, abrange os municípios de: 
Bertioga; Santos; São Vicente; Cubatão; Praia Grande; Mongaguá e Itanhaém, 
sendo que destes, Peruíbe é o que se encontra mais ao sul, fazendo divisa com a 
região do Vale do Ribeira. Os limites do município são: ao norte, com município de 
Itanhaém; a leste, com o Oceano Atlântico; ao sul, com o município de Iguape; a 
oeste, com o município de Itariri; e a oeste com o município de Pedro de Toledo. 
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Vale ressaltar que o empreendimento está localizado em um local atualmente não 
desenvolvido a noroeste de Peruíbe. O local tem uma área total de, 
aproximadamente, 2.400 hectares, apresentando cerca de 03 (três) quilômetros de 
frente para o Oceano Atlântico. A estrada de acesso principal é a Rodovia Pedro 
Taques (SP-055), incluindo, também, a Estrada de Ferro Sorocabana (ramal Santos 
- Juquiá), que se encontra desativada. 
A costa situada à frente do empreendimento é representada por uma praia rasa e 
plano-arenosa, que continua por vários quilômetros em cada lado da área e é 
exposta a ondas oceânicas do leste para o sul. A região adjacente ao sul, em 
Peruíbe, foi fracionada para moradias recreativas e residenciais e, ao norte, embora 
também subdividida, é muito menos povoada. 
Finalmente, constata-se que o local é bastante plano e, em geral, está em seu 
estado natural. Além da extração de areia ocorrida na área, a terra permaneceu sem 
uso por anos. O offshore do solo oceânico inclina-se suavemente e em geral, é 
plano, exceto por alguns locais onde existem alguns afloramentos rochosos, sendo 
que alguns desses elevam-se acima do nível do mar formando pequenas ilhas. 
Já com relação aos acessos temos que o acesso rodoviário ao local será feito 
através de um novo ―trevo‖ a partir da Rodovia SP 055, que bifurcará para o local, 
ligando Santos ao sul do Brasil, possibilitando, também, excelente alternativa de 
acesso a São Paulo. O acesso ferroviário será a partir da estrada de ferro 
atualmente desativada com direito preferencial de passagem. O acesso hidroviário 
se dará pela conformação de um canal de acesso ligando as rotas de navegação às 
instalações offshore. 
 
d. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DO AMBIENTE 
Neste item são elencadas as características ambientais mais evidentes, agrupadas 
em meio físico, meio biótico e meio sócio econômico. 
i. MEIO FÍSICO 
Entende-se por meio físico a avaliação ambiental de relevo e solos, recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade do ar. 

 Climatologia e Meteorologia: O clima de Peruíbe é o subtropical úmido, 
com temperatura média de 30 °C, sendo que no inverno a temperatura 
média é de 14 °C. 

 Qualidade do Ar: A qualidade do ar na cidade é boa, apresentando-se 
dentro dos padrões primários de qualidade, estabelecidos pelo CONAMA. 

 Geologia e Geomorfologia: No perímetro urbano é de característica plana. 
De maneira geral, pode-se dizer que os solos são mais rasos na região da 
escarpa e profundos na planície litorânea. 

 Recursos Minerais: Há registros de Jazidas Minerais. 

 Recursos Hídricos Superficiais: Há composto por rios, lagos e cachoeiras. 
A região apresenta alguns trechos alagadiços e também uma faixa de 
manguezal. 

Pode-se acrescentar que a topografia de Peruíbe no perímetro urbano é de 
característica plana, abrangendo o centro da cidade e o interior, no sentido leste. De 
uma maneira geral a região apresenta alguns trechos alagadiços e também uma 
faixa de manguezal que, em pequena escala, acompanha as margens dos rios. Há, 
ainda, uma topografia acidentada, calculada em 60% da área do município, 
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caracterizada pela presença de montanhas, onde estão os divisores de água da 
região. 
Assim, para o diagnóstico do meio físico serão considerados aspectos como: clima; 
qualidade do ar; geologia regional; geomorfologia; solos; sedimentos; sistema 
hidrográfico regional; qualidade das águas marítimas e aluviais, levando-se em conta 
dados primários e secundários. 
 
ii. MEIO BIÓTICO 
Entende-se por meio biótico a avaliação ambiental da cobertura vegetal, fauna e 
áreas protegidas. 

 Ecossistemas Terrestres - vegetação e fauna: 
o Mata Atlântica de planície litorânea, nas áreas costeiras mais 

internas; 
o Manguezais e campos de altitude (vegetação de topo de morro); 
o Restinga junto às praias com gramíneas e vegetação rasteira 

 Ecossistemas Aquáticos:  
o Peixes e Crustáceos: Identificada intensa existência de espécimes 

como Corvina, Pescada, Camarão, Lagosta e Cação. 
o Plânctons, fitoplâncton e bentos – bentos marinhos, bentos de praia 

e bentos de costão; 
o Malacofauna; carcinofauna; cetáceos e quelônios. 

 Área de Proteção Ambiental: 
o Constituição arbórea de baixo e médio porte Avifauna (aves), 
o Mastofauna (mamíferos), 
o Herpetofauna (anfíbios e répteis), 
o Ictiofauna (peixes) 
o Comunidades Bentônicas 
o Planctônicas (fito plâncton e zooplâncton). 

Pode-se citar também que a região onde se pretende instalar o empreendimento 
insere-se na planície litorânea da Baixada Santista, onde predominam, segundo o 
Mapa de Inventário Florestal do Estado de São Paulo, formações vegetais de Mata 
de Encosta e fragmentos de Mata Atlântica de planície litorânea, nas áreas costeiras 
mais internas; manguezais nas áreas com influência da rede de drenagem e, matas 
de restinga sobre o solo arenoso mais firme e menos afetado pela influência das 
marés. 
O território do município de Peruíbe apresenta os seguintes tipos de vegetação: 
mata atlântica de planície e de encosta, restinga, manguezais e campos de altitude 
(vegetação de topo de morro). 
A mata de planície apresenta constituição arbórea de baixo e médio porte, é, 
entretanto, densa com dossel arbóreo contínuo, ausência de emergentes, alturas 
entre 8-15 m, diâmetro dos caules finos e copas estreitas. Ocorre, basicamente, na 
EEJI (Estação Ecológica Juréia-Itatins) e na planície anterior ao Parque Estadual da 
Serra do Mar. 
Já com relação à fauna, o diagnóstico ambiental da fauna local será baseado em 
dados primários; através de observações e coletas de campo realizadas in loco; e 
dados secundários; utilizados para complementação, baseados em bibliografias e 
estudos já realizados na região até o presente momento. Porém, observa-se que, 
assim como os levantamentos a serem realizados para caracterização da vegetação 
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local, o diagnóstico faunístico da área diretamente afetada e da área de influência 
direta será embasado especialmente em dados primários. 
Para uma análise detalhada da fauna local serão considerados dois ambientes 
principais distintos, neste caso, o habitat terrestre e o habitat aquático, pois se trata 
de uma área costeira, composta por praia e que, portanto, se apresentam como o 
local de interfase entre estes dois ambientes. Sendo assim, nos levantamentos será 
caracterizada a fauna terrestre, aquática e semiaquática em todas as áreas de 
influência do empreendimento. 
Assim, Diante das características ambientais apresentadas, faz-se necessário um 
levantamento completo da fauna que ocorre no local, contemplando os principais 
grupos zoológicos representantes da: Avifauna (aves), Mastofauna (mamíferos), 
Herpetofauna (anfíbios e répteis), Ictiofauna (peixes) e Comunidades Bentônicas e 
Planctônicas (fitoplâncton e zooplâncton). 
 
iii. MEIO SOCIOECONÔMICO 
Entende-se por meio socioeconômico a avaliação do uso do solo, população e 
qualidade de vida, assim como o sistema viário local e regional, economia regional, 
patrimônio histórico-cultural e arqueológico. 

 A região onde consiste a aplicabilidade do empreendimento caracteriza-se 
pela existência de: 

o Grande rede comercial, com diversos hotéis, restaurantes, áreas 
para camping, além de pesqueiros, mercados e lojas; 

o A principal atividade econômica é o turismo tradicional; 
o Há Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico e Comunidades 

Indígenas; 
o Vasto acervo histórico e cultural, por ter sido um dos berços da 

colonização do Brasil. 
o Abriga comunidades de Pescadores; 

O reassentamento da população indígena será fator chave para a viabilidade do 
empreendimento, conforme mostra a figura 2. 
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Figura 2: Local proposto para reassentamento indígena. Fonte: Os autores baseado em APA, 2013. 

Com relação ao meio socioeconômico De acordo com o Censo 2000 (IBGE, 2003), o 
município de Peruíbe apresentava uma população fixa de 51.451 habitantes, sendo 
a população urbana de 50.370 pessoas e a rural de 1.081 habitantes. A projeção 
elaborada pela SEADE (2003) para o ano de 2003 apontou uma população de 
57.282 habitantes, com uma taxa de urbanização de 98,04%. A população flutuante 
nas temporadas de férias é estimada em 300.000 pessoas. 
Peruíbe possui uma grande rede comercial, com diversos hotéis, restaurantes, áreas 
para camping, pesqueiros, mercados e lojas, sendo uma das cidades mais bem 
estruturadas do litoral de São Paulo. A principal atividade econômica da cidade é o 
turismo, e todo o ano a cidade recebe uma parcela significativa de visitantes. A 
cidade possui um vasto acervo histórico e cultural, por ter sido um dos berços da 
colonização do Brasil. 
Finalmente, a caracterização da interface da obra com a mão-de-obra a ser 
empregada, através da quantificação da geração de empregos diretos e indiretos 
previstos, além de identificar os setores sociais e as partes interessadas e 
envolvidas que possam ser afetadas pela execução das atividades do 
empreendimento. 
 
e. ATORES E DECISOR 
Os atores envolvidos bem como os impactos da construção e operação do porto são 
os seguintes listados abaixo: 

 Atores: 

 Prefeitura Municipal de Peruíbe: 
o Secretaria de Finanças Publica; composição da arrecadação terá 

alteração; 
o Secretaria de Meio Ambiente; construção e operação trarão 

influências ao meio ambiente. 
o Secretaria de Obras: construção e operação demandarão revisão 

do planejamento urbano. 
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o Secretaria de Saúde; aumento da população demandará expansão 
do atendimento. 

o Secretaria de Segurança; aumento da população trará aumento da 
incidência de ocorrências. 

o Secretaria do Turismo: instalação do empreendimento poderá 
impactar o turismo. 

 Órgão Ambiental (CETESB): 

 Empresas: de maneira geral, o empreendimento trará necessidade de 
criação de postos de trabalho. 

 Comércio: reformulação do perfil pela diminuição do turismo tradicional e 
aumento de negócios. 

 Hotéis: reformulação do perfil de hóspedes, migrando de turista tradicional 
para turismo de negócios. 

 População Indígena: o empreendimento obrigará a realização de 
reassentamento. 

 População de Peruíbe: será afetada por diversos impactos, como aumento 
da criminalidade, poluição sonora e diminuição da qualidade do ar e água. 

 Decisor:  

 Secretaria de Portos da Presidência da Republica (SEP/PR). 
o Compete à SEP/PR a participação no planejamento estratégico e a 

aprovação dos planos de outorgas, visando assegurar segurança e 
eficiência ao transporte aquaviário de cargas e de passageiros no 
país. 

 
5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
A implantação do porto em Peruíbe tem como premissas proporcionar acesso e 
atracação para navios full contêineres de até 8000 TEU‘s e graneleiros de até 
180.000 DWT envolvendo o moderno conceito de porto offshore ao mar, a 03 (três) 
quilômetros da costa. 

As áreas de armazenagem, acessos e pátios rodo, férreo e dutoviário, e 
outras infraestruturas serão localizadas onshore, com exceção da armazenagem de 
contêineres por curto prazo, que poderá ser realizada no porto offshore. O arranjo 
dessa área se dará de acordo com o tipo de carga movimentada, segregando-as em 
setores. 
Estão previstas áreas para estocagem de granéis sólidos (vegetais; minério de ferro 
e fertilizantes), granéis líquidos inflamáveis e contêineres. 
A porção offshore do empreendimento será materializada pelo aproveitamento 
racional do material dragado sob forma de aterro hidráulico, ligando-se à parte 
onshore, através de uma ponte de acesso, presa por estacas, com uma extensão de 
3km, contando com acesso rodoviário, para o trânsito de contêineres; esteiras 
transportadoras; dutovias e serviços utilitários. A ponte será erguida o suficiente para 
permitir o pleno acesso público ao longo da praia, e a passagem sinalizada de 
pequenos barcos. 
O acesso marítimo à partir das águas profundas, será obtido através da implantação 
de um canal de acesso, implantado por dragagem. 
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Com vistas à total proteção e abrigo dos impactos das ondas sobre os navios 
atracados e sobre a ilha serão implantados quebra-mares, que reduzirão as ondas a 
remanso exigido para a movimentação de carga e descarga dos navios. 
A caracterização do empreendimento contempla as fases de atividades de 
construção e operação do porto de Peruíbe. 
a. ATIVIDADES PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PORTO 

 Adequação da área de construção: 
o Desapropriação da área de implantação (praias e matas próximas); 
o Remoção das espécies (aves e animais terrestres); 
o Remoção das tribos indígenas; 
o Iniciar a Operação de Terraplanagem e abertura de espaço 

(Limpeza); 
o Remoção de Resíduos. 

 Planejamento e Alocação de recursos para construção: 
o Estrutura de residência provisória de funcionários; 
o Construção de canteiro de obras e locais de armazenamento de 

materiais; 
o Contratação de mão de obra; 
o Compra de materiais de construção; 
o Aluguel de Geradores e máquinas para construção. 

 Execução da construção; 
o Construção do Porto; 
o Construção de acesso às áreas de construção (vias e estradas); 
o Construção da Conexão (Estrada de Interligação entre Porto e 

Pier); 
o Construção do Pier; 
o Construção dos Quebra Mares; 
o Dragagem da área de implantação do pier; 
o Sinalização da obra para fluxo de materiais de construção. 

 
b. ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PORTO 

 Manutenção e Dragagem do Porto. 

 Operação Ferroviária. 
o Transbordo de vagões 

 Operação de Navios. 
o Carregamento e Descarregamento de Navios; 
o Atracação de Navios. 

 Fluxo de Veículos. 
o Transito de caminhões 
o Transito de automóveis comerciais 

 Movimentação de Cargas. 
o Operação das esteiras; 
o Operação de containers; 
o Operação de Golias; 
o Operação de Empilhadeiras; 
o Armazenagem de Containers 
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6 IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
A identificação preliminar dos impactos ambientais por ator foram separados nas 
etapas de construção e operação do porto, conforme abaixo. 
a. ETAPA CONSTRUÇÃO 

 Comércio 
o Aumento da criminalidade; 
o Aumento de postos de trabalho (custo de MO); 
o Redução da receita do turismo. 

 População de Peruíbe 
o Aumento da criminalidade; 
o Aumento da poluição visual; 
o Aumento da poluição sonora; 
o Redução de Pontos de Encontro; 
o Aumento do tempo de deslocamento urbano; 
o Perda da qualidade da água; 
o Perda da qualidade do ar. 

 População Indígena 
o Redução da atividade de Caça; 
o Redução da atividade de Pesca; 
o Redução da atividade de Artesanato. 

 Rede de Hotéis; 
o Redução na atratividade do turismo local; 
o Redução da receita do turismo. 

 Prefeitura Municipal de Peruíbe 

 Secretaria de Meio Ambiente 
o Perda da qualidade da água; 
o Perda da qualidade do ar; 
o Redução da fauna terrestre; 
o Redução da fauna marítima; 
o Redução da flora marítima; 
o Redução vegetação terrestre. 

 Secretaria de Obras 
o Aumento da poluição visual; 
o Aumento de consumo de água; 
o Aumento do tempo de deslocamento urbano. 

 Secretaria de Saúde 
o Aumento de locais para atendimento médico; 
o Aumento de poluição sonora. 

 Secretaria de Segurança 
o Aumento da Criminalidade. 

 Secretaria de Turismo 
o Redução na atratividade do turismo local; 
o Redução da receita do turismo. 

 
b. ETAPA OPERAÇÃO 
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 Comércio 
o Aumento da Criminalidade; 
o Redução da receita do turismo tradicional. 

 Empresas de Segmento Logístico 
o Aumento de postos de trabalho (custos de MO); 
o Aumento no tempo de deslocamento urbano. 

 População de Peruíbe; 
o Aumento de consumo de Água; 
o Aumento da Criminalidade; 
o Aumento da poluição visual; 
o Aumento da poluição sonora; 
o Aumento no tempo de deslocamento urbano; 
o Redução da Capacidade de Atendimento Médico; 
o Proliferação de vetores – Pombos e Ratos; 

 Rede de Hotéis 
o Aumento da receita de turismo de negócios; 
o Redução na receita de turística tradicional; 
o Aumento da Criminalidade. 

 Secretaria dos Portos da Presidência da Republica SEP/PR 
o Aumentar capacidade portuária; 
o Instaurar manutenção à infraestrutura portuária; 
o Instaurar intercambio entre modais. 

 Prefeitura Municipal de Peruíbe 

 Secretaria de Finanças Publica 
o Aumento da arrecadação Tributária. 

 Secretaria do Meio Ambiente 
o Perda da qualidade da água e ar; 
o Alteração da Fauna e Flora Marítima; 

 Secretaria de Obras 
o Aumento de consumo de Água; 
o Aumento no tempo de deslocamento urbano; 
o Aumento de postos de trabalho. 

 Secretaria de Saúde 
o Redução da Capacidade de Atendimento Médico 
o Aumento de poluição sonora; 
o Proliferação de vetores – Pombos e Ratos; 

 Secretaria de Segurança 
o Aumento da Criminalidade; 

 Secretaria de Turismo 
o Aumento da receita de turismo de negócios; 
o Redução na receita de turística tradicional. 

 Órgão Ambiental (CETESB) 
o Perda da qualidade da água e ar; 
o Aumento do consumo de agua. 

 
7 IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES 
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A identificação das questões relevantes estrutura-se em uma hierarquia das fases de 
construção e operação do porto, separados em meios biótico, físico e 
socioeconômico. 
Em primeiro momento realiza-se a listagem destas questões em tabelas conforme 
mostrado na tabela 1 às questões relevantes da etapa de construção. 

 

 

Tabela 1: Questões relevantes da etapa de construção do porto. Fonte: Os autores, 2016. 

Conforme mostrado na tabela 1 estão presentes as questões relevantes da etapa de 
operação. 
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Tabela 2: Questões relevantes da etapa de operação do porto. Fonte: Os autores, 2016. 

 

a. HIERARQUIA DAS QUESTÕES RELEVANTES 
A partir de agora é possível construir a hierarquia das questões relevantes para as 
etapas de construção e operação dividida em meios físico, biótico e sócio 
econômico. 
A figura 3 ilustra a hierarquia da etapa de construção. 
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Figura 3: Hierarquia de questões relevantes etapa de construção. Fonte: Os autores, 2016. 

 
A figura 4 ilustra a hierarquia da etapa de operação. 
 

 
Figura 4: Hierarquia de questões relevantes etapa de operação. Fonte: Os autores, 2016. 

 
 
8 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS 
a. INDICADORES AMBIENTAIS – FASE CONSTRUÇÃO 
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Tabela 3: Indicadores ambientais utilizados na fase de construção. Fonte: Os 
autores, 2016 
 
b. INDICADORES AMBIENTAIS – FASE OPERAÇÃO 

 
Tabela 4: Indicadores ambientais utilizados na fase de operação. Fonte: Os autores, 
2016. 
 
9 CONCLUSÃO 
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Baseado nos estudos realizados em todas as etapas, conclui-se pela viabilidade 
ambiental no projeto, e, portanto, recomenda-se a sequência da elaboração do E.I.A. 
para tomada de decisão definitiva pela Secretária de Portos da Presidência da 
República. 
Este trabalho se baseou na literatura de SANCHEZ (2004) e na ferramenta Auxílio 
Multicritério a Decisão.  
A utilização desta ferramenta foi fundamental na identificação preliminar dos 
impactos ambientais e na elaboração da hierarquia das questões relevantes onde 
foram encontradas duas grandes dificuldades na execução deste trabalho. 
A primeira delas foi estratificar todos os atores identificados no estudo e suas 
expectativas positivas e negativas. Isto só foi possível com a utilização da 
ferramenta Auxílio Multicritério a Decisão. 
Outra dificuldade encontrada foi tratar do reassentamento da comunidade indígena 
com a necessidade de assegurar condição de subsistência com caça, pesca e 
artesanato. 
O resultado deste trabalho contribui com seguimento deste projeto de forma 
ambientalmente sustentável e oferece uma oportunidade de melhoria na condição 
socioeconômica da região de Peruíbe. 
Considerando a importância e a complexidade inerentes a operação portuária, foi 
realizado um trabalho de caracterização e avaliação ambiental. 
Foi possível identificar os interesses dos atores nas etapas de construção e 
operação considerando os meios físico, socioeconômico e biótico. 
Utilizando as ferramentas de Planejamento e Auxílio Multicritério a Decisão houve a 
oportunidade de realizar a identificação preliminar dos impactos ambientais bem 
como as questões relevantes que originaram os indicadores ambientais. 
Assim, acredita-se que o trabalho atingiu seu objetivo principal que é conceder 
embasamento necessário para a tomada de decisão quanto à instalação do porto 
marítimo no litoral sul do Estado de São Paulo, mais especificamente, em Peruíbe. 
Finalmente, baseado nos estudos realizados nesta etapa, conclui-se que existe 
viabilidade ambiental no projeto, e, portanto, recomenda-se a sequência da 
elaboração do E.I.A. para tomada de decisão definitiva pela Secretária de Portos da 
Presidência da República. 
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Resumo 
 
El impacto de las actividades portuarias en el medio ambiente se considera de gran 
importancia para el desarrollo sostenible que se pretende alcanzar en los puertos. 
Actualmente, no existe mucha literatura de indicadores de sostenibilidad aplicados a 
los puertos, por tratarse de un asunto relativamente novedoso. Entidades públicas 
como Puertos del Estado de España trabajan en este campo desde hace pocos 
años y piden a todas las Autoridades Portuarias españolas que realicen y publiquen 
unas Memorias Anuales de Sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad se deben 
considerar no sólo la parte medioambiental, sino también la social, económica e 
industrial, así como la seguridad y la relación puerto-ciudad. Este trabajo se apoya 
en los estudios de las ciudades y se traslada al mundo portuario para realizar una 
clasificación según los indicadores de sostenibilidad medioambiental. Para ello, se 
propone elegir unos indicadores adecuados que evalúan la actividad sostenible 
medioambiental de los puertos. Una vez definidos los indicadores se procede a su 
asignación a través de la recogida de datos disponibles, y con los valores de estos 
indicadores se propone realizar una clasificación de los puertos mediante 
herramientas de tipo clúster. Los resultados del agrupamiento que se obtengan se 
deben analizar con criterio experto que permita agrupar los puertos tratados en 
función de los valores que hayan tomado los indicadores, con el fin de descubrir 
cuáles de los indicadores son más significativos y discriminatorios. Además, el 
estudio se complementa con el estudio de indicadores físicos y de explotación, 
mediante análisis de regresión con otros indicadores, y poner algo del estudio de los 
indicadores utilizados, como por ejemplo el análisis de regresión.  
 
Palabras Clave: Puerto Verde; Sostenibilidad; Análisis de Conglomerados; 
Indicadores; Metodología; Medio Ambiente. 
 
ANTECEDENTES 
El concepto de sostenibilidad abarca todo lo relacionado con el desarrollo a medio y 
largo plazo. Está referido a las relaciones de las actividades humanas con el entorno 
y su incidencia en él. Normalmente se dice que la sostenibilidad se apoya en tres 
patas fundamentales: económica, social y medioambiental. Sin embargo, este 
concepto de sostenibilidad se puede ampliar o concretar en la industria, las 
comunicaciones, el transporte, la energía, las instituciones, etc. También existen 
otros parámetros que es  necesario incluir en los estudios que se realizan, referidos 
a la seguridad, tanto la protección como la defensa (safety y security en inglés), que 
también son un fiel reflejo del nivel de sostenibilidad que se ha alcanzado en un 
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determinado lugar. Entre todos ellos, el medio ambiente aparece como uno de los 
elementos clave que hay que considerar en la sostenibilidad, puesto que se 
considera necesario el respeto, el cuidado y la mejora del medio ambiente, tanto a 
un nivel genérico del entorno como por la implicación directa en la salud de los 
habitantes.  
 
La repercusión y responsabilidad del transporte en el medio ambiente es manifiesta, 
tanto en el transporte urbano como en el continental. El uso de diferentes modos de 
transporte tiene distinta repercusión en el entorno y cada uno de ellos presenta 
características especiales. En este sentido, se ha avanzado mucho en los últimos 
años en procurar un transporte sostenible, menos contaminante, y estructurado a lo 
largo de toda la cadena logística, donde el transporte marítimo y los puertos tienen 
mucho que decir en este desafío de conseguir un transporte más eficiente y menos 
agresivo. 
 
Desde el concepto de sostenibilidad, usado como punto de partida, han avanzado 
los estudios en el desarrollo de otros indicadores, como el de las llamadas ciudades 
inteligentes o ―smart cities‖. No se centran los estudios en valorar su importancia 
económica o industrial en un determinado sector, si no que se realiza un análisis en 
función de la eficiencia, el uso de nuevas tecnologías, la comunicación, etc. De 
manera que una ciudad inteligente será aquella que apueste por un desarrollo 
sostenible y se oriente hacia un futuro más humano de la manera más eficaz, 
aprovechando las nuevas tecnologías y la innovación. 
 
Partiendo de la idea de las ciudades inteligentes, se intenta traspasar este mismo 
concepto a los puertos (―smart port”), por tener con las ciudades ciertas similitudes 
en cuanto a su carácter autónomo, ser un motor de la economía en sí mismo, y por 
estar estrechamente relacionado con las ciudades donde se ubican. En este 
contexto, muchos de los parámetros que se utilizan en la valoración de las ciudades 
son perfectamente adecuados para estudiar los puertos.  
 
Otro concepto novedoso es el de puerto verde (―green port”), que se aplica a 
aquellos puertos que apuestan por la sostenibilidad en el medio ambiente, 
conscientes de la repercusión que tienen los puertos y el transporte marítimo en el 
entorno marino, atmosférico y terrestre. 
 
Por último, se debe tener en cuenta la relación puerto-ciudad, es decir, la relación 
entre dos entidades autónomas, que están estrechamente relacionadas, de recursos 
compartidos, con intereses a menudo enfrentados y donde, en ocasiones, se 
produce una difícil convivencia, que siempre es preciso mejorar. 
 
 
 
ESTADO DEL ARTE 
El concepto de gestión sostenible e integración de las dimensiones sociales y 
ambientales en el gobierno y administración de sociedades, o en la gestión de 
empresas, tiene impulso desde el marco legal. La reglamentación abarca estrategias 
generales para el desarrollo sostenible y también otras más específicas para el 
sector portuario. 
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Diversos organismos (Hassan, Scholes, & Ash, 2005) han trabajado para evaluar las 
consecuencias de las actividades humanas y establecer las bases científicas 
necesarias para mejorar la conservación del entorno y el uso sostenible. Los 
resultados aportan la evidencia del fuerte impacto humano en el mundo natural, en 
muchos casos sin un beneficio equilibrado en la población, mientras que los costes 
asociados por la degradación del medio ambiente se han realizado de forma 
insostenible. 
 
El planteamiento básico es que los problemas sociales y medioambientales que se 
plantean son de tal magnitud, complejidad y novedad, que los enfoques de 
tratamiento tradicionales no son suficientes. Aparecen implicadas muchas áreas de 
la sociedad, como puede ser la energía, el transporte, la agricultura o la industria, y 
se precisa de nuevos modelos de análisis y respuesta (Loorbach, 2007). En este 
escenario, la innovación, la experimentación y el aprendizaje juegan un papel 
importante que es necesario fomentar. 
 
Algunos autores (Mokate & Inter-American Institute for Social Development, 2001) 
piensan que la sostenibilidad es un criterio surgido del pensamiento ambientalista, y 
que posteriormente alcanza una dimensión mayor al involucrar a nuevos actores 
relacionados con los recursos financieros. La sostenibilidad se relaciona con la 
eficacia y la eficiencia, y se usan indicadores para evaluar los sistemas que se 
presten a estudio al medir los costos y los beneficios según expresiones monetarias. 
Esta visión ha llegado hasta el Banco Mundial (Mundial, 1999) que ha definido una 
clasificación de sostenibilidad de sus proyectos según los considera de 
sostenibilidad probable, incierta o improbable, es decir, si dependen de factores que 
se deben analizar para ver la probabilidad de que se produzca un obstáculo que 
vulnere el éxito del proyecto. Precisamente uno de estos ocho factores de 
agrupación es el ambiental. 
 
Ha sido en los círculos científicos y académicos de todo el mundo donde mejor se ha 
aprovechado la oportunidad de desarrollar la disciplina de la sostenibilidad desde un 
punto de vista riguroso. Se ha creado un nuevo vínculo entre ciencia y economía 
para resolver los debates de desarrollo sostenible (Komiyama & Takeuchi, 2006). 
Numerosas universidades de todo el mundo colaboran en las investigaciones y en la 
enseñanza de las iniciativas sostenibles a través de alianzas internacionales, 
publicaciones y jornadas técnicas. Se trata de identificar los nuevos problemas y 
aportar nuevas soluciones, a pesar de las limitaciones que puedan existir debidas al 
desconocimiento o la falta de datos. Además, la participación de muchos sectores 
sociales, desde los estudiantes a los académicos, pasando por científicos, políticos, 
empresarios o economistas, hace que las contribuciones sean multidisciplinares y 
mucho más enriquecedoras. 
 
Las ciudades ocupan un espacio que tiende a la expansión, y en ellas conviven 
diversas áreas funcionales separadas e interrelacionadas: vivienda, industria, 
transporte, universidad, sanidad, seguridad, etc., que, a su vez, utilizan capas 
sociales distintas (Rueda, 1997). En este entorno tan complejo, la sostenibilidad de 
las ciudades no está garantizada sin un cambio hacia el desarrollo sostenible. El 
entorno inteligente es el que se ofrece al ciudadano para un mejor aprovechamiento 
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del tiempo y el espacio. Las ciudades funcionan dependiendo de las infraestructuras 
físicas que disponen y de la calidad de las infraestructuras intangibles, como son el 
capital físico y social. En este contexto aparece el concepto reciente de ciudad 
inteligente como elemento estratégico que abarca las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), además de los intereses sociales y ambientales, para 
definir la competitividad (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2009). El rendimiento de las 
ciudades ya no se establece sólo en base a las infraestructuras físicas, sino también 
en la disponibilidad y calidad de la comunicación del conocimiento y de la 
infraestructura social. Las ciudades inteligentes se destacan por su clase creativa, el 
medio ambiente urbano, la educación, la accesibilidad multimodal y el uso 
generalizado de las TICs a nivel particular y en la gestión pública. 
Consecuentemente, hablar de ciudades inteligentes significa hablar de innovación, 
cooperación y las TICs para cumplir los objetivos en materia de desarrollo 
socioeconómico y de calidad de vida (Komninos, 2003).  
 
En ciudades, los indicadores son muy usados para medir el grado de calidad urbana 
o para el marketing de ciudades. En este último caso, han proliferado todo tipo de 
clasificaciones, índices y rankings de ciudades. Por eso son innumerables las 
mediciones que se realizan para clasificar y calificar a las ciudades del mundo, así 
como para situarlas en relación a otras. Para ello existen indicadores de análisis de 
calidad de vida, idoneidad para la inversión, reconocimiento internacional o salud.  
 
La evolución del mercado ha creado la necesidad de que los puertos sean parte de 
las redes logísticas integrales y que proporcionen valor añadido a las mercancías. El 
tejido económico de un puerto y de las diversas interrelaciones entre los actores 
involucrados se ha vuelto muy complejo, aunque se puede hacer una distinción clara 
entre los actores. Los agentes privados, como son los transportistas, los operadores 
de terminales y los proveedores, ya se han organizado a escala internacional para 
obtener el control de la red de transporte. Por su parte, las autoridades portuarias 
deben hacer frente a estos cambios de operatividad, pero también a las 
reclamaciones que hacen los ciudadanos a los puertos por las externalidades 
negativas que se producen debidas al propio funcionamiento portuario (Verhoeven, 
2010). Se desprende de todo esto que la competitividad y la sostenibilidad se hayan 
presentes en los puertos al igual que en las ciudades. 
 
Los puertos son una fuente enorme de actividad económica, pero el movimiento de 
mercancías en tierra y mar los convierte en uno de los lugares más contaminantes 
del mundo por el alto consumo energético que precisan. Los puertos de todo el 
mundo están reorientando sus esfuerzos en reducir el impacto medioambiental, y las 
nuevas tecnologías se están convirtiendo en aliados que deben ser investigadas y 
probadas para convertirse en alternativas a los usos tradicionales. Los negocios 
sostenibles que se desarrollen en el puerto deben dar la misma importancia a las 
preocupaciones ambientales, económicas y sociales en los procesos de toma de 
decisiones. 
 
Uno de los aspectos que más preocupan en los puertos es el tema de la seguridad. 
La seguridad es una parte evidentemente principal de la cadena de suministro y el 
paradigma de la seguridad también puede convertirse en un motor para la 
facilitación del comercio. En este sentido, se puede hablar de la seguridad en un 
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sentido amplio, el de las personas, los buques, las infraestructuras y el medio 
ambiente. Los perfiles de riesgo han variado, al igual que las áreas más sensibles a 
la seguridad, las pérdidas de vidas y el riesgo de contaminación. Son muchas las 
leyes que han recogido estos cambios como el Convenio Solas, Marpol o los 
Controles del Estado del Puerto. El complejo marco jurídico internacional no es fácil 
de aplicar sin una mejora de la gestión. De nuevo, las TICs son fundamentales en la 
gestión, los controles y el análisis de riesgos en el sector portuario (Knapp & Van de 
Velden, 2011).  
 
El desarrollo de la industria logística está pasando por la creación de puertos 
inteligentes, con el fin de determinar la viabilidad y los beneficios que el comercio 
internacional puede llevar a cabo. Los entornos físico, tecnológico y humano 
suponen una garantía de éxito para las empresas. La idea de cooperación y 
competición simultáneas atraen a los inversores porque les garantizan un 
funcionamiento eficiente y económico. De esta forma se reducen los documentos en 
papel, se gestionan instantáneamente y se proveen las infraestructuras de 
manufacturación, distribución y transporte adecuadas; todo ello enfocado al 
comercio internacional. El alto nivel de interacción entre distintas entidades no se 
podría entender hoy sin las redes de comunicación perfectamente integradas en la 
gestión. 
 
Una de las aplicaciones más evidentes en los puertos del concepto de puerto verde 
se manifiesta en el entorno natural, en el que los puertos interactúan. Por un lado, 
los modos de transporte que llegan hasta allí, buques, camiones y ferrocarriles, y 
también las actividades propias del puerto en la manipulación y almacenamiento de 
las mercancías, provocan incidencias en el aire por las emisiones atmosféricas que 
afectan a la salud de los ciudadanos, también en el mar y en el litoral marino. 
Además, los ciudadanos que viven cerca de los puertos reclaman cada vez con 
mayor insistencia una mejor relación entre puerto y ciudad, y un entorno más 
amigable. 
 
Las cuestiones ambientales también forman parte de las preocupaciones para las 
cadenas de suministro globalizadas actuales. Los volúmenes de transporte son cada 
vez mayores, y han dado lugar a la liberación de grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero, así como de otros tipos de emisiones, principalmente a través 
del transporte de carga, afectando el cambio climático a nivel mundial y la salud 
humana a nivel local. Para estos problemas derivados del transporte, los modelos de 
decisión estratégicos ayudan a evaluar el impacto ambiental. Algunas soluciones 
proponen modelos que tengan en cuenta el diseño de la cadena de transporte, 
incluidos los puertos, el modo de transporte y las decisiones sobre el uso compartido 
de la mercancía en el transporte y el almacenaje. El uso compartido de las 
operaciones de transporte abarata costes y disminuye la cantidad de CO2 y 
partículas a la atmósfera (Mallidis, Dekker, & Vlachos, 2012). 
 
Una de las más llamativas acciones contra la contaminación y el ahorro de energía 
en los puertos es la conexión energética a tierra que realizan los buques atracados. 
Este sistema ya se ha probado en algunos puertos de Europa y EE.UU, y nuevas 
terminales lo están incorporando también, como es el caso de la terminal Stena Line 
en Rotterdam. Estos sistemas permiten a los ferrys apagar sus motores mientras 
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están atracados y conectarse a la electricidad suministrada desde el lado de tierra 
para poder disponer de  iluminación, calefacción o la comida. La conexión a tierra 
reduce el consumo de combustible y las emisiones para contribuir a mejorar la 
calidad del aire tanto en el puerto y la como en la población circundante. 
 
Es evidente que los puertos más importantes de todo el mundo avanzan en la misma 
dirección de sostenibilidad. Las políticas de puerto verde propician una activa cultura 
de mejora del medio ambiente, de la responsabilidad económica y de la integración 
de la comunidad portuaria. De manera que esta estrategia se extiende más allá del 
personal portuario, a los clientes y a cualquier parte interesada, y el puerto se 
compromete a la capacitación y comunicación para asegurar que estas prácticas se 
lleven a cabo. 
 
En España, Puertos del Estado pide a las Autoridades Portuarias que publiquen 
unas Memorias Anuales de Sostenibilidad que han desarrollado basadas en la 
metodología GRI (Global Reporting Initiative) (Initiative, 2002), adaptada a las 
características específicas del sistema portuario. Dicha metodología hace referencia 
a las siguientes dimensiones o aspectos de la sostenibilidad: 

 Económica: Lograr la viabilidad económica a medio y largo plazo, en un 
marco de contribución al desarrollo económico-social del entorno, en el que la 
búsqueda de beneficio a corto plazo no comprometa la viabilidad económica 
futura. 

 Ambiental: Proteger el capital natural, optimizando la gestión de recursos 
naturales en un marco de renovación de los mismos. 

 Social: Contribuir al desarrollo económico y humano de las personas en un 
marco de respeto a la integridad de éstas y a la participación del conjunto de 
la sociedad. 

 Institucional: Definir esquemas de gobierno transparentes e independientes, 
cuyas decisiones se desarrollen conforme a criterios objetivos, en un marco 
de actuación que permita garantizar el desarrollo de las anteriores 
dimensiones. 

 
Por otro lado, los riesgos y la dinámica del negocio marítimo propician la necesidad 
de soluciones analíticas en los procesos de gestión y el surgimiento de procesos 
relevantes basados en la ayuda a la toma de decisiones. El negocio naviero se 
presta al modelado analítico en todo el ciclo de gestión en casi todos los actores 
involucrados: administración, sociedades de clasificación, navieros, astilleros, 
terminales portuarias, aseguradoras y las mismas autoridades portuarias. Sin 
embargo, aún es notoria la falta de metodologías cuantitativas en la investigación del 
negocio, en buena parte, debido a la misma complejidad del sistema y a la gran 
cantidad de factores que intervienen y los múltiples criterios que se pueden aplicar 
(Celik & Topcu, 2009). 
 
Donde no existe consenso es en la definición precisa de la sostenibilidad y, por lo 
tanto, en la manera de medirla. En este sentido se manifiesta la importancia de la 
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definición de indicadores que puedan usarse para desarrollar y controlar el estudio. 
Uno de los primeros campos de aplicación del desarrollo sostenible ha sido la 
agricultura, por estar muy relacionada con los recursos naturales y el medio 
ambiente. (Müller, 1996) plantea un enfoque metodológico para el diseño de 
indicadores de acuerdo a una situación específica. La intención es comparar 
diversos sistemas de acuerdo a un proceso lógico y reproducible, donde se 
justifiquen los criterios de selección de indicadores para lograr traducir en datos los 
conceptos que se han definido. 
 
Un trabajo sobre la clasificación del sistema portuario español (Medal Bartual & Sala 
Garrido, 2007) incide sobre la creciente liberalización y globalización de las 
economías, que han propiciado cambios en la organización y gestión marítima y 
portuaria, y que afectan a la productividad y eficiencia de las actividades realizadas 
en los puertos. De manera que la competitividad depende en gran medida del 
desarrollo de los sistemas de transporte, y en particular, de la existencia de unos 
puertos eficientes. Para ello, se analizaron la eficiencia de los principales puertos 
españoles usando la metodología DEA (Análisis Envolvente de Datos). Las 
conclusiones que se extrajeron fueron que el sistema portuario español no es un 
conjunto homogéneo, sino que depende su estructura de la actividad que 
desarrollan. Aplicando un análisis clúster se encontraron 4 grupos especializados en 
graneles sólidos, en graneles líquidos, en mercancía general y los mixtos.  
 
En otro estudio del sistema portuario español sobre la influencia y estabilidad del 
tráfico (Bonilla, Casasus, Medal, & Sala, 2001) se realiza un análisis bootstrap de 
una clasificación portuaria en base a la eficiencia para determinar los intervalos de 
confianza de cada puerto y establecer una jerarquización. La conclusión es que se 
pueden minimizar las perturbaciones aleatorias de algunos datos con un análisis de 
estabilidad, y detectar aquellas unidades que no siguen un patrón determinado 
dentro del sistema portuario español.  
 
(González Cancelas y Camarero Orive, 2007) desarrollaron una metodología para 
determinar los parámetros de diseño de terminales portuarias de contenedores a 
partir de datos de tráfico marítimo, donde se definen los grupos de terminales en 
función del tráfico mediante análisis de conglomerados. También se estudiaban las 
relaciones existentes entre los parámetros de diseño de la operativa y los datos de 
tráfico. A estas agrupaciones se les realizó una corrección por capacidad y grado de 
saturación para poder definir finalmente las funciones que representan a los 
parámetros de diseño a partir de los datos de tráfico marítimo de cada una de las 
terminales, así como a los ratios de gestión y explotación. 
 
Por último, (Cerbán, 2008) realizó un estudio sobre los factores determinantes de la 
competitividad y competencia portuaria más relevantes en los puertos españoles a 
través de un grupo de indicadores sobre infraestructuras y servicios portuarios. 
 
OBJETIVOS 
El principal objetivo del trabajo es la propuesta de una metodología que permita la 
clasificación de puerto verde mediante el análisis de conglomerados y la utilización 
de indicadores de sostenibilidad medioambiental.  Para ello, en primer lugar es 
necesario definir los indicadores que permitan caracterizar los puertos desde el 
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punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Es preciso que estos indicadores 
sean objetivos, medibles y fiables.  Además, se necesita contar con una herramienta 
reconocida para el análisis de agrupamiento de los datos estadísticos recogidos. Por 
último, el análisis que se realiza responde a un criterio experto que explica los 
resultados en base a los valores que han tomado los indicadores seleccionados. 
 
 Al objetivo principal se le pueden añadir los siguientes objetivos parciales: 

 Determinar los indicadores de sostenibilidad medioambiental para la definición 
de puerto verde. 

 Asignar valores para los indicadores de sostenibilidad medioambiental 
propuestos. 

 Proponer la agrupación de los puertos a los que se aplique la metodología 
propuesta de tres formas diferentes: 

o Utilizando sólo indicadores de sostenibilidad medioambiental. 
o Utilizando sólo indicadores genéricos físicos y de explotación de los 

puertos. 
o Utilizando todos los indicadores juntos. 

 
METODOLOGÍA PROPUESTA 
La metodología para la clasificación de puerto verde mediante indicadores de 
sostenibilidad medioambiental seleccionados pretende incrementar el compromiso 
de los puertos con el principio de gestión sostenible. Dicho compromiso tiene como 
objetivo el desarrollo equilibrado a largo plazo de las funciones y actividades de los 
puertos referidas al medio ambiente, y del servicio que prestan los puertos a la 
sociedad dentro del entorno económico y social.  
 
La propuesta metodológica es la siguiente, y se divide en diferentes fases y etapas: 

• Fase 1: Escenario de trabajo 

• Etapa 1: Selección de las indicadores de estudio 

• Selección de indicadores verdes: indicadores de sostenibilidad 
medioambiental 

• Selección de indicadores físicas y de explotación 

• Etapa 2: Determinación de los puertos de estudio 

• Etapa 3: Asignación de valores a los indicadores 

 

• Fase 2: Modelo propuesto: Cluster experto 

• Etapa 1: Análisis de las variables medioambientales 

• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 
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• Etapa 2: Análisis de las variables físicas y de explotación 

• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 

• Etapa 3: Análisis de las variables físicas, de explotación y 
medioambientales 

• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 

 

• Fase 3: Análisis de los resultados  

 
A continuación se desarrollan las diferentes fases y etapas de la metodología 
propuesta. 
 
Fase 1. Escenario de trabajo 
Define el escenario donde se realiza la investigación del sector portuario donde se 
quiere contribuir a la clasificación de los puertos verdes a través de indicadores de 
sostenibilidad ambiental. 
 
Etapa 1: Selección de los indicadores de estudio 
El proceso metodológico de elaboración de indicadores es una tarea compleja que 
no reviste un carácter universalmente válido, debido a que su composición surge de 
la existencia de determinadas variables consideradas representativas de los factores 
ambientales inherentes al universo de análisis considerado. Es importante recordar 
que las variables son aquellos atributos, relaciones o contextos que se seleccionan 
como relevantes para describir a las unidades de análisis, lo que significa que hay 
un criterio de clasificación que se emplea para elegir las variables. La integración de 
variables, simples o combinadas, son las que definen los indicadores que proveen 
información respecto a un fenómeno. Por último, hay que señalar que en ocasiones 
el peso de una variable se modifica cuantitativamente con un porcentaje elegido con 
criterio experto en función de la importancia que tenga esa variable en el aspecto 
que se está midiendo. 
 
En ocasiones son demasiadas las variables que inciden en un mismo aspecto, y 
hacer un análisis conjunto requiere ponderar el peso de cada uno de los factores. 
Los indicadores proceden de fuentes estadísticas y de encuestas de opinión. 
Algunos de ellos tienen la capacidad de despertar interés en la opinión pública y los 
medios de comunicación, y otros se convierten en referencia de apoyo en la toma de 
decisiones debido a su solidez académica. Por este motivo, los indicadores que se 
elijan para hacer el estudio deben ser los más idóneos y precisos para evaluar lo 
que se quiere medir. 
 
Los indicadores propuestos se deben seleccionar atendiendo al principio Presión - 
Estado - Respuesta. 
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 Presión: Informan de las presiones que afectan a cada una de las 

dimensiones; como por ejemplo, el volumen de tráfico y su tendencia 

(Presiones sobre la infraestructura). 

 Estado: Informan del estado del sistema. Permiten valorar el efecto de las 

presiones actuantes y de las respuestas articuladas; como por ejemplo, los 

parámetros de calidad del aire (Estado de la calidad del aire). 

 Respuesta: Informan de las medidas articuladas para dar respuesta a las 

presiones; como por ejemplo, la elaboración de buenas prácticas y 

bonificaciones ambientales (Respuesta a deterioros en la calidad del aire). 

 
Atendiendo al tipo de información facilitada los indicadores se pueden clasificar a su 
vez en: 

 Descriptivos: Son los que informan de modo explicativo sobre una actividad, 

como por ejemplo, las iniciativas para mejorar la gestión de residuos del 

puerto. 

 Cuantitativos: Son aquellos a los que se les puede asignar un valor numérico, 

como por ejemplo, el número de quejas por motivos ambientales. 

 Categóricos: Son los que señalan la pertenencia a un grupo, o la existencia o 

no de una acción, como por ejemplo, la existencia o no de iniciativas 

ambientales específicas. 

 
Selección de indicadores de sostenibilidad medioambiental 

Los indicadores de sostenibilidad medioambiental deben estar recogidos en las 
Memorias de Sostenibilidad de los puertos. Entre ellos se han elegido aquellos que 
representan a las dimensiones: 

 Gestión ambiental 

 Gestión ambiental. Calidad del aire 

 Gestión ambiental. Calidad del agua 

 Gestión ambiental. Calidad acústica 

 Gestión de residuos y de material dragado 

 Entorno natural 

 Ecoeficiencia 

Los indicadores medioambientales elegidos deben ser numéricos por facilidad de 
manejo. 

 

Selección de indicadores físicos y de explotación 

Los indicadores físicos y de explotación son aquellos que resumen las 
características generales de un puerto y hacen referencia al tipo de explotación al 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

456 

 

que se dedican. Son variables numéricas, por ejemplo, la longitud de los muelles, la 
superficie de operación, el tráfico de pasajeros, etc. De todos los datos que 
proporciona un puerto se deben elegir las variables más significativas, aquellas con 
las que se puede definir un puerto lo más completo posible.  

 
Etapa 2. Determinación de los puertos de estudio 
Se realizará la selección de los puertos a los que se quiera aplicar la metodología 
propuesta. Se intentará la máxima representatividad para abarcar todos los puertos 
de un país. 
 
Etapa 3. Asignación de valores a los indicadores 
Los datos de asignación a los valores de los indicadores se deben obtener de las 
publicaciones oficiales, tales como: 

 Memorias anuales de autoridades portuarias 

 Memorias de sostenibilidad de autoridades portuarias 

 Anuarios estadísticos  

 Otros 

Fase 2. Modelo propuesto: Cluster experto 
El procedimiento multivariado, conocido como análisis cluster, es utilizado para 
obtener grupos homogéneos de unidades espaciales y maximizar la heterogeneidad 
entre los grupos formados. Asimismo, la excelente capacidad de clasificación que 
este procedimiento presenta, consiente en identificar claramente las relaciones 
multivariadas que difícilmente son accesibles a partir del análisis de las unidades 
espaciales individuales. En esta metodología se propone un cluster jerárquico 
ascendente, considerando como medida de distancia la euclídea y la euclídea al 
cuadrado, así como el método de conglomeración el vecino más lejano, vecino más 
cercano y la mediana. Mediante el uso del método clúster se pueden realizar 
distintos agrupamientos con los indicadores seleccionados. El criterio experto 
permitirá valorar los resultados y establecer cuáles son los elementos 
discriminatorios en las clasificaciones. 
 
En el análisis de agrupamiento se crean  conglomerados a partir de las 
observaciones proporcionadas. Los conglomerados son grupos de observaciones 
con características similares. Para formar los conglomerados, el procedimiento 
comienza con cada observación en grupos separados. Después, combina las dos 
observaciones que fueron las más cercanas para formar un nuevo grupo. Después 
de recalcular la distancia entre grupos, se combinan los dos grupos ahora más 
cercanos. Este proceso se repite hasta que quedan solamente tres grupos. 
 
El dendrograma es la representación gráfica, en forma de árbol jerárquico, que 
indica secuencialmente las uniones de las unidades espaciales, permitiendo definir 
el punto de corte de mayor aptitud y con ello la regionalización. 
 
Por otra parte, se propone completar el análisis de datos comparando algunos 
indicadores. Para ello se propone utilizar el método de regresión simple entre dos 
indicadores para ver la relación lineal de estos dos indicadores y validarlos. La salida 
muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación entre los 
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dos indicadores seleccionados mediante una ecuación que indique si hay una 
relación estadísticamente significativa entre los indicadores con un nivel de 
confianza del 95% ó más; se utiliza el estadístico R-Cuadrada. 
 
La tabla de residuos atípicos resultante muestra todas las observaciones que tienen 
residuos mayores a 2, en valor absoluto. Estos residuos miden cuántas desviaciones 
estándar se desvía cada valor observado de un indicador del modelo ajustado, 
utilizando todos los datos excepto esa observación. Es conveniente examinar 
detenidamente las observaciones con residuos mayores a 3 para determinar si son 
valores aberrantes que debieran ser eliminados del modelo y tratados por separado. 
 
Algunos indicadores quedan relacionados con otros, aunque no sea directamente. 
Sin embargo, la gran mayoría de los indicadores representan bien las dimensiones 
que se han definido previamente. Como es natural, existen indicadores de más 
peso, es decir, más discriminatorios a la hora de realizar una clasificación. Otros 
indicadores están expresados en valor absoluto, pero también en su valor 
porcentual, como pueden ser los recursos económicos destinados al medio ambiente 
y lo que representa este dato frente al total de los gastos del puerto. 
 
Etapa 1: Análisis de los indicadores medioambientales 

 

Análisis de conglomerados 

Se propone realizar un análisis de conglomerados con los indicadores de 
sostenibilidad medioambiental para ver cuál es el tipo de agrupamiento que se crea 
y a qué factores corresponde.  

 

Análisis de regresión 

Se propone realizar un análisis de regresión entre algunos de los indicadores 
medioambientales. Los indicadores que se elijan deben corresponder al intento de 
averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, moderada o débil. Y entre otros 
indicadores se pueden considerar tres pares de indicadores: 

Recursos económicos para un sistema de gestión ambiental y consumo eléctrico. Se 
pretende saber si existe alguna relación entre el tamaño del puerto representado por 
su consumo eléctrico y los recursos económicos destinados a la implantación, 
certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental. 

Gastos de limpieza en tierra y eficiencia en el uso del suelo. Se quiere ver si existe 
relación entre el porcentaje de la zona de servicio que es ocupada por instalaciones 
activas y los gastos de limpieza en las zonas comunes de tierra. 

Aguas residuales y consumo de combustible. Se quiere saber si hay relación entre la 
calidad del agua, representado por el porcentaje de aguas residuales tratadas y el 
consumo de combustible en el puerto. 

 

Etapa 2: Análisis de los indicadores físicos y de explotación 
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Análisis de conglomerados 

Se propone realizar un análisis de conglomerados con los indicadores físicos y de 
explotación para ver cuál es el tipo de agrupamiento que se crea y a qué factores 
corresponde. 

 
Análisis de regresión 
Se propone realizar un análisis de regresión con algunas de los indicadores físicos y 
de explotación. Los indicadores que se proponen corresponden al intento de 
averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, moderada o débil.  
 
Se proponen tres pares de indicadores: 

 Tráfico total y PIB regional. Se quiere ver si existe correspondencia entre la 
actividad de un puerto, a través de su tráfico total, con el PIB de la región 
donde se encuentra el puerto. 

 Número de grúas y longitud total de los muelles. Se quiere ver si existe 
correspondencia estrecha entre estos dos indicadores, puesto que las grúas 
necesitan mucho espacio para instalarse en los muelles. 

 Avituallamiento y número de buques. Se quiere ver si existe correspondencia 
fuerte entre estos dos indicadores, ya que se sospecha que a mayor tráfico 
portuario mayor será el número de buques que realicen avituallamiento en 
ese puerto. 

 
Etapa 3: Análisis de los indicadores físicos, de explotación y 
medioambientales 
 
Análisis de conglomerados 
Se propone realizar un análisis de conglomerados con todas los indicadores, los 
físicos y de explotación y los medioambientales, para ver cuál es el tipo de 
agrupamiento que se crea y a qué factores corresponde. Este tercer análisis permite 
comparar, valorar y completar los dos anteriores que se habían realizado por 
separado. 
 
Análisis de regresión 
Se propone realizar un análisis de regresión con algunas de los indicadores físicos, 
de explotación y los medioambientales. Los indicadores que se proponen 
corresponden al intento de averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, 
moderada o débil. 
 
Se proponen tres pares de indicadores (de cada par, una de explotación y la otra de 
medio ambiente): 

 Consumo de agua y tráfico total. Se quiere ver si existe correspondencia entre 
la actividad de un puerto representado por el tráfico total y el consumo de 
agua en el puerto. 
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 Número de grúas y consumo eléctrico. Se quiere ver si existe 
correspondencia estrecha entre estos dos indicadores, puesto que las grúas 
precisan mucha energía eléctrica para su funcionamiento. 

 Uso del suelo y número de TEUs. Se quiere saber si la eficiencia del uso del 
suelo portuario se corresponde con el tráfico de contenedores, medido en 
TEUs, puesto que el almacenaje de estos es determinante en la operativa 
portuaria. 

Fase 3. Análisis de resultados de las agrupaciones  
El objetivo de la metodología propuesta es realizar una agrupación con los 
indicadores de sostenibilidad medioambiental y estimar su validez como método de 
clasificación de puerto verde. También comprobar el grado de significancia que tiene 
frente a la clasificación realizada únicamente con indicadores generales físicos y de 
explotación. Finalmente, agrupar con todos los indicadores para ver el grado de 
importancia que tienen los indicadores medioambientales a la hora de realizar los 
agrupamientos. 
 
Se propone aplicar la metodología a una serie de puertos con diferente actividad, 
donde el agrupamiento portuario no se establezca a priori. 
 
Los agrupamientos de los indicadores se propone realizarlos con el método de 
conglomeración Vecino Más Lejano (Vínculo Completo) y métrica de distancia 
Euclideana Cuadrada. 
 
Con los resultados obtenidos del agrupamiento de los puertos en base a unos 
indicadores de sostenibilidad medioambiental elegidos, se puede realizar un análisis 
experto para ver si este tipo de agrupamiento es viable y apropiado para el estudio. 
Las conclusiones de estos resultados permiten ver la aptitud de este enfoque de 
análisis portuario. Igualmente con el de indicadores  de explotación y el global 
 
 
CONCLUSIONES 
Es posible usar indicadores de sostenibilidad medioambiental para la clasificación de 
un puerto dentro de las características de puerto verde. Estos indicadores se pueden 
manejar para realizar agrupamientos, al igual que se realizan otros agrupamientos 
en base a otros criterios y con otros indicadores.  
 
La mayor dificultad para llegar a resultados fiables en el agrupamiento de los puertos 
es determinar los indicadores medioambientales adecuados. Estos datos deben ser 
objetivos, manejables y fiables. Por supuesto, deben representar los aspectos de 
sostenibilidad que se desean medir. En este sentido, los indicadores que se utilicen 
deben ser objetivos, manejables y fiables. 
 
La idea de juntar los indicadores genéricos (físicos y de explotación) con los 
indicadores de sostenibilidad medioambiental es enriquecedora porque normalmente 
se estudian las funcionalidades por separado siguiendo un único criterio: físico, 
económico, de explotación portuaria, etc., pero un análisis conjunto obliga a realizar 
agrupamientos con varios criterios simultáneamente dándoles a todos importancia. 
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Se trata de ver cómo se relaciona y repercute la operativa principal de un puerto con 
los efectos que provoca en el medio ambiente. 
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Resumo 
 
Este estudo discute as relações porto–cidade com fundamentos nos aspectos 
econômicos, sociais e históricos que influenciam a revitalização de portos históricos, 
de acordo com experiências internacionais e brasileiras. Verifica-se que a maioria 
dos portos brasileiros encontra-se, ainda, em padrões de operação das décadas de 
1960 a 1980, com predominância de sua atividade industrial, com o caráter funcional 
do porto até então destacado da função urbana moderna, integrada às atividades da 
área urbana adjacente. São examinados casos de portos históricos brasileiros que 
até o momento não sofreram qualquer processo de revitalização, experimentaram 
revitalização parcial (portos de Belém e recife) ou revitalização drástica (Rio de 
Janeiro). Em todos os processos constatou-se que as intervenções seguiram o 
modelo top-down, com pouca participação direta da população.  
 
Palavras-chave: Porto; Relação Porto-Cidade; Revitalização de Áreas Históricas; 
Fases de Revitalização. 

 
1 Introdução 

 
Nas relações globalizadas do mundo atual, cidades não são mais definidas 

como pontos de aglomeração de pessoas e mercados, mas compreendidas como 
pontos de conexão entre pessoas, mercadorias, serviços e informação. Nesta 
dinâmica, portos fazem parte da infraestrutura necessária, presentes nas principais 
cidades globais como Nova York, Londres e Tóquio. 

Áreas portuárias são geralmente associadas a zonas de obsolescência e risco, 
mas ao mesmo tempo foram responsáveis por projetos de reurbanização de 
sucesso, conjugando suas ricas histórias com um potencial de desenvolvimento 
sustentável, como atestam os casos dos portos de Londres, Barcelona e Oslo, em 
cujas áreas os governos passaram a desenvolver intervenções urbanísticas para 
adaptar espaços públicos, agregando valor e elevando a qualidade de vida dos 
frequentadores.  

No Brasil existem poucos casos documentados de intervenções em áreas de 
portos históricos, como os portos de Recife (PE) e Belém (PA) que passaram por 
processos de revitalização parcial, ou mais recentemente o porto do Rio de Janeiro, 
exemplo único brasileiro de revitalização extensa. 

Neste artigo são discutidas as fases de revitalização de portos, de acordo com 
o conceito de Schubert (2011), e apresentados exemplos de revitalização de portos 
mundiais e brasileiros, a partir da década de 1960. 
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2. As fases portuárias 

As atividades portuárias e de navegação têm uma relação tão antiga quanto a 
história das primeiras civilizações. Para compreender a evolução destas atividades é 
interessante definir como seu marco inicial o século das grandes navegações, 
responsáveis pelo estabelecimento das primeiras grandes rotas internacionais e 
interoceânicas, precursoras do fenômeno da globalização como hoje a conhecemos. 
Schubert (2011) propõe que as relações porto – cidade acontecem em seis fases 
distintas (Quadro 1) motivadas por inovações tecnológicas ou mudanças 
sociopolíticas bruscas. 

 
Quadro 1 -  Fases das relações porto – cidade (adaptado de Schubert, 2011) 

 
A primeira fase da relação porto-cidade pode ser associada às origens de 

cidades portuárias e rotas marítimas. Nestas cidades primitivas, a relação do homem 
com o mar desde a era medieval foi de medo do desconhecido e de sua vastidão, 
com os portos assumindo o papel de abrigos seguros. Os comerciantes, atraídos 
pelas mercadorias trazidas do além-mar, transformaram portos em centros de 
mercados que gradualmente deram origem a cidades portuárias fundadas ao longo 
da linha litorânea. 

O fim do século 18 foi marcado pela revolução industrial que causou a primeira 
grande ruptura na relação porto-cidade, provocada por avanços tecnológicos com 
destaque para a invenção da máquina a vapor, o aperfeiçoamento das técnicas de 
metalurgia e a descoberta do telégrafo. Estas conquistas permitiriam a construção 
de navios e locomotivas a vapor que, associados à maior velocidade na circulação 
de informações, encurtaram distâncias e aumentaram demandas. A relação com o 
mar, de medo do desconhecido, passa a ser substituída pela noção de uma via 
básica de comunicação e de transporte de mercadorias e de pessoas em 
quantidades cada vez maiores.  

Fase Período 
Símbolo 

 

Características espaciais 
Características econômicas 

1 
era medieval ao 

século 19  
Porto - cidade primitivos 

Estágio pré-industrial 

2 
século 19 ao início 

do século 20  

Porto - cidade em expansão 
Crescimentos industrial e 

comercial rápidos 

3 
meados do século 

20  

Porto - cidade industrial 
moderno 

Escala econômica / fordismo 

4 
décadas de 1960 a 

1980  
Abandono da frente litorânea 

Estágio pós fordista 

5 
décadas de 1980 e 

1990  
Novo desenvolvimento da frente 

litorânea 

6 
década de 1990 
aos dias atuais  

Reestabelecimento da relação 
porto-cidade 
Globalização 
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Maiores volumes de carga, maiores demandas, maiores navios e maiores 
velocidades de transporte também exigiram maiores portos. A segunda fase é 
marcada pela alteração da estrutura das áreas portuárias com a introdução da 
mecanização nas operações e da migração dos setores administrativos e financeiros 
para os centros das cidades e das residências dos comerciantes, e demais 
trabalhadores não portuários, para regiões mais aprazíveis. Com esta dispersão, as 
áreas portuárias começam a ser esvaziadas, com crescente poluição do ar e da 
água causadas pelos navios a vapor, e ocupação das antigas residências por 
estivadores que se organizaram em grupos para negociar sua participação nos 
negócios portuários, que começa a ser afetada pela ainda incipiente mecanização 
das operações. 

 A primeira metade do século 20, marcada por duas grandes guerras mundiais 
e pela segunda revolução industrial (fordismo), introduzida no período entre guerras, 
passa a ser o período da terceira fase portuária que tem como principal 
característica a industrialização das atividades, que operam sob o conceito recém 
introduzido de linhas de montagem, e recebem cada vez mais produtos 
manufaturados.  A área portuária sofre nova mudança, com a ocupação dos 
espaços remanescentes da segunda fase por armazéns, indústrias e estaleiros. O 
ambiente torna-se mais insalubre, com o aumento da mecanização e devido à 
aglomeração industrial, mas a área portuária ainda mantém uma relação próxima 
com a cidade adjacente, ocupada por estivadores, trabalhadores, industriais e 
comerciantes. 

Esta ligação porto – cidade começa a se retrair na década de 1960, com a 
nova estrutura mundial de transporte transoceânico, mudanças nas relações 
comerciais internacionais e início da preocupação coletiva com a qualidade sanitária 
em ambientes urbanos.  As áreas portuárias ao redor do mundo, sobretudo as 
europeias, são esvaziadas com a descentralização da produção industrial, 
deslocadas para outras regiões em busca de melhores condições de produção, ou 
pelo surgimento de novos mercados como o Brasil, produtor de matérias primas e 
semimanufaturados. Esta quarta fase tem como principal característica a 
obsolescência acelerada das áreas portuárias, com o esvaziamento das atividades 
produtivas e de trabalhadores. Com a introdução da conteinerização a região 
portuária praticamente deixa de ser uma área pública da cidade, passando a mera 
zona industrial desconectada das atividades da cidade.  

A quinta fase inicia na década de 1980 com a introdução de uma nova lógica 
industrial pós-fordista; baseada na automação da produção, computarização dos 
processos e avanço do predomínio da conteinerização como forma de transporte 
internacional de mercadorias. Grande parte das áreas portuárias históricas é 
abandonada, ou subaproveitada, devido à inviabilidade de atendimento aos novos 
padrões internacionais de transporte e indisponibilidade de novas estruturas, 
baseadas em tecnologias digitais, serem atualizadas. Em decorrência, portos de 
importância internacional se deslocam para áreas periféricas extensas, de litoral 
profundo, com necessidade de mão de obra qualificada e não mais dos 
trabalhadores portuários tradicionais. A nova área portuária não mais integra um 
espaço público, ao mesmo tempo em que as regiões portuárias históricas tornam-se 
obsoletas, vistas como locais de passagem ou zonas de risco. Sua importância para 
a formação da cidade é subestimada ou esquecida. 

No século 21 áreas urbanas abandonadas ou degradadas não são mais 
toleráveis, com qualquer região da cidade devendo atender às necessidades das 
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sociedades urbanas modernas, com qualidade de vida e integração com o meio 
ambiente. Áreas portuárias históricas novamente se destacam pelo potencial como 
regiões de interação social e de implementação de projetos de desenvolvimento 
urbano sustentável.  

Um novo desafio de reestruturação urbana é imposto, iniciando a sexta fase 
das relações porto – cidade. Não se pode mais considerar o porto e sua área 
portuária como única entidade, pois os processos de produção pós-fordistas e as 
novas exigências da operação portuária fizeram com que, definitivamente, o porto se 
desvinculasse da cidade a que deu origem, deixando um espaço urbano necessitado 
de cuidados e requalificação. 

Os processos de revitalização são geralmente organizados em várias etapas, 
com necessidade de redefinição de uso do solo e estabelecimento de novo plano de 
zoneamento urbano, com áreas destinadas a habitações, uso comercial e de lazer. 
Várias regiões portuárias no mundo passaram por revitalizações de sexta fase, como 
se apresenta a seguir.   
 

3. Panorama mundial das regiões portuárias na sexta fase 
 

Portos históricos influenciaram significativamente o desenvolvimento das 
cidades. Hein (2011) em seu artigo sobre a construção da paisagem urbana da 
cidade de Hamburgo, Alemanha, afirmou que ―apesar da total dissociação entre o 
porto e a cidade, o porto continua simbolicamente conectado à identidade da cidade, 
por meio do seu poder financeiro e econômico, dos seus festivais e de outros 
eventos‖. Krinsky (2011), estudando a relação entre o porto de Manhattan, em Nova 
York, e a conformação espacial da área portuária, constatou que: 

 
 ―O porto moldou o padrão de ruas, influenciou a distribuição das construções e a 

dinâmica de uso da terra, causou novos padrões e zoneamentos do uso do solo e afetou, 
inclusive, a reabilitação da frente de litoral, mesmo depois da conteinerização e de outras 
forças o deslocarem de seu local histórico. Estas forças incluem a política urbana, inovações 
tecnológicas e a globalização‖. 

 

Estas observações também se aplicam aos portos tardios, construídos em 
zonas estritamente industriais após a década de 1960, como constatado por Yiu 
(2011) sobre Hong Kong:  

 
―a função de Hong Kong como centro de comércio e de produção de inovação, bem 

como de cidade portuária, se refletiu na forma pela qual a cidade se destacou nas 
exposições internacionais de comércio. Como as exibições atraíram mais negócios, 
acabaram por moldar a forma da cidade‖.   

 
Ramos (2011) em estudo sobre o porto de Jebel Ali, no Dubai, argumentou que 

―foi o porto e sua zona industrial, com sua escala superlativa, que quebraram a 
estrutura radial do plano diretor de Dubai. O porto estabeleceu um novo polo e um 
novo corredor de crescimento perpendicular ao litoral do golfo‖. 

A sexta fase do desenvolvimento portuário envolve projetos de reabilitação 
portuária que seguem guias de desenvolvimento baseadas nas características 
político-econômicas e sociopolíticas que regem os países, ou as regiões, em que a 
cidade portuária está instalada. Em linhas gerais, os projetos baseiam-se na primeira 
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geração de revitalizações ocorrida nos Estados Unidos, notadamente em Baltimore, 
onde a recuperação da área histórica portuária foi realizada com o incentivo da 
reocupação regional, atraindo a população com a instalação de equipamentos 
urbanos e eventos de entretenimento (festivais) e turismo (aquários, museus), bem 
como com a criação de áreas comerciais (hotéis e shoppings). 

Os projetos americanos, pelo seu pioneirismo, foram desenvolvidos com a ideia 
de ―aprendizagem pela prática‖, aperfeiçoados ao longo de sua execução, baseados 
no compartilhamento de riscos entre os setores públicos e privados. 

 Os projetos asiáticos são contínuos e rápidos, mas descaracterizam a 
paisagem histórica da linha de litoral, dada a tendência cultural de manter um 
movimento permanente de retomada e expansão de territórios, devido à ausência de 
áreas desocupadas para a expansão da cidade ou do porto. 

Os projetos europeus, em contrapartida, foram influenciados por políticas de 
bem-estar social, tornando a participação da sociedade uma prática comum na 
definição de seus escopos. A variedade de projetos europeus é bastante grande, 
com características singulares, classificados como modelos britânicos, germânicos, 
escandinavos, napoleônicos e do leste europeu. Alguns deles são brevemente 
descritos: 

a) docas de Londres: projeto com total destacamento do porto de Londres de 
sua área histórica, criando um processo de longo prazo de reposicionamento do uso 
do solo, de uma área industrial para um distrito financeiro e comercial, com intuito de 
deslocar parte do capital da região central da cidade para a área portuária. Projeto 
bem-sucedido, mas duramente criticado na época de sua concepção no governo de 
Margaret Tatcher;  

b) porto de Barcelona: projeto que separou a atividade portuária de sua área 
histórica, com o uso do solo sofrendo mudança drástica, transformado em área 
pública voltada para usos múltiplos relacionados ao turismo e eventos. Projeto bem-
sucedido impulsionado pelos jogos olímpicos sediados na cidade, que injetaram os 
investimentos necessários para um rápido desenvolvimento da região, tornando-o 
caso emblemático de eficiência no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; 

c) porto de Oslo: projeto com objetivo de resgatar a economia da cidade que se 
encontrava desorganizada devido à falência da sua maior atividade econômica 
(construção de navios). O projeto levou em conta a participação popular que optou 
pela transformação da economia da cidade, não só da área portuária, com base na 
sustentabilidade ambiental. As áreas portuárias foram devolvidas a população com 
finalidades de multiuso, despoluídas, dotadas de espaços de lazer, centros 
habitacionais renovados e implantação de infraestrutura verde. Caso bem-sucedido, 
apesar de seu longo prazo de execução, que se tornou referência dos processos de 
planejamento e resiliência urbanos no contexto da infraestrutura verde. 

d) porto de Valência: antes do processo de revitalização, a área portuária 
apresentava todas as características das quarta e quinta fases, com o abandono e 
existência de passivos ambientais, com única exceção do fato de não ter ocorrido 
deslocamento do porto que continuava operando em sua área histórica. A partir da 
década de 1990 a administração municipal de Valência investiu na revitalização 
portuária como alternativa viável para a retomada econômica da cidade. Os 
motivadores deste processo, segundo Borriello (2013), foram a situação político-
economica, espanhola e europeia, favorável ao investimento e revitalização de 
portos bem como  a identificação do porto de Valencia como estratégico para 
interligação das rotas mediterrâneas e adriáticas com as rotas transoceanicas para 
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os Estados Unidos, o Norte Europeu e a Ásia. Neste contexto favorável, optou-se 
pela revitalização total da área portuária e do porto em um projeto de longo prazo 
baseado nos princípios de reocupação da área do modelo de Baltimore, mas com 
características europeias como a realização de concursos de design. O projeto 
também assumiu metas ambiciosas de recuperação ambiental e de mudança de 
perfil da atividade portuária, passando de uma atividade meramente industrial para 
uma atividade com carteira econômica diversificada, com foco principal em um porto 
incentivador de negócios e de empreendedorismo. O projeto foi bem-sucedido, 
capaz de promover a reintegração da cidade com sua frente de litoral histórica, 
recuperando passivos ambientais, devolvendo à população áreas de entretenimento 
e turismo e atraindo capital estrangeiro com a diversificação de novos negócios.  

e) porto de Amsterdã: localizado próximo ao porto internacional de Rotterdam, 
o porto de Amsterdã, segundo Wiegmans e Louw (2011), é de pouca expressividade 
cujo foco de atividade é o recebimento e beneficiamento de commodities, sem maior 
destaque como um nó de transporte internacional. O seu processo de revitalização 
ocorreu dentro do padrão europeu de participação popular, com um grande controle 
pela municipalidade, que regula e fiscaliza o zoneamento e uso do solo da região, 
influenciando diretamente a administração da autoridade portuária, com a adoção de 
medidas administrativas rígidas como a intensificação do uso do solo, a diminuição 
do tempo de arrendamento das áreas portuárias e a proibição de expansão em 
decorrência da necessidade da cidade em estabelecer novas zonas residenciais nas 
proximidades. Neste contexto, um processo de revitalização nem sempre se mostra 
benéfico à atividade portuária em si, podendo inviabilizá-la a longo prazo se as 
regulações municipais forem também acompanhadas de normas ambientais 
restritivas. Por outro lado, tais condições  podem ser o gatilho necessário para 
mudanças de padrões de operação. Wiegmans e Louw (2011) resumiram na Figura 
1 a revitalização portuária de Amsterdã como um processo interativo envolvendo a 
regulação portuária, a função do porto e sua forma (tamanho). 

 

 
Figura 1. Esquema das relações entre regulação, forma e função portuárias. 

Fonte: adaptado de Wiegmans e Louw (2011) 
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4. Panorama das regiões portuárias no Brasil 
 
O Brasil possui desde portos históricos até portos tardios em que as fases de 

desenvolvimento portuário (Quadro 1) são identificáveis, tendo como padrão 
dominante o afastamento do porto da vida das cidades. Portos tardios são aqueles 
instalados ou deslocados, após a década de 1960, para novas áreas periféricas na 
busca de grandes extensões de costa com profundidades capazes de permitir a 
implantação de um modelo portuário industrial. Podem ser citados como exemplos 
os portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o Complexo de Suape, em Pernambuco, 
que funcionam como polos industriais típicos, operando sem grande influência ou 
controle dos municípios. 

Em portos históricos, as relações porto-cidade podem ser algo conflituosas, 
como no caso do porto de Santos (SP), de grande importância para o país, mas que 
ainda possui parte significativa de suas operações na área histórica.  

No presente estudo, as análises concentram-se nos portos históricos, 
agrupados em três grandes classes: portos sem processos de revitalização; portos 
com revitalização parcial; portos com revitalização total. 

 
a) Portos sem processos de revitalização 

 
Grupo mais numeroso de portos brasileiros, a maioria dos quais operando nas 

áreas históricas originais. Mesmo os portos com deslocamento da sua área histórica 
se estabeleceram prioritariamente na periferia de suas cidades, como o porto de Rio 
Grande (RS). 
 Apesar da proximidade da região urbana, os portos neste grupo 
estabeleceram com a cidade uma relação de quinta fase, ou seja, mantêm uma 
operação de caráter estritamente industrial. Observa-se que ocorre o abandono ou 
subutilização de áreas, ocupadas irregularmente por população carente e atividades 
marginais, gerando em consequência um distanciamento não geográfico, mas 
funcional do porto em relação à cidade (Figura 2). 
 

 
  

Figura 2 -  Favela no entorno da área administrativa do porto de Rio Grande 
(RS). Fonte: acervo IVIG/COPPE-UFRJ 
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Apesar da ausência de projetos de revitalização, muitos dos portos deste 

grupo possuem projetos futuros de melhoria e expansão de infraestrutura e de 
operação. Estes projetos são normalmente baseados na diminuição do domínio e 
controle da autoridade portuária sobre as áreas atuais e de expansão do porto por 
meio do aumento de espaços de solo cedidos à iniciativa privada, via contratos de 
arrendamento e concessão. A autoridade portuária tende a assumir gradualmente 
funções de gerenciamento e de fiscalização, abdicando de sua função operacional. 

Outra característica relevante, está relacionada ao fato de que pelo tipo de 
atividade e zoneamento do solo terem sido instalados e definidos antes do sistema 
de regulamentação ambiental, a operação portuária acontece sem as devidas 
licenças ambientais, com passivos ambientais elevados. Este problema em parte 
vem sendo controlado pelo estabelecimento de termos de ajuste de conduta junto 
aos órgãos de fiscalização e pelo aumento do arrendamento de áreas privadas 
condicionadas à obtenção da licença ambiental de operação. 

 

b) Portos com processos de revitalização parcial  
 

Algumas cidades portuárias se destacam por certo pioneirismo em programas 
de revitalização parcial de suas áreas históricas, apesar de ainda manterem as 
atividades portuárias enquadradas na quinta fase (operação industrial com 
expansões pulverizadas nas áreas de litoral disponíveis nas adjacências). Um ponto 
de destaque nestes projetos de revitalização é que os mesmos foram decididos 
unilateralmente pelos governos municipais com uma participação limitada da 
autoridade portuária na negociação da cessão de áreas portuárias. 
 Os processos de revitalização são considerados parciais por não 
contemplarem toda a região portuária ou serem processos de execução a longo 
prazo. Os casos de maior destaque são o porto de Belém (PA), que adotou como 
medida de revitalização parcial de suas áreas a instalação de equipamentos urbanos 
de entretenimento e turismo, e o porto de Recife (PE), processo de revitalização 
bem-sucedida, com a implantação de um polo de inovação tecnológica. 
 
b.1) Porto de Belém (PA) 
Tomazi (2011) descreve a revitalização do porto de Belém, atualmente conhecida 
como Estação Docas, como integrante de um projeto urbano mais amplo direcionado 
ao turismo de negócios. Suas motivações decorreram da queda das atividades 
econômicas típicas da região (atividades extrativistas) e devido à maior capacidade 
de atração de novos negócios pela Zona Franca de Manaus. O projeto foi fomentado 
pelo poder público local, com algumas parcerias privadas, podendo ser classificado 
dentro do modelo americano de revitalização, associado a concursos de design 
promovido para parte das intervenções  (ex. Complexo Ver o Rio e Estação Docas).  

O projeto paraense, ao adotar uma execução simultânea de todas as 
intervenções, mostrou-se ineficaz em realizar uma boa transição da atividade 
econômica de Belém e da devolução da frente de litoral. Apesar do grande esforço 
de capital (econômico e humano), os projetos considerados centrais e com alocação 
da maior parte dos recursos, como o Complexo Ver o Rio, tiveram sua execução 
inviabilizada e paralisada, criando novas áreas de abandono na frente de litoral. 
Outras intervenções, como a Estação Docas, apesar de finalizadas, mostraram-se 
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superdimensionadas com políticas de exploração pouco favoráveis ao retorno do 
investimento público. 

No caso da Estação Docas, concebida como um centro de convenções, o uso 
atual preponderante é como centro de serviços e de interação social, próximo ao 
conceito de shopping. Já no caso do Mercado Ver-o-Peso, com a revitalização 
concebida para incremento do turismo, sua ocupação e uso continuam, 
predominantemente, no atendimento ao comércio regional tradicional da população 
local de classe mediana a baixa.  

 
b.2) Porto de Recife (PE) 

Tinôco (2010) descreve o projeto de Recife sob a ótica da tecnologia da 
informação e da comunicação, porém é possível também interpretá-lo como um 
projeto de revitalização urbana parcial. As intervenções tiveram início em 1990 com 
a instauração pelo poder público local de uma política de revitalização das áreas 
históricas da cidade, concentradas na região portuária. O projeto foi desenvolvido 
com base no modelo de Baltimore, com foco na atração de pessoas e negócios pela 
reestruturação do uso do solo, com forte apoio à manutenção de sua arquitetura 
histórica tombada. Apresentou como característica inovadora o desenvolvimento de 
um polo de inovação tecnológica, dando origem ao chamado Porto Digital. 
 As intervenções foram executadas em etapas, numa estratégia correta de 
maximizar os recursos (capital e humano) e aumentar as chances de sucesso. A 
primeira etapa envolveu a criação do polo tecnológico, já concluído, e as demais 
prosseguem com a instalação na região portuária de equipamentos urbanos, 
modernização da infraestrutura e alterações na legislação do uso do solo.  O 
processo de revitalização se mostrou eficiente, pois o polo de inovação já modificou 
efetivamente a região, tornando-se referência no setor de tecnologia. 

Estas mudanças demonstram que o desejo coletivo da retomada das frentes 
de litoral em cidades portuárias históricas é bastante forte e conta com mecanismos 
para alcançar uma retomada efetiva das áreas recuperadas. Não se pode esquecer, 
que mesmo nesta reorganização da ocupação urbana, a atividade portuária em si 
ainda se mantém nos padrões da quinta fase, ou seja, com o porto destacado do 
seu entorno, que se torna socialmente mais vigoroso a cada dia.  

 
c) Porto com processos de revitalização total 

Grupo mais reduzido dos portos nacionais, tem como único representante o 
porto do Rio de Janeiro, cujo processo de revitalização tem como principal 
característica a instalação extensiva da sexta fase de revitalização portuária 
proposta por Schubert (2011). O projeto prevê a requalificação da área histórica pela 
alteração drástica do uso do solo, com o objetivo de atrair pessoas e capital para 
uma área central da cidade em obsolescência. As intervenções no chamado Porto 
Maravilha ocorreram sem a participação direta da autoridade portuária ou da 
população, numa implementação top-down, motivada pela urgência de preparar a 
área para os jogos olímpicos sediados na cidade do Rio de Janeiro em 2016. 

Com base nos estudos de Santos e Benevides (2014), constata-se que o 
primeiro caso de revitalização total no Brasil, apesar de reabilitar sítios e construções 
históricas, introduziu mudanças de uso e da função do solo que tendem a desfigurar 
o ambiente da região, um microcosmo secular de interação social e cultural, com 
uma proposta de reurbanização que inclui a construção de grandes arranha-céus, 
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instalações culturais e novas vias de circulação, mas que não asseguram a 
continuidade do cosmopolitismo das interações sociais típicas de áreas portuárias. 

Jaguaribe (2011) afirma que este processo mais extenso de revitalização 
portuária no Brasil se enquadra no contexto da financeirização do solo. O processo 
está mais voltado para satisfação das demandas do capital econômico do que para 
o atendimento à retomada das características locais históricas (local color), 
transformando a região portuária em um produto de mercado com separação pouco 
clara entre o público e o privado. 

O projeto, apesar de polêmico, até o momento tem sido bem-sucedido, 
incrementando visitas de turistas e da população carioca às áreas históricas 
recuperadas (Cais do Valongo, Praça Mauá), novos museus (Museu de Arte do Rio, 
Museu do Amanhã) e espaços de lazer (Boulevard Olímpico, Orla Conde, Aquário do 
Rio de Janeiro). 

A requalificação da área portuária do Rio de Janeiro seguiu padrões de 
intervenção internacionais, com intervenção em extensas áreas, grande volume de 
capitais investidos, arranjo institucional sob forma de parceria público – privada 
executado no contexto de ―cidade de exceção‖. 

Segundo Rabello (2013), as intervenções ocorreram sob pressão poderosa que 
impôs a execução acima de qualquer objeção social ou institucional, ignorando a 
legislação vigente ou se aproveitando de suas brechas. O movimento renovador, 
classificado por Monié e Silva (2015) como de tábula rasa, foi justificado pelo prazo 
inadiável dos jogos olímpicos de 2016. 

O conceito de ―cidade de exceção‖ se estabeleceu, pois, o projeto olímpico 
colaborou com o surgimento do cenário sociopolítico necessário.  De acordo com 
Oliveira (2011), isto acontece quando: i) um sentimento de crise se desenvolve na 
população, associando o cumprimento de prazos à necessidade de cumprir o 
projeto; ii) o sentimento patriótico aflora, decorrente do marketing da imagem de um 
Rio de Janeiro moderno e internacional, preparado para sediar megaeventos 
esportivos como a copa do mundo e jogos olímpicos. Em outras palavras, este 
estado de ―cidade de exceção‖ permitiu que a recuperação portuária carioca tenha 
sido executada de forma top-down, muitas vezes desrespeitando preceitos legais 
básicos, como denuncia o texto de Rabello (2013): 

 
―É notório que o governo da cidade do Rio pouco se importa com audiências públicas 

ou ações judiciais na área de urbanismo. E, prova disso foi a repleta audiência promovida 
pelo Ministério Público Estadual (...). A audiência só se realizou porque o Juízo da Vara de 
Fazenda Pública mandou complementar o prévio EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança 
(...). O governo da cidade teve que contratar outro (...) para complementar e fazer esta nova 
audiência pública. 

Ora, se o estudo de 2010 não servia, em uma obra de tamanha magnitude, por que 
não se paralisou as obras bilionárias? Afinal, o EIV não tem que ser prévio?   

Resposta simples: para torná-las irreversíveis ainda que futuramente se mostrem 
insustentáveis‖.  

 
 

5. Conclusões 

A revitalização de áreas portuárias históricas nacionais acontece em processos 
nos quais a interação entre a forma, a função e a regulação portuária (Wiegmans e 
Louw, 2011) vem se fragilizando, criando situações em que o distanciamento 

http://www.mprj.mp.br/detalhe-noticias/?noticia_id=49377481
http://www.mprj.mp.br/detalhe-noticias/?noticia_id=49377481
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funcional do porto de sua área urbana se intensifica, com predomínio de suas 
atividades industriais. Este fato é consequência direta da tendência brasileira de 
grande controle governamental da atividade portuária e da implementação de 
intervenções autoritárias, sem uma participação popular efetiva. 

Projetos executados por vontades políticas não alinhadas com as 
necessidades da população correm o risco de um novo abandono dada a 
precariedade do estabelecimento de relações porto – cidade duradouras.  

Vários dos projetos executados no Brasil mostraram-se pouco atentos aos 
aspectos socioambientais, como o porto de Recife que se transformou em polo 
tecnológico, mas não considerou adequadamente a história da região revitalizada, 
ou o porto do Rio de Janeiro, que defendeu a devolução da região central da cidade 
à escala humana, mas ao mesmo tempo autoriza a construção de prédios acima do 
gabarito permitido com a aquisição de Certificados de Potencial Adicional 
Construtivo (Cepacs). 

Desta forma, apesar de positiva a existência de um movimento nacional 
crescente de revitalização urbana das áreas portuárias históricas das cidades, este 
movimento se mostra apoiado em projetos ainda baseados em sistemas lineares ou 
despreocupados com questões socioculturais e ambientais para o fortalecimento das 
relações porto – cidade.  
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Resumo 
 
Este estudo realiza uma análise do panorama atual sobre a defasagem da 
infraestrutura logística brasileira e de suas consequências, como exemplo a de 
empresários brasileiros, que vêm perdendo espaço no comércio internacional 
justamente pela deficiência de tempo, esta que, por sua vez, é causada pela 
precariedade dos modais de transporte e o uso excessivo das rodovias. Um fator 
fundamental para a competitividade é a da infraestrutura de logística e transportes 
eficientes. Estes se tornam necessários para conseguir sobreviver e alcançar a 
liderança nos mercados. Assim, devem-se adotar medidas para melhoria e 
crescimento por parte dos Estados brasileiros, com investimentos direcionados à 
infraestrutura, buscando qualidade e eficiência do setor. O artigo aborda os modais 
de transportes existentes e quais os mais utilizados pelo Brasil, que visam a 
compreender sua importância para a competitividade do país, com objetivo de 
avaliar quais as consequências e possíveis perdas o país vem sofrendo devido à 
baixa infraestrutura para transportes. A metodologia, baseada na pesquisa causa-
comparação, foi composta por análise de conteúdos dos dados coletados em 
documentos da COPPEAD e Instituto IMAM, além das bases dos periódicos da 
CAPES, bem como em notícias sobre o tema. Foi utilizada, ainda, a pesquisa 
bibliográfica através de fontes secundárias. Dessa forma, foi possível considerar que 
a infraestrutura logística do Brasil deixa a desejar, uma vez que se utiliza, em grande 
parte, do transporte rodoviário. Além disso, o país não investe em construções de 
estradas e rodovias, tão pouco preserva as existentes em estado mínimo para 
utilização.  
 
Palavras-chave: Logística; Realidade Brasileira; Competitividade; Infraestrutura. 
 
 
INTRODUÇÃO 

As atividades logísticas fazem a ligação entre os centros de produção e os 

mercados, de modo que os consumidores tenham bens e serviços onde e quando 

quiserem. O raio de ação da logística estende-se sobre toda a organização, desde o 

gerenciamento de matérias primas até a entrega do produto final. Assim, o valor por 

meio da função logística é expresso principalmente em termos de lugar e tempo, 

pois para ter valor ao consumidor, o produto deve estar disponível onde e quando o 

cliente deseje adquiri-lo.  
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A logística refere-se assim, à responsabilidade de projetar e administrar 

sistemas para controlar o transporte e a localização geográfica dos espaços de 

matérias-primas, de produtos em processo e acabados pelo menor custo total, 

sendo ainda utilizada para transportar e posicionar estoques com o objetivo de 

conquistar benefícios relacionados ao tempo, ao local e à propriedade desejados. 

Dessa forma, o transporte é a área da logística que movimenta e posiciona 

geograficamente os estoques.  

Os modais de transporte são estudados a partir de cinco meios básicos, eles 

são classificados segundo o ambiente que utilizam: aquaviário (marítimo e 

hidroviário); terrestre (ferroviário, rodoviário e dutoviário); e aéreo, cada qual 

apresentando custos e características operacionais próprias. 

No Brasil, atualmente é utilizado com maior frequência o modal rodoviário, 

primeiramente pela falta de infraestrutura em outros modais, seguido dos custos 

logísticos que representam uma vantagem considerável se comparado aos custos 

dos outros modais, além disso, existem regiões no país que podem ser atendidas 

apenas pelas rodovias e estradas, por não ter outras formas de acesso. 

Nos últimos 10 anos, o Brasil não soube aproveitar as oportunidades 

advindas com bom momento econômico para reduzir o percentual dos custos 

logísticos em relação ao seu Produto Interno Bruto (PIB) (Lima, 2014). Ainda 

segundo o autor, o crescimento da economia brasileira a uma taxa média de 3,9% 

ao ano entre 2004 e 2013 e o aumento da demanda por transporte a uma taxa 

superior (4,7% ao ano) agravaram a carência na infraestrutura de transportes e 

fizeram com que os problemas estruturais do País ficassem mais latentes, 

pressionando ainda mais o custo logístico. 

No Brasil, a dependência da movimentação de passageiros e cargas em 

relação ao modal rodoviário tem suas implicações no desenvolvimento do país 

quanto à questão de competitividade, não podendo separar a industrialização, a 

consolidação e integração do mercado interno e a urbanização. 

A logística entre fábricas e o desenvolvimento do país sofreram modificações 

operacionais ao longo dos anos, para dar suporte às fábricas que frequentemente 

exportam e importam diversos tipos de mercadorias, provocou uma nova situação de 

aquisição e estocagem de materiais, ocasionando assim, uma maior utilização dos 

modais de transporte, sendo o Brasil, sobrecarregado pelo modal rodoviário. 
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Devido à sua importância fundamental, o artigo propõe, através de um ensaio 

teórico, identificar os fatores que afetam a competitividade do Brasil no que se refere 

à infraestrutura logística, bem como, quais modais de maior utilização no país, 

comparando sua atuação a demais países em desenvolvimento. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Atualmente o ambiente competitivo que as empresas enfrentam, tem feito 

seus gestores realizarem um grande esforço para planejar o caminho rumo à 

liderança no mercado, ou seja, busca criar direcionamento estratégico com o 

objetivo de guiar suas decisões e ações em todos os níveis da organização, a 

logística, torna-se então uma ferramenta de gestão moderna, que pode assegurar a 

competitividade das organizações.  

Sobre relação das atividades econômicas com a logística, Campos, 2008, diz:  

―a logística é uma das atividades econômicas mais antigas, que 
está ligada diretamente na compra, armazenagem e 
distribuição de materiais e mercadorias, ou seja, é uma 
ferramenta que está presente desde o início da produção até 
seu destino final, sempre procurando diminuir custos se 
tornando um dos conceitos mais modernos de gerenciamento‖.  

 

É nesse sentido que se pode analisar a real importância da logística para o 

sucesso da competitividade no mercado brasileiro, assim, de acordo com o 

Dicionário Aurélio, o termo de logística vem do francês Logistique e tem como uma 

de suas definições a parte da arte da guerra que trata do planejamento e da 

realização de: projeto e desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, 

distribuição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins operativos ou 

administrativos. A logística também pode ser definida como a satisfação do cliente 

ao menor custo total (FERREIRA, 1986). 

 

Os Modais de Transporte 
Os modos de transporte são conceituados como sendo os diversos tipos de 

transporte disponíveis para se transportar uma carga. Em termos de logística, os 

modais de transporte são definidos em virtude do veículo de transporte e do 

ambiente onde o transporte é realizado, podemos caracterizá-lo como sendo 

marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário, dutoviário e aéreo. 
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O modal marítimo é o transporte realizado por meio de navios ou de barcas 

oceânicas nos mares, ou oceanos, que necessitam de portos para que seja possível 

o carregamento e a descarga das cargas transportadas. Neste tipo de modal não há 

necessidade de construção de vias de transporte, já que os mares estão disponíveis 

(Rosa, 2012, p. 58). 

Cabe aqui ressaltar que o Brasil possui uma costa litorânea de 45.000 km de 

rios navegáveis, mas apenas 28.000 km são utilizados. Existem inúmeros problemas 

para ampliar a navegação fluvial no país, tais como: restrições de calado, limitações 

das eclusas, espaços limitados entre vãos de pontes, falta de infraestrutura 

(dragagem, derrocamento, sinalização e terminais), entre outros conforme afirma 

Rojas (2014, p. 5). 

O modal fluvial é aquele realizado em rios, podendo também ser feito apenas 

no país ligando portos internos, denominado navegação nacional, ou envolvendo 

outros países, o transporte pode ser feito por meio de comboios de barcaça 

impulsionados por um navegador, porém, conforme ressaltado acima, o país pouco 

utiliza desse modal para transporte. 

O modal ferroviário é realizado por locomotivas e vagões que formam os 

trens, trafegando sobre estruturas específicas, denominadas via permanente, por 

meio de trilhos que os conduzem, este é utilizado para o transporte de pessoas, 

produtos e materiais, adaptados às características do tipo de produto que irão 

transportar, viajam a uma velocidade média de 30 a 40 km/h, exigindo um tempo 

maior para sua carga e descarga. As ferrovias se diferem dos outros meios de 

transporte pelo fato do veículo ferroviário não possuir mobilidade quanto à direção 

que o veículo tomará, tendo em vista seu trajeto limitado pelos trilhos. Sendo assim, 

a ferrovia é um sistema autoguiado. 

O modal rodoviário é realizado em estradas de rodagem, asfaltadas ou não, 

com utilização de veículos como caminhões e carretas sobre pneus de borracha. No 

Brasil, ele é o principal meio de transporte de cargas, produtos, matérias primas, 

pessoas e animais. Esse transporte pode ocorrer em território nacional ou 

internacional e, até mesmo, utilizando estradas de vários países na mesma viagem. 

Segundo Rosa (2012, p. 61), para curtas viagens, com menor volume de carga, esse 

é um dos modais mais utilizados. 
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Outro fator limitante é o custo do transporte rodoviário que é onerado devido a 

vários fatores, dentre eles: falta de capacitação de grande parte dos proprietários de 

veículos de transporte de cargas; apenas 20% dos veículos de transporte rodoviário 

pertencem às empresas que os utilizam, 29% dos veículos pertencem às 

transportadoras, os 51% restantes da frota pertencem a motoristas autônomos que 

não possuem preparo para trabalharem com a qualidade exigida pelo mercado; má 

conservação das rodovias (o que ocasiona acidentes e exige muita manutenção); 

elevado índice de roubos de carga; composição da frota por veículos antigos (idade 

média de 18 anos); dentre outros (Rojas, 2014, p. 12). 

O modal aéreo é realizado por meio de aviões que necessitam de aeroportos 

para pouso, decolagem, carregamento e descarga de produtos. O transporte aéreo é 

caracterizado pela sua rapidez de deslocamento, sendo adequado para o transporte 

em grandes e médias distâncias de produtos acabados de alto valor agregado, com 

alta velocidade. No entanto, apresenta alto custo de transporte, motivo este que faz 

com que não seja tão utilizado, principalmente pelo Brasil. Como exemplo da 

limitação de carga do modal aéreo, citamos o maior avião da frota da organização 

aérea TAM, uma Airbus A340, que tem capacidade máxima de decolagem de 340 

toneladas com combustível e para pousar de 272 toneladas. O transporte aéreo é o 

modal de transporte que alcança com facilidade vários países, devido à sua 

velocidade, porém, necessitam de elevados investimentos em aeronaves, 

infraestrutura aeroportuária e sistemas de informação e de controle. 

O modal dutoviário é o transporte feito por dutos, os quais são chamados de 

gasodutos, oleodutos e minerodutos, é realizado em tubulações que podem estar 

localizadas em terra ou submersas em mares, oceanos, rios e lagos. Esse modal de 

transporte é uma das formas mais econômicas de transporte para grandes volumes, 

principalmente de derivados de petróleo, de líquidos e de gases; de produtos 

líquidos de maneira geral, como água, azeite, sucos; estes, no entanto, em 

distâncias menores.  

Nesse tipo de modal há um maior emprego para transportar líquidos e gases, 

sobretudo, os derivados de petróleo e álcool. Poucas organizações têm se valido do 

uso desse modal para o transporte de produtos sólidos, os minerodutos. No estado 

de Minas Gerais, em Germano, inicia-se o único mineroduto da América Latina, da 

organização Samarco, que vai até o Porto de Ubu, em Guarapari-ES (Rosa, 2012). 
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Análise Comparativa dos Modais 
Partindo do pressuposto de que os modais de transporte são muito diferentes, 

evidencia-se a necessidade de fazer uma análise comparativa entre eles no intuito 

de identificar o modal que se adéqua à necessidade logística do Brasil. 

Nesse sentido, para essa análise, utilizam-se as seguintes características dos 

modais de transporte para analisa-los comparativamente: custo, cobertura de 

mercado, comprimento médio do percurso em quilômetro, capacidade do 

equipamento de transporte (tonelada), velocidade (tempo em trânsito), 

disponibilidade, grau de competição (número de oferta de prestadores de serviço), 

tráfego predominante (valor/peso por unidade transportada), confiabilidade, nível de 

risco e experiências passadas com a modalidade.  

Segue abaixo na Tabela 1, uma comparação entre diferentes tipos de modais, 

ressaltando que ela não deve ser tomada como regra fixa e geral para qualquer 

transporte de carga, mas, como uma análise comparativa entre eles para possíveis 

decisões. Vale lembrar que fatores como o valor agregado de carga, a densidade do 

produto, a perecibilidade, a inflamabilidade, entre outros, podem mudar 

significativamente o seu entendimento. 

 

Tabela 1: Comparativo entre modais em virtude de suas características 

CARACTERÍSTICAS RODOVIÁRIO FERROVIÁRO MARÍTIMO AÉREO 

Custo Moderado Baixo Baixo Alto 

Cobertura de mercado Ponto a ponto Terminal a terminal Terminal a 

terminal 

Terminal a 

terminal 

Comprimento médio do 

percurso em quilômetro 

600 km Acima de 600 km Acima de 1000 km Acima de 600 km 

Capacidade do 

equilíbrio de transporte 

(tonelada) 

3,5 a 54 ton. 2.500 a 23.000 ton. 1.000 a 300.000 

ton. 

1 a 350 ton. 

Velocidade (tempo em 

trânsito)  

Moderada Lenta Lenta Alta 

Disponibilidade Alta Baixa à moderada Baixa à moderada Moderada 

Grau de competição 

(número de oferta de 

prestadores de serviço) 

Muitos Poucos Médio Poucos 
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Tráfego predominante 

(valor) 

Todos os tipos Baixo a moderado Baixo Alto 

Tráfego predominante 

(transportada)  

Baixo a moderado Moderado a alto Moderado a alto Baixo a moderado 

Confiabilidade Média Média a alta Média a alta Alta 

Nível de risco Alto Médio Médio Baixo 

Fonte: Rosa, 2012, p. 77. 

  

Sobretudo, o modal pode ser avaliado pelas facilidades que ele oferece em 

seus pontos de carregamento. Por vezes, um modal pode ter seu transit time menor 

do que outro, no entanto, pela baixa eficiência do sistema de carregamento e de 

descarga, ele pode ocasionar um tempo de operação maior, impactando toda 

logística. 

A probabilidade de ocorrência de perdas e de avarias aumenta à medida que 

o transporte dos produtos tem a necessidade de transbordos, existem ainda fatores 

que impactam significativamente nos custos do modal de transporte e, por 

conseguinte, o preço do frete cobrado sob três óticas: características do produto, 

características do mercado e tipo de contrato em razão da capacidade de veículos. 

Alguns fatores inerentes ao produto influenciam diretamente os custos, dente eles, 

citamos: densidade, facilidade de acomodação no veículo e facilidade de manuseio 

(handling). 

- A densidade afeta diretamente o transporte inicialmente por causa da 

configuração do veículo de transporte, ou seja, se é um vagão, um caminhão ou um 

navio. Por conta da densidade do produto, pode ocorrer a situação em que um 

veículo pode ter sua capacidade volumétrica ocupada, produto de baixa densidade, 

e, no entanto, sua capacidade de tração estar subutilizada. 

- Na questão de facilidade de acomodação no veículo, devemos destacar as 

questões de adequação do veículo ao tipo de carga. Existe no mercado uma grande 

variedade de caminhões, de vagões e de navios que concorrem, não por acaso, em 

atender às diferentes necessidades dos diferentes produtos. 

- Quanto às questões de facilidade de manuseio (handling), buscamos facilitar 

o acondicionamento de produtos dentro dos veículos de carga. Nessa ótica, as 

embalagens de proteção exercem papel fundamental, pois elas facilitam muito essa 

operação. 
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Diante de estudos, autores do Brasil identificam que existe uma realidade de 

mau planejamento logístico por parte de empresários, de cooperativas e de 

agricultores que não investiram ou estão investindo pouco em armazenagem. Se 

houvesse armazéns com capacidades suficientes para armazenar a sagra, o 

transporte poderia ser distribuído ao longo do ano, minimizando o impacto da 

oscilação do preço do frete. 

 

O sistema Logístico Brasileiro 
O sistema logístico brasileiro desde os tempos primórdios encontra-se em 

uma encruzilhada, atualmente, no Brasil, para suportar as operações logísticas, o 

governo tem investido constantemente em rodovias, portos, telecomunicações, 

ferrovias e terminais de contêineres, onde muitas atividades foram privatizadas e 

muitos investimentos têm sido feitos em melhorias dos processos e no 

monitoramento de cargas. 

Assim, esclarece Pereira (2006, p. 227) 

―(...) por um lado, verifica-se um forte esforço de modernização 
por parte do setor produtivo, com vistas a reduzir custos e 
melhorar o nível de serviços para seus clientes. Por outro, um 
conjunto de problemas estruturais, que distorcem nossa matriz 
de transporte e contribuem para o comprometimento não só da 
qualidade da infraestrutura e dos serviços, mas também, e 
principalmente, do desenvolvimento econômico e social do 
país‖. 

 

Entende-se que a origem dos problemas de infraestrutura encontra uma série 

de fatores, nesse sentido o autor cita que fatores como: prioridades equivocadas nos 

investimentos governamentais, falta de regulação adequada, fiscalização inoperante 

e custo de capital elevado, são alguns dos fatores que levaram o país a uma 

dependência do modal rodoviário o que consequentemente, acarreta baixos índices 

de produtividade, elevados nível de insegurança nas estradas, baixa eficiência 

energética e altos níveis de poluição ambiental. 

Cabe ainda dizer que, ―infelizmente, a trajetória de rápido crescimento das 

atividades logísticas não foi acompanhada pelos investimentos necessários à 

manutenção e à expansão da infraestrutura correspondente‖ (Pereira, 2006, p.228). 

É fácil evidenciar a falta de investimentos em infraestrutura de transporte no 

país, a grande consequência de não investimento foi à oferta insuficiente de 
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infraestrutura de transporte para as reais necessidades do país, e ainda pior, bem 

inferior a de outros países de dimensões territoriais similares, a conservação das 

vias é outro fator preocupante da escassez de investimentos, onde cerca de 78% 

das estradas encontram-se em condições inadequadas de tráfego seguro, já nas 

ferrovias, os traçados antiquados e má conservação das vias se refletem nas baixas 

velocidades médias praticadas, reduzindo de forma significativa a produtividade dos 

ativos ferroviários.  

No caso dos portos, os baixos investimentos, principalmente nos acessos 

terrestre e marítimo, que ainda estão em poder do Estado, resultam em limitações 

ao porte dos navios com capacidade de atracação e em longas filas de caminhões e 

vagões.  

Cabe aqui ressaltar que, conforme defende Pereira (2006, p. 229) ―de todos 

os problemas que afetam o transporte de cargas no Brasil, o mais preocupante é 

certamente a distorção de nossa matriz e transporte‖. O autor esclarece que 

enquanto países de grandes dimensões territoriais, como EUA, Canadá, China e 

Rússia, utilizam os modais ferroviários e aquaviário, em detrimento do rodoviário, no 

Brasil é exatamente o contrário, o predomínio absoluto é do modal rodoviário, cerca 

de 60% do volume de carga são transportados pelo rodoviário, enquanto que nos 

EUA são 29%, 24% na Austrália e 8% na China. 

Conforme definições de Pereira (2006, p. 230), como resultado da utilização 

excessiva do modal rodoviário, o Brasil possui baixa produtividade no setor de 

transporte de cargas, que equivale cerca de 22% da observada nos EUA. Essa 

defasagem advém, entre outras causas, da baixa produtividade do modal rodoviário, 

que corresponde a 7,3% do aquaviário e a 6,4% do ferroviário, no Brasil, o setor 

rodoviário de cargas convive com uma série de problemas estruturais.  

Ao discutir tal aspecto, Pereira acrescenta que  

―A informalidade e a fragmentação do setor, uma frota 
crescentemente envelhecida pela incapacidade de renovação, 
a insegurança que resulta em crescente rombo de cargas, a 
falta e regulamentação e o excesso e capacidade, que resulta 
em concorrência predatória e em preços inferiores aos custos 
reais‖ (2006, p. 230). 

 

Estudos da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base 

(Abdib) apontam para a necessidade anual de investimento em infraestrutura no 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

485 

 

Brasil, a questão da infraestrutura adquire relevância para suprir os gargalos 

existentes. Investimentos de porte são necessário na área de logística, transporte, 

etc., para dar sustentabilidade ao crescimento econômico brasileiro. 

Dados mais recentes do relatório anual de 2013 do Ministério dos Transportes 

demonstram que nos últimos sete anos, entre 2007 até 2013, poucos foram os 

investimentos realizados nas rodovias brasileiras. 

Ainda segundo o Relatório, em agosto de 2012, foi lançado o Programa de 

Investimento em Logística – PIL, que contemplou um novo modelo de concessão 

para o setor ferroviário. Os projetos ferroviários em curso como parte dessa iniciativa 

são:  

Ferrovia Norte-Sul: 

 • Tramo Central: Palmas/TO – Uruaçu/GO (575,0km) – o início das obras 

complementares, para conclusão do empreendimento, se deu em agosto de 2013 

com execução de 3,22%. O avanço físico acumulado de todo o trecho é de 93,2%. 

Há previsão de conclusão das obras e início de operação para 2014; 

 • Tramo Sul: Uruaçu/GO – Anápolis/GO (280,0 km) – houve execução de 

12,0% das obras complementares, para conclusão do empreendimento, excluindo o 

Pátio de Anápolis, que teve uma execução de 14,9% em 2013. Há previsão de 

conclusão das obras complementares e início da operação para 2014.  

Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul: 

• Trecho Ouro Verde/GO – Estrela d‘Oeste/SP (681,0 km) – foram executados 

42,9% de infraestrutura, 1,0% de superestrutura e 26,0% de obras de arte especiais 

em 2013, com previsão de conclusão da obra em 2014.  

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol):  

 • Trecho Ilhéus/BA – Caetité/BA (537,0 km) – foram executados 25% de 

infraestrutura e 28,9% de obras de arte especiais em 2013, com previsão de 

conclusão da obra em 2014;  

• Trecho Caetité/BA – Barreiras/BA (485,0 km) – não houve execução em 

2013 em razão da suspensão dos contratos pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), para que fossem feitas sondagens de verificação do solo. A previsão para 

2014 é de execução de 35% das obras, dos quais 37,5% de infraestrutura e 50,5% 

de obras de artes especiais.  

Ferrovia Nova Transnordestina:  
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• Trecho Missão Velha/CE – Salgueiro/PE (96,0 km) – obra concluída em 

2013;  

• Trecho Salgueiro/PE – Trindade/PE (163,0 km) – executados 99% da 

infraestrutura, 98% das obras de arte especiais e 70% da superestrutura em 2013, 

com previsão de conclusão em 2014; 

• Trecho Trindade/PE – Eliseu Martins/PI (420,0 km) – executados 42% da 

infraestrutura e 35% das obras de arte especiais em 2013;  

• Trecho Salgueiro/PE – Suape/PE (522,0 km) – executados 55% da 

infraestrutura, 53% das obras de arte especiais e 35% da superestrutura em 2013; 

• Trecho Pecém/CE – Missão Velha/CE (527,0 km) – executados 4% da 

infraestrutura e 3% das obras de arte especiais em 2013.  

Ferronorte:  

• Trecho Itiquira/MT – Rondonópolis e Pátio de Rondonópolis (91,0 km) – obra 

concluída em 2013 (BRASIL, 2014).  

Porém, apesar dos dados acima descritos, disponibilizados no sitio do 

Ministério dos Transportes e conforme se pode observar, poucas concessões foram 

executadas quase por completo. Grande parte ainda está em fase de execução e 

não se sabe quando serão finalizadas completamente, prevê investimentos de 

bilhões em construção e/ou melhoramentos de km de linhas férreas. Mas, prevê é 

imensamente diferente de executar. 

Mediante esses dados, significa que é importante que o Brasil desenvolva 

uma continuidade de investimentos para a eliminação dos gargalos que encarecem 

a produção brasileira, principalmente no que diz respeito à logística, infraestrutura de 

portos e redução da burocracia e carga tributária (Velloso e Albuquerque, 2010, p. 

106). 

 

A Atual Competitividade Brasileira 
Para garantir a competitividade do Brasil nas exportações de produtos 

básicos são necessários investimentos significativos em infraestrutura, sejam eles 

em transporte, portos, armazéns, etc.; pois, sem a modernização da infraestrutura 

logística brasileira, as operações de comércio exterior, sobretudo as relacionadas 

aos produtos básicos, não conseguirão contribuir para o aumento da competitividade 

das empresas exportadoras. 
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As dificuldades para a expansão das exportações abrangem o universo dos 

produtos comercializados, não se restringindo aos manufaturados, tais dificuldades 

repousam nos fatores primários e na ausência de objetivos estratégicos, conforme 

ressalta Velloso e Albuquerque (2010, p.34).  

De acordo com tais autores, são fatores primários os relacionados abaixo 

 Expansão condicionada ao crescimento da produção e salto 
na qualidade, os quais dependem de política de investimentos 
e de atrativos à lucratividade pela existência de mercados 
interno e externo; 

 Abertura econômica exige dogmatização da competitividade. 
Sem competitividade, a abertura pode ser negativa, ao 
substituir investimentos na produção por importação; 

 Competitividade depende não só do esforço de investimento 
modernizador por parte do empresário, mas também da 
eficiência da economia como um todo e da eficácia do governo 
na criação de condições para alcançar vantagem competitiva; 

 Política de vantagem competitiva requer, principalmente, 
adotar o conhecimento e a educação, sem limites, como base 
do desenvolvimento econômico social, da segurança nacional e 
da soberania (Velloso e Albuquerque, 2010, p. 34). 

 

Em outras palavras, isso significa que o Brasil deve investir não apenas em 

infraestrutura logística, mas também no crescimento da produção de qualidade 

possibilitando atrativos à lucratividade no mercado externo e interno. E, para Velloso 

e Albuquerque (2010) isso requer ainda, dentre outras coisas: 

 Incorporar tecnologias modernas no processo produtivo; 

 Maximizar a eficiência logística; 

 Maximizar os serviços, como fator determinante à produção e à 

competição; 

 Avançar continuamente na produtividade e na qualidade; 

 Desenvolver um sistema de informações estratégicas; 

 Ter e usar o ―tempo‖ como fator determinante; 

 Dogmatizar a desburocratização; 

 Adotar o comércio exterior como fator hegemônico. 

Mais um item importante a se levar em conta é que além desses fatores, 

algumas políticas específicas de natureza setorial também dificultam a formação dos 
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preços de competição. Velloso e Albuquerque (2010, p. 37) citam os sete setores 

principais que o Brasil necessita desenvolver: 

 

 Política cambial negativa; 

 Política tributária – burocrática, onerosa e antiexportação; 

 Política de financiamento – sistema inadequado para uma 
ação mais forte; 

 Seguro de risco político e extraordinário, e garantias – 
confuso e ultrapassado; 

 Política de logística integrada de transportes – fortemente 
deficiente e onerosa; 

 Política de facilitação de serviços – inexiste; 

 Institucional, definida na enorme burocracia existente – 
altamente negativa à exportação. 

 

Ou seja, é necessário adotar modificações radicais e urgentes para que o 

país consiga competir com os demais países em exportação e produção de 

qualidade, agilidade na entrega de produtos/matéria prima, e principalmente, valor 

aquisitivo final para o consumidor. 

Enfim, é fundamental ter em mente que o maior desafio brasileiro atual frente 

à competitividade existente no mercado é criar condições para que os investimentos 

em infraestrutura, tanto públicos quanto privados, deixem de representar uma 

ameaça ao crescimento sustentado da economia e passe a ser um aliado para o 

desenvolvimento do país. 

 

A Logística de Alguns Países Comparada a do Brasil 
Para se ter uma ideia da oportunidade perdida pelo Brasil, basta olhar para os 

Estados Unidos. Desde o início da década de 80, a exceção do período da crise 

financeira internacional, a economia norte-americana vem experimentando um 

crescimento significativo. Ainda que os gastos com logística tenham aumentado 

nesse período, a relação destes com o PIB norte-americano decresceram 

substancialmente, de 15,5% (1980) para 8,2% (2013), muito pela excelente 

infraestrutura de transportes dos Estados Unidos e pelo equilíbrio entre os diferentes 

modais. 

Um cálculo simples ajuda a mostrar a distância entre Brasil e Estados Unidos 

em infraestrutura para transporte de carga. Se a matriz de transportes brasileira 
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fosse igual à dos Estados Unidos e fossem aplicados os mesmos custos de cada 

modal no Brasil, o País economizaria R$ 113 bilhões, ou 37% dos custos com 

transporte de carga no Brasil. 

O principal motivo para essa discrepância é o Brasil, quase 35 anos depois, 

ainda continuar com uma infraestrutura para transporte de carga similar à que tinha 

na década de 80. Mesmo quando comparado aos outros BRIC (Rússia, Índia e 

China), o Brasil continua sendo o mais carente em termos de infraestrutura conforme 

ilustra a Figura 1. 

Figura 1 – Infraestrutura de transportes de carga pelo mundo 

 

               Fonte: Lima, 2014.  

 

Sobre essa carência na infraestrutura de transportes, Lima (2014) ressalta 

que tem um impacto significativo para o Brasil em rankings como o de desempenho 

logístico, divulgado pelo Banco Mundial de dois em dois anos desde 2007. Na 

edição de 2014, o Brasil ficou na 61ª posição, à frente apenas da Rússia entre os 

BRICS. Na construção do ranking, o Banco Mundial analisa seis itens (Consistência/ 

Confiabilidade, Rastreamento de Carga, Competência dos Serviços, Disponibilidade 

de Transporte, Procedimento de Alfândega e Infraestrutura), com o Brasil tendo 

ficado na 49ª posição no item Infraestrutura, novamente à frente apenas da Rússia, 

informações estas exemplificadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Ranking do Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial – 2007 a 2014  

 

Fonte: Lima, 2014. 

 

A comparação entre as matrizes de transporte de Brasil e Estados Unidos 

mostra, claramente, que a grande diferença do Brasil para os outros países não está 

no custo propriamente dito de cada modal, mas, sim, na proporção dos modais no 

transporte de cargas. Enquanto o Brasil realiza 2/3 do seu transporte de carga 

através de rodovias, os Estados Unidos movimentam menos de 1/3 da sua produção 

por caminhões. 

 
METODOLOGIA 

Para realização deste artigo, utilizou-se da pesquisa causa-comparação (ex-

post-facto), que segundo Gressler (2007, p. 65), ―investiga possíveis relações de 

causa e efeito por meio da observação de consequências existentes‖.  

A presente pesquisa também utilizou a pesquisa bibliográfica, para subsidiar 

maiores esclarecimentos sobre o tema em questão.  

Fachin (2001, p. 125) chama a atenção para a importância da pesquisa 

bibliográfica ao afirmar que ―[...] é a base para as demais pesquisas e pode-se dizer 

que é uma constante na vida de quem se propõe a estudar‖.  

Utilizou-se ainda de fontes secundárias por não ter uma relação direta do 

investigador com os acontecimentos registrados e sim por meio de algum elemento 

intermediário que foram observados e reportados por outras pessoas.  
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Segundo Fonseca (2002, p. 32) a pesquisa ex-post-facto tem por objetivo 

investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato 

identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. A principal 

característica deste tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados após a 

ocorrência dos eventos. A pesquisa ex-post-facto é utilizada quando há 

impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de nem sempre ser 

possível manipular as variáveis necessárias para o estudo de causa e do efeito. 

A pesquisa ex-post-facto pode ser definida ―como uma investigação 

sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as 

variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são 

intrinsecamente não manipuláveis‖, conforme afirma Gil (2008, p. 54). 

Dessa forma, a pesquisa ex-post-facto ocorre quando o ―experimento‖ se 

realiza depois dos fatos, analisando assim as situações que se desenvolveram 

naturalmente após algum acontecimento.  

Neste estudo é utilizada tal pesquisa por permitir a investigação de 

determinantes econômicas e sociais e por estudar um fenômeno já ocorrido, 

tentando explicá-lo e entendê-lo, por isso, este estudo analisa as consequências da 

falta de infraestrutura logística do Brasil diante da falta de investimentos em novos 

modais de logística e conservação das estradas e rodovias brasileiras, que, há 

muitos anos não são devidamente implantados. 

Posteriormente analisaram-se os modais de transportes existentes, os 

disponíveis e utilizados pelo Brasil, para que consequentemente identificasse as 

precariedades e necessidades de utilização dos demais transportes, traçando um 

comparativo a outros países em desenvolvimento que utilizam ao máximo os 

diversos modais de transporte existentes.  

Os dados foram coletados em documentos da COPPEAD, Instituto IMAM, em 

reportagens que abordam tal assunto, em livros e artigos disponibilizados em 

periódicos. 

A análise de conteúdo e interpretativa a luz da base teórica apresentada na 

seção anterior, foram feitas pela pesquisadora e baseou-se nas categorias (modais 

de transportes, concessões, privatizações, comparativos entre modais e análises 

comparativas com outros países em desenvolvimento) que subsidiaram o que é 

apresentado na seção posterior. 
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ANÁLISE/DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
A problemática da infraestrutura logística brasileira sempre esteve em 

discussão. Com a mudança no cenário internacional, tornou-se mais visível a 

importância de uma boa infraestrutura logística para o sucesso das empresas no 

mercado internacional.  

A falta desta no Brasil é algo visível. Há precariedade de equipamentos, 

estradas, escassez de mão de obra especializada e falta de políticas publicas 

eficientes. Hoje, empresários já reconhecem a logística como um dos principais 

fatores de competitividade, pois muitos perderam espaço no mercado internacional 

por falta de eficiência logística.  

Neste sentido, o governo brasileiro deve buscar reverter à atual situação, 

através do Plano Nacional de Logística e Transporte (PNL), onde há projetos de 

melhoramento dos modais, principalmente das rodovias e ferrovias. Além do 

governo, empresários também devem buscar investimentos em novas tecnologias e 

numa maior integração da cadeia de suprimentos, para que assim possam 

reconquistar seu espaço no comércio internacional. 

 

CONCLUSÃO 
No meio empresarial nunca se falou tanto em logística como agora. Muitos 

fatores explicam essa tendência. De um lado, a maior preocupação com os custos 

nas empresas. De outro, como decorrência da maior competição pelo mercado 

consumidor, a necessidade de garantir prazos de distribuição e oferecer um melhor 

nível de serviço de forma geral.  

A crescente internacionalização da economia também leva à busca de 

condições de comercialização e de operação mais próximas das observadas no 

exterior. Outros aspectos, tais como a maior diversificação dos produtos, o uso cada 

vez mais intensivo da informática, o comércio eletrônico e o esforço crescente de 

exportação de produtos manufaturados, favorecem o desenvolvimento das 

modernas técnicas de logística em nosso País. 

É notório que os benefícios da rápida reversão na competitividade brasileira 

em diferentes setores produtivos serão significativos, já que o país tem vantagem 

competitiva na produção de alimentos. Porém, essa vantagem pode ser perdida para 
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países que consigam avançar mais em termos de biotecnologia, e ainda mais, com a 

carência de investimentos em energia e dependentes de eficiência em logística. 

Para que o Brasil consiga alavancar os índices de competitividade do país e 

sobressair frente aos demais países, é de suma importância que haja um maior 

apoio ao desenvolvimento tecnológico e melhoria da infraestrutura e avanços em 

outros modais de transporte com caráter de urgência. 

Dessa forma, há ainda a observar que a maior abertura da economia e as 

exigências de competitividade da produção nacional demandarão dos sistemas de 

logística e transporte eficiência e qualidade.  

É essencial para o Brasil, à necessidade de implantação efetiva e contínua 

atualização do desenvolvimento e de investimentos como forma inovadora de 

articulação regional, planejamento e gestão das infraestruturas em geral e, 

particularmente, da logística e do transporte. 

Considera-se que é importante ter presente tanto a logística de escoamento e 

distribuição de cargas agrícolas e alimentos, quanto daquelas dos principais 

produtos de exportação, necessitando assim de remoção dos gargalos físicos, 

operacionais, burocráticos e institucionais que os oneram, pois só assim o país 

poderá desenvolver com plenitude. 
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Resumo 
 
O crescimento da demanda por minério de ferro e a necessidade de melhoria nos 
terminais portuários forçaram os portos a pensar e criar alternativas que refletissem 
em aumento de capacidade. Assim como os portos, as cidades ao redor dos 
terminais cresceram e avançaram sobre o território portuário, dificultando e até 
mesmo impedindo expansões físicas. Pensar e recriar conceitos que envolvam 
melhorias em todo o sistema produtivo é ter um olhar inovador para o processo e 
oferecer soluções que permitam aumento de capacidade, utilizando recursos já 
existentes. No âmbito de avaliar tais alternativas foi utilizado um modelo de 
simulação de eventos discretos, que possibilitou testar cenários de aumento de 
capacidade sem que, para isso, houvesse a necessidade de interferência na 
estrutura física, mas no tipo de produto movimentado e em mudanças nas atuais 
variáveis do sistema.  
 
Palavras-chave: Terminal Portuário; Simulação; Aumento de Capacidade; Portos 
Saturados. 

 
 
1. Introdução 

 
O surgimento das primeiras instalações portuárias brasileiras ocorreu na era 

colonial, quando as cidades-porto eram utilizadas como porta de entrada de colonos 
e produtos oriundos de Portugal, além de trazer escravos da África e embarcar 
produtos agrícolas. Essa prática do capitalismo mercantil inseriu o Brasil na rede de 
trocas da economia-mundo ocidental e foi representativa na formação do território 
nacional (MONIÉ, 2011). 

Sabe-se que, atualmente, o crescimento da economia mundial está diretamente 
relacionado ao crescimento do setor portuário, visto que grande parte das 
mercadorias que circulam pelo mundo é transportada por navios e movimentada por 
portos (JULIÁ, 2010). 

No Brasil, cerca de 90% das mercadorias são exportadas através do sistema 
portuário, tornando a modernização e expansão desse setor algo de grande 
relevância para a economia brasileira (JULIÁ, 2010). 

Com a desaceleração da economia Chinesa e a consequente diminuição das 
importações de Minério de Ferro por ela, o mundo vive hoje uma recessão quando 
se fala em exportação dessa commodity (ABCEM, 2014). 

O Brasil exporta cerca de 45% de todo o Minério de Ferro produzido em seu 
território para a China, segundo dados do IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 
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(2014), não sendo isento dos impactos advindos da desaceleração da economia no 
âmbito global. 

Apesar do cenário de recessão e queda do preço do Minério de Ferro, as 
grandes empresas globais investem fortemente no aumento da capacidade instalada 
de seus complexos produtores, reduzindo drasticamente os custos de produção para 
financiar tais investimentos (ABCEM, 2014). 

As cidades que abrigam complexos portuários, ou seja, as cidades-porto, 
beneficiaram-se, e muito, do crescimento e desenvolvimento da economia advindos 
das instalações dessas empresas. Esse crescimento fez com que tais cidades 
avançassem sobre os portos, tornando suas expansões territoriais uma restrição 
irremediável. 

Além disso, a zona portuária tornou-se uma área nobre, cara e com limitações 
de espaço e restrições de movimentação de carga. Assim, há o surgimento dos 
termos Zona Primária e Zona Secundária como alternativa logística para a expansão 
dos portos. 

Segundo a IBS Solution (2013), a Zona Primária corresponde a áreas 
terrestres ou aquáticas dos pontos de fronteira alfandegária (importação e 
exportação de mercadorias). Apesar de essa área possuir seus custos com valores 
competitivos e mais rapidez na liberação alfandegária no desembaraço de cargas, é 
nessa área que se encontram maiores custos de armazenagem e interferência de 
fatores externos como greves e fiscalização, entre outras desvantagens. 

A Zona Secundária possui inúmeras outras vantagens como custo de 
armazenagem baixo, menor tempo de processamento das mercadorias, melhor 
visualização dos custos, diminuição de riscos, entre outros. No entanto, esta é uma 
zona geralmente afastada do porto, o que leva a desvantagens como custos de 
movimentação de carga e liberação alfandegária, conforme dados da IBS Solution 
(2013). 

Além das discussões já apresentadas, existem outras características de igual 
relevância que devem ser levadas em consideração quando se fala em 
interferências em zonas portuárias. 

A instalação ou mesmo a ampliação de um porto requer a autorização e 
legalização por parte de órgãos competentes, avaliando e determinando os 
procedimentos e ônus para a empresa solicitante. 

Segundo Abreu e Oliveira (2015), o impacto produzido por um porto acarreta 
em um passivo ambiental significativo, visto que um porto necessita de uma extensa 
área de instalação que permita abrigar os berços de atracação, o chamado 
retroporto, áreas de transporte e logística, armazéns, entre outros.  

Além desse impacto, os autores ainda alegam a existência do impacto de 
profundidade, que é definido por eles como sendo a não coexistência de uma 
vegetação original natural em ambiente portuário. 

O empreendedor também deve ser responsabilizado por todo e qualquer 
custo advindo das etapas do licenciamento ou custos incorridos ao órgão 
licenciador, conforme instituído pelo Manual de Licenciamento ambiental, 
disponibilizado pela ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

Com isso, os investidores de hoje buscam não mais a modernização dos 
equipamentos e instalações de seus ativos, mas sim o maior retorno sobre seu 
investimento, o ROI. Para isso, é necessário estudar e criar alternativas que 
maximizem a utilização de todo equipamento e infraestrutura existentes. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

497 

 

Diante da relevância dos fatos acima apresentados, e levando em 
consideração o cenário de recessão econômica mundial no âmbito da exportação do 
Minério de Ferro, no qual os investimentos devem ser rigorosamente planejados, a 
autora propõe pesquisar alternativas que permitam aumentar a capacidade de um 
porto com alta taxa de ocupação, sem que para isso haja a necessidade de 
intervenção em ampliação do porto ou em sua atual infraestrutura. 

Por meio da utilização de técnicas de simulação de eventos discretos, será 
estudado, ao longo desse trabalho, o impacto, em termos de volume embarcado, 
sobre a alteração do mix de produtos praticados atualmente em um terminal 
portuário por um único produto. Também é proposta deste estudo analisar 
modificações nos equipamentos de pátio como repotenciamento de máquinas, troca 
por equipamentos mais eficientes, realocação de material nos pátios de destino e um 
estudo de quebras dos equipamentos, com a finalidade de ampliar as oportunidades 
de ganhos de capacidade em um terminal com alta taxa de ocupação. 

Esta pesquisa visa utilizar um modelo bem detalhado de simulação de 
eventos discretos, o qual permita à autora realizar modificações nas variáveis que 
irão compor este sistema e estudar o impacto das mesmas em termos de 
capacidade. 

O objetivo geral deste estudo é pesquisar e analisar cenários previamente 
estruturados e verificar se a utilização de um ‗produto único‘ é suficiente para 
aumentar a capacidade de embarque de Minério de Ferro em um terminal portuário 
específico, situado no estado do Espírito Santo. Como objetivos específicos, 
apresentam-se: pesquisar e estudar o funcionamento de um sistema portuário real; 
utilizar a metodologia de simulação para testar diferentes cenários, a fim de se 
entender o comportamento dos recursos e avaliar os impactos de modificações no 
sistema em estudo; e, por fim, visualizar o comportamento dos recursos limitantes e 
instigar possíveis soluções. 

O presente trabalho visa estudar e pesquisar o sistema portuário, não sendo alvo 
deste os demais sistemas que integram a Cadeia de Suprimentos do Minério de 
Ferro. 
 

2. Revisão de Literatura 
 
A revisão bibliográfica é a etapa do projeto em que se fundamenta teoricamente 

o problema e como o autor irá tratá-lo. Por meio da análise da literatura existente, o 
autor da pesquisa deve fazer a estruturação conceitual que dará sustentação ao 
desenvolvimento do trabalho (SILVA; MENEZES, 2001). 

Em todo o mundo podem ser encontradas diversas pesquisas e trabalhos 
voltados à utilização de simulação de eventos discretos ou o uso de software de 
simulação, como, por exemplo, o Arena®, como ferramentas de análise e apoio à 
decisão. 

Duarte (2003) apresenta, em sua dissertação de mestrado, uma proposta de 
modelo de simulação de uma célula de manufatura em lotes com o objetivo de 
estudar e solucionar problemas de demanda futura, além de determinar o melhor 
layout dessa célula, determinar a influência dos layouts estudados no lead time, 
contrapor os resultados simulados com os reais e, por fim, utilizar a ferramenta em 
apoio à tomada de decisões, 

Franzese et al (2005) busca avaliar, através de simulação, o impacto sofrido 
pelas linhas ou pontos de carregamento/descarregamento em terminais ferroviários 
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dada uma mudança na infraestrutura. São apresentadas as ferramentas de 
simulação, bem como a descrição do experimento feita em uma rede ferroviária real. 
O autor conclui seu trabalho afirmando que a ferramenta utilizada pode atender à 
maior parte das redes ferroviárias de cargas, mesmo com os aspectos individuais de 
cada empresa. 

Fiorini (2007) desenvolve, em sua dissertação de mestrado, algoritmos e avalia 
técnicas que permitam modelar detalhadamente malhas ferroviárias com trens em 
ciclo fechado. Para isso, o autor desenvolveu um modelo de simulação que fosse 
capaz de representar a complexidade existente nas malhas ferroviárias brasileiras, 
levando em consideração aspectos de infraestrutura física e interação dos trens 
durante a circulação na malha. Assim, foi possível que o autor pudesse estudar 
especificamente tais interferências nos trens de ciclo fechado. 

Betiatto (2013), baseado na metodologia de Chwif e Medina (2007), propõe, em 
seu artigo, a modelagem e simulação em um setor crítico de virabrequins em uma 
empresa nacional de componentes automotivos, utilizando um modelo de simulação 
de eventos discretos. O modelo foi capaz de analisar os pontos críticos e testar 
soluções para os recursos envolvidos, aumentando sua capacidade. O autor 
concluiu que o modelo de simulação demonstrou que é possível o ganho na 
produtividade com o aumento na vida útil de apenas uma ferramenta. 

Cruz et al. (2011) desenvolveram um modelo de simulação utilizando o software 
Arena® com o objetivo de representar a taxa de desembarque de carvão no porto de 
Praia Mole, este pertencente à Vale, no município de Vitória, Espírito Santo. O 
modelo se mostrou uma ferramenta importante capaz de gerar informações 
relevantes sobre a operação. Foi possível verificar, com as rodadas de simulação, os 
impactos operacionais da aquisição de mais um equipamento ou sua parada e a 
variação do tamanho da fila dadas as modificações nos dados de distribuição da 
chegada de navios. 

Netto et al. (2015) utiliza um modelo de simulação de eventos discretos para 
analisar a capacidade de exportação de Minério de Ferro do Terminal Portuário de 
Ponta da Madeira. Para isso, ele usa a metodologia de simulação de eventos 
discretos associada ao nível de serviço para testar cenários de aumento da 
capacidade deste terminal, sendo limitado pelo gargalo de ocupação dos berços. 

Castro Neto (2006) apresenta, em sua dissertação de mestrado, uma proposta 
de modelagem e simulação da cadeia produtiva de Minério de Ferro, utilizando como 
base dados de uma empresa mineradora brasileira (Samarco S/A). O autor buscou 
desenvolver um modelo de simulação que representasse o sistema produtivo de 
Minério de Ferro, que utiliza o modal aquático para distribuição de seus produtos, 
avaliando o comportamento de variáveis como a sequência da programação de 
produção, nível de estoque de segurança do sistema e mudanças na operação. O 
Objetivo ao final do estudo era obter a menor somatória de custos operacionais tais 
como os custos de manutenção de estoques, multas por sobreestadia e perdas de 
vendas. 

Juliá (2010) apresenta, em sua dissertação de mestrado, os resultados do 
desenvolvimento de um modelo de simulação baseados nas características de uma 
empresa de mineração situada no Espírito Santo, a Samarco S/A. A autora descreve 
como problema central em seu trabalho o aumento de capacidade de produção da 
empresa para 34 milhões de toneladas, sendo necessário, para isso, investimento 
em pátios de estocagem e área portuária. A análise foi realizada de forma integrada, 
visto que as operações no pátio de estocagem são complexas devido à possibilidade 
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de alocação de múltiplos equipamentos como empilhadeiras, recuperadoras, stack-
reclaimer, correias transportadoras e shiploader, além de variações das taxas de 
embarque e estoques físicos. Estes podem sofrer influência de fatores como 
disponibilidade de equipamentos, variação de produção, conflitos operacionais, 
atrasos na chegada de navios e na operação. Para isso, o autor sugeriu uma 
combinação de modificações nos fatores de influência no pátio e no porto, utilizando 
a análise geral das principais variáveis de saída desse modelo para apresentar suas 
conclusões e resultados. 

Ignacio e Lima (2013) desenvolveram um modelo de simulação de um porto 
genérico utilizando o software Simul8, no qual foi possível estudar o comportamento 
do estoque de Minério de Ferro e a utilização dos equipamentos neste processo. Os 
autores citam que as taxas de ocupação são medidas utilizadas por especialistas 
portuários para estabelecer metas operacionais. Assim, os autores se utilizaram de 
tais taxas para mensurar as estatísticas de análise de capacidade portuária do 
modelo. 

Netto et al. (2015) utiliza um modelo de simulação de eventos discretos para 
analisar a capacidade de exportação de Minério de Ferro do Terminal Portuário de 
Ponta da Madeira. Para isso, ele usa a metodologia de simulação de eventos 
discretos associada ao nível de serviço para testar cenários de aumento da 
capacidade deste terminal, sendo limitado pelo gargalo de ocupação dos berços. 
 

3. Metodologia 
 

A metodologia é a parte do trabalho na qual se deve estudar, compreender e 
avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa 
acadêmica. É aqui que o autor, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia 
métodos e técnicas de pesquisa para coletar e processar informações que tendem 
ao encaminhamento da solução. Assim, a metodologia em um trabalho acadêmico 
possui o propósito de comprovar sua validade e utilidade das técnicas utilizadas na 
construção do conhecimento (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Botter (2004) utiliza técnicas de simulação para tratar problemas grandes e 
complexos, em que há interação entre atividades que dificultam a modelagem 
analítica. 

A literatura apresenta diversas maneiras de conceituar as técnicas de simulação 
existentes. Mesmo assim, todos os autores convergem para o fato de que essa 
técnica é muito útil quando se fala em solucionar problemas complexos dentro das 
organizações.  

Strack (1984) afirma que, ao se estudar um sistema, objeto ou fenômeno, o 
homem se depara com diversos obstáculos quando realiza esta análise em sua 
forma natural. Por isso, a representação por modelos é essencial, pois permite 
manipular e compreender as entidades estudadas por aspectos qualitativos e 
quantitativos. 

O autor ainda afirma que ―um modelo é a representação de um objeto, 
sistema, ou ideia em alguma outra forma que não da entidade em si.‖ (STRACK, 
1984). 

Prado (2004) define o conceito como: ―Simulação é uma técnica de solução 
de problemas pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema 
usando um computador digital.‖. 
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Para Chwif e Medina (2010), simulação é mais do que uma ferramenta de análise 
de problemas, ela proporciona maior compreensão sobre os sistemas, servindo para 
a comunicação das partes envolvidas na operação, tais como gerentes e analistas. 

Os modelos a serem utilizados no desenvolvimento de uma solução podem ser 
divididos em 3 tipos conforme citado pelos autores Chwif e Medina (2010): Modelos 
simbólicos, Matemáticos ou de Simulação. 

Os modelos simbólicos (icônicos ou diagramáticos) representam um sistema 
estático, como uma foto, um ícone ou mesmo um fluxograma. São muito utilizados 
em documentação de projetos ou ferramenta de comunicação. 

Os modelos matemáticos (ou analíticos) podem ser representados por um 
conjunto de fórmulas matemáticas nas quais se pode citar os modelos de Pesquisa 
Operacional ou Teoria de Filas. Esses modelos não possuem alto grau de 
complexidade, necessitando o desenvolvimento de hipóteses simplificadoras. 

Já os modelos de simulação possuem maior complexidade dada sua 
característica dinâmica e sua natureza aleatória, podendo representar com mais 
fidelidade o comportamento dos sistemas reais em um ambiente digital. 

Swaminathan et al. (1998) afirmam que a utilização de técnicas de simulação 
somente é viável para problemas onde a análise detalhada das alternativas para a 
solução se faz necessária, visto que uma interação complexa entre a cadeia de 
suprimentos e as entidades envolvidas não permitem o uso de soluções analíticas. 

Este trabalho contemplará a metodologia de simulação abordada por Chwif e 
Medina (2010). Para os autores, o desenvolvimento de um modelo de simulação 
deve conter três grandes etapas, conforme apresentado na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Metodologia de Simulação 

Fonte: Chwif e Mediana (2010) 

 
Na Figura 1 pode-se perceber a divisão em etapas da metodologia de 

simulação adotada pelos autores.  
Segundo Chwif e Medina (2010), na etapa de concepção ou formulação do 

modelo, o analista deve, junto com especialistas, entender o cenário a ser estudado 
e decidir, com o escopo do modelo, as hipóteses e o nível de detalhamento. Feita a 
concepção, o analista deve representar o modelo desenvolvido em sua mente 
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(modelo abstrato), através de alguma ferramenta de simulação em um modelo que 
outras pessoas envolvidas no projeto possam entender (modelo conceitual). 
Também é nesta etapa que os dados de entrada são coletados, lembrando que é de 
grande importância ter dados adequados alimentando o modelo. 

Na próxima etapa, implementação do modelo, Chwif e Medina (2010) citam 
que o modelo conceitual deve ser convertido em modelo computacional através da 
utilização de alguma linguagem de programação. Para este estudo será utilizado o 
Arena® como sistema de simulação computacional. 
Chwif e Medina (2010) ainda afirmam que se faz necessária a comparação entre os 
modelos conceitual e computacional com o intuito de verificar o atendimento ao que 
foi estabelecido na fase de concepção. De acordo com Chwif e Medina (2010) ―[...] 
para a validação computacional, alguns resultados devem ser gerados, verificando 
se o modelo é uma representação precisa da realidade (dentro dos objetivos já 
estipulados)‖. 

Já na terceira etapa, a de análise dos resultados do modelo, Chwif e Medina 
(2010) citam que o modelo computacional está pronto para a realização dos 
experimentos, dando origem ao modelo experimental ou modelo operacional. Nessa 
etapa são realizadas várias ―rodadas‖ do modelo e os resultados são analisados e 
documentados. A partir dos resultados podem ser feitas conclusões e 
recomendações. Caso o resultado obtido não seja satisfatório, o modelo é 
modificado e se reinicia o ciclo. 

Os autores Santos (1999) e Schriber et al. (2015) convergem ao abordarem 
sobre a simulação de eventos discretos, descrevendo-a como sendo a ocorrência de 
eventos ao longo do tempo, ou seja, as variáveis se modificam em pontos 
específicos ao longo da simulação. 

Já na simulação por eventos contínuos, o sistema se altera em cada fração 
de tempo, ou seja, as variáveis se modificam continuamente ao longo do tempo 
simulado. 

Strack (1984) aponta uma metodologia de escolha de um modelo a ser 
utilizado em um dado estudo. O autor afirma que, uma vez constatada a real 
necessidade de se utilizar um modelo, deve-se primeiramente verificar se existe 
algum modelo-padrão para ser utilizado ou adaptado ao problema em estudo. Caso 
não haja um modelo-padrão que satisfaça o problema, cabe ao profissional 
responsável pelo estudo decidir pela criação de um modelo analítico, de simulação, 
analógico ou físico. O autor ainda afirma que a modelagem do sistema ocorre 
apenas se não existir um modelo de simulação já definido e implementado que seja 
adequado à solução do problema. 
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Figura 2: Etapas da modelagem de um problema 
Fonte: STRACK (1984) 
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4. Problemática estudada 

 
Para o estudo e desenvolvimento deste projeto, foi escolhido um terminal 

portuário do Complexo de Tubarão localizado na cidade de Vitória no estado do 
Espírito Santo. Assim como a maioria dos terminais portuários do Brasil, também o 
de Tubarão atua em sua capacidade máxima, não sendo possível um aumento em 
termos de volume exportado sem interferências em suas instalações. 

Os Terminais Portuários do Complexo de Tubarão são separados fisicamente 
pela rodovia São Geraldo. Estes terminais são compostos pelo Terminal de Praia 
Mole (TPM) e o Terminal de Tubarão (TU, TPD e TGL).  

 O complexo de Tubarão em estudo é composto por oito usinas de 
pelotização, pátios de estocagem dos minérios provenientes das minas, pátios para 
os insumos que serão utilizados no processo de pelotização, área de descarga do 
minério (viradores) além dos píers de atracação de navios e equipamentos 
associados a esses processos (empilhadeiras, recuperadoras, 
empilhadeiras/recuperadoras, descarregadores de navios, carregadores de navios, 
entre outros). 

 Assim, uma expansão de caráter físico se tornaria um problema, visto que tais 
tipos de expansão demandam de alto investimento financeiro e espaço.  

A simulação é uma metodologia que permite ao analista maior detalhamento do 
sistema modelado computacionalmente. Permite que as modificações nas 
configurações dos dados de entrada possam ser vistas e rastreadas ao longo do 
sistema, o que não seria tão evidente no uso de soluções analíticas. 

Assim, quando se fala em sistemas complexos com alto grau de detalhamento 
como o proposto por esse trabalho, a metodologia de simulação se faz uma 
ferramenta adequada para tal proposta. A Figura 3 apresenta o sistema de 
embarque de minério de ferro do terminal em estudo. 

 

 
Figura 3: Desenho do Modelo conceitual 

Fonte: A autora 

 
5. Construção do Modelo e Análises 
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A modelagem computacional nada mais é do que a tradução do modelo 

conceitual em alguma linguagem de simulação (CHWIF e MEDINA, 2010).  
A Figura 4, abaixo, apresenta o layout do modelo de simulação de eventos 

discretos genérico desenvolvido em Arena®, bem como todas as lógicas 
associadas. 
 

 
Figura 4: Layout do modelo de simulação de eventos discretos desenvolvido em Arena® 

Fonte: A autora 

 
Para que os cenários sejam construídos de uma forma rápida e fácil, foi 

utilizada uma interface de entrada de dados como apoio para o modelo de 
simulação. 

Esta interface foi desenvolvida em ambiente de planilha eletrônica do 
Microsoft Excel® e sua utilização é simples e intuitiva, permitindo a construção e 
análise de diferentes cenários. 

O modelo de simulação utilizado é um modelo genérico, possuindo 
flexibilidade para se modelar diferentes tipos de terminais portuários, modificando os 
dados de entrada na planilha eletrônica associada. Este modelo possui um tamanho 
de aproximadamente 11 MB e sua velocidade de processamento gira em torno de 2 
a 3 minutos por replicação. 

 
6.1 Verificação e Validação dos dados de entrada 

 
A etapa de verificação e validação de um modelo de simulação é importante 

por se tratar da averiguação da competência do modelo computacional em imitar 
virtualmente o cenário real. Assim, a verificação e validação do modelo serão 
responsáveis por responder se o modelo desenvolvido está correto e se seu 
desenvolvimento corresponde à realidade (CHWIF e MEDINA, 2010). 

Assim, a partir do modelo genérico, apresentado anteriormente, bem como da 
interface eletrônica dos dados de entrada, realizou-se a validação do modelo 
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computacional para o Terminal Portuário de Tubarão através da coleta de dados 
públicos e algumas entrevistas parcialmente estruturadas.  

Essa validação foi realizada através da comparação dos dados de input 
colhidos e na comparação dos valores reais com os valores gerados pelo modelo de 
simulação. 

Foi realizada a comparação dos dados simulados com os dados reais obtidos 
através de pesquisa e entrevistas com responsáveis por esse setor e foi observado 
que os resultados provenientes do modelo de simulação são bem aderentes aos 
dados fornecidos pelo terminal em estudo, comprovando a validação do modelo, ou 
seja, o modelo computacional reflete com fidelidade o comportamento real do 
terminal portuário em estudo. 

Assim, considerou-se o modelo verificado e validado. 
6.2  Cenários em estudo 

Foram definidos, como cenários para o teste do produto único no Terminal 
Portuário de Tubarão, dois cenários básicos, um sem e outro com o produto único. 
Serão utilizados os mesmos dados de entrada para ambos os cenários de forma 
que, ao final da simulação, seja possível uma comparação entre eles e a 
visualização do ganho pela troca do produto. A demanda a ser modelada é a de 123 
milhões de toneladas por ano, conforme dados do PDL de 2018, fornecido pela 
empresa Vale em estudo. Todos os cenários foram rodados 10 replicações de 10 
anos cada. 

 
Cenário A: Cenário sem produto padrão, com input de demanda de 123 Mtpa 

e pátio de estocagem de 5 Mtpa. 
A Tabela 1 apresenta a demanda dos produtos a serem simulados nesse 

cenário. 
Tabela1: Configuração da demanda pelo tipo de produto do Cenário A 

 
Fonte: A autora 

 

A Tabela 2 apresenta o perfil de frota a ser utilizado em ambos os cenários de 
estudo. É importante ressaltar que para ambos a frota é composta apenas de navios 
Small Cape, Cape Size, uma pequena parcela de Large Cape e Valemax. 
 
 
 
 

Tabela 2: Perfil de frota 

Produto 2 Produto 3 Produto 15 Produto 16 Produto 17 Produto 18 Produto 19 Produto 20

Pelota 2 (AF ) Pelota 3 (RH e RM) Pelota AF50
Granulado 

sujo

Pellet Feed 

(Omã)

PFPT

Pellet Feed

PFFT
SSFT SFHT

20.000.000 15.363.932 2.640.000 2.200.000 12.741.799 15.300.000 33.900.000 21.000.000

20.000.000 15.363.932 2.640.000 2.200.000 12.741.799 0 0 0

12.741.799

615.000

14.748.932

20.000.000

2.200.000

2.640.000

0 0 0 0 0 15300000 33.900.000 21.000.000

21.000.000

33.900.000

15.300.000
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Fonte: A autora 

 
Cenário B: Cenário com produto padrão, input de demanda de 123 Mtpa e 

pátio de estocagem de 5 Mtpa.  
Como citado anteriormente, o perfil de frota permanece o mesmo para ambos 

os cenários, sendo apenas modificada a demanda dos produtos, conforme 
apresentado pela Tabela 3. 

 
Tabela 3: Configuração da demanda pelo tipo de produto do Cenário B 

 
Fonte: A autora 

 
6.3 Resultados e discussões 

 
A partir dos dados de entrada do modelo, foram simulados os cenários A e B com 

10 replicações de 10 anos cada. O modelo de simulação de eventos discretos, 
desenvolvido nessa dissertação, permite avaliar os reais efeitos sobre os estoques 
quando o sistema é submetido às restrições de oferta de produto e capacidade de 
carregamento. 

HandyMax Panamax Small Cape Cape Large Cape
Very Large 

Cape
Valemax

0 1 1 1 1 1 1

100% 100%

100% 100%

100% 84% 16%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 9% 91%

100% 9% 91%

100% 9% 91%

Produto 2 Produto 3 Produto 10 Produto 15 Produto 16 Produto 17

Pelota 2 (AF ) Pelota 3 (RH e RM)
Produto 

padrão
Pelota AF50

Granulado 

sujo

Pellet Feed 

(Omã)

PFPT

20.000.000 15.363.932 70.200.000 2.640.000 2.200.000 12.741.799

20.000.000 15.363.932 0 2.640.000 2.200.000 12.741.799

12.741.799

615.000

14.748.932

20.000.000

2.200.000

2.640.000

0 0 70.200.000 0 0 0

21.000.000

33.900.000

15.300.000
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A Tabela 4 apresenta os principais resultados da simulação dos dois cenários de 
estudo. A primeira linha (destacada em amarelo) é resultante da demanda atendida 
por cada píer, dividido por seu respectivo commitment, ajustado a uma taxa de 95% 
de ocupação. Por commitment se entende a soma de todos os tempos de operação 
do píer dividida por 8.760 horas (1 ano em horas). 
 

Tabela 4: Tabela de Resultados dos cenários A e B 

 
Fonte: A autora 

 

Pode-se notar que, no cenário do produto padrão, a demanda embarcada, 
apenas deste componente, representa aproximadamente 57% do total embarcado 
ao final da simulação, sendo que os outros 43% são divididos pelos demais 
produtos. 

É importante observar, também, que os produtos 4 e 6 são matérias-primas para 
a produção das pelotas 2 e 3 nas usinas deste terminal portuário, sendo que toda 
essa matéria-prima é consumida no sistema. 

 
7 Conclusão 
 

O uso da simulação computacional está sendo cada vez mais difundido como 
ferramenta para melhorar a capacidade de análise e decisão de gestores. O uso de 
ferramentas de simulação possibilita visualizar e controlar, em ambiente 
computacional, variações do cenário real e prever seu comportamento. 

Assim, a simulação vem sendo reconhecida como um diferencial competitivo no 
mercado por possibilitar a análise de cenários a um baixo custo, prevendo possíveis 
variações do sistema. O domínio do conhecimento de técnicas de simulação vem 
ganhando espaço nas diversas cadeiras da engenharia e logística. 

Este trabalho apresentou uma aplicação prática de um problema real, utilizando 
para isso um modelo de simulação de eventos discretos. A utilização desse modelo 

Resultados Gerais Unidade CENÁRIO A: SEM PP CENÁRIO B: COM PP

Demanda Ajustada a 95% de ocupação (t) t 131.489.275 139.033.492

Demanda total embarcada nos navios (t) t 117.035.647 123.982.328

Demanda total descarregada nos VVs (t) t 125.854.844 130.941.036

Demanda

Demanda total embarcada nos navios (t) t 117.035.647 123.982.328

Demanda total descarregada nos VVs (t) t 125.854.844 130.941.036

Demanda (t) total descarregada produto 4 - Pellet para 2 t 20.863.616 22.723.896

Demanda (t) total descarregada produto 6 - Pellet para 3 t 19.672.636 20.131.552

Demanda (t) total descarregada produto 10 - Produto Padrão t 0 70.495.948

Demanda (t) total descarregada produto 16 - Granulado sujo t 2.250.000 1.937.500

Demanda (t) total descarregada produto 17 - Pellet Feed PFPT t 12.282.000 12.965.100

Demanda (t) total descarregada produto 18 - Pellet Feed PFFT t 14.917.800 0

Demanda (t) total descarregada produto 19 - Pellet Feed SSFT 32.885.400 0

Demanda (t) total descarregada produto 20 - Sinter Feed t 20.346.112 0

Demanda (t) total embarcada produto 2 - Pelota 2 (AF e AS) t 18.589.642 20.168.826

Demanda (t) total embarcada produto 3 - Pelota 3 (RH e RM) t 14.913.598 15.448.340

Demanda (t) total embarcada produto 10 - Produto Padrão t 0 70.543.253

Demanda (t) total embarcada produto 16 - Granulado sujo t 2.011.855 2.106.275

Demanda (t) total embarcada produto 17 - Pellet Feed PFPT t 11.863.829 12.989.066

Demanda (t) total embarcada produto 18 - Pellet Feed PFFT t 14.458.607 0

Demanda (t) total embarcada produto 19 - Pellet Feed SSFT t 32.675.928 0

Demanda (t) total embarcada produto 20 - Sinter Feed t 20.045.941 0
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de simulação possibilitou que a autora testasse cenários, tanto os de validação 
como os cenários de estudo, e apresentasse uma ferramenta genérica de 
modelagem e simulação de terminais portuários. 

O principal objetivo deste trabalho era, ao final das rodadas de simulação, 
apresentar uma alternativa que se provasse viável para aumentar o volume 
embarcado de Minério de Ferro no Terminal Portuário de Tubarão sem que para isso 
a empresa necessitasse de investimentos em CAPEX específico para a operação 
portuária do Produto Padrão. 

Além disso, foi possível observar que a ferramenta, por ser genérica, possibilita 
uma grande flexibilidade de variação de cenários, fornecendo ao analista suporte 
para testar as mais diversas combinações de variáveis dentro do modelo. 

Cabe salientar que a ferramenta se mostrou fundamental para testar esse tipo de 
cenário e prever a viabilidade e funcionalidade das alternativas, além de evidenciar 
os possíveis gargalos na operação e também ociosidades no sistema. 
Outro ponto importante a ser ressaltado é o nível de detalhamento dessa ferramenta. 
Com ela, é possível modelar os mais diferentes terminais portuários e testar 
diferentes cenários e, assim, rastrear o impacto, em termos de volume, das 
variações dos inputs no sistema. 

Como recomendações futuras, apontam-se os seguintes itens: 

 Análise da qualidade do minério do produto padrão com o objetivo de 
padronizar os níveis dos minerais presentes no material, como, por exemplo, 
o ferro. 

 Criar módulos que englobem os centros de distribuição utilizados como 
transbordo do material. 

 Implementação da geração de demanda proveniente dos clientes 
aleatoriamente e que tais demandas sejam utilizadas como dados de entrada 
do modelo. 
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Resumo 
 
O objetivo do estudo consiste em analisar e propor um procedimento padrão para a 
eficiência do sistema OCR no auxílio para a gestão das operações portuárias, de 
maneira rápida e segura, para os Portos de Valência e Itapoá. Para tanto, além da 
busca nos registros documentais das organizações analisadas, realizaram-se 
entrevistas semiestruturadas com os gestores para melhor compreender o fluxo de 
fiscalização e gestão das operações realizadas em cada um dos portos. Como 
resultados constatou-se que o único procedimento comum era o uso da tecnologia 
OCR, como também o é no cenário mundial. Isso denota a atualidade e 
modernidade dos portos no emprego de recursos de última geração. A proposta de 
procedimentos padrão visa a permitir inserir e/ou manter alinhadas estas duas 
organizações às melhores práticas no setor, em nível mundial, por meio da 
celeridade, aumento da segurança e redução dos custos de operação.  
 
Palavras-chave: Tecnologia; OCR; Portos; Valência; Itapoá. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A dinâmica e integração dos mercados foi acelerada e ampliada após o 
grande e longo período de crescimento econômico pós-segunda guerra mundial. 
Isso fez com que setores cruciais para o sucesso deste tipo de comércio também 
precisassem de avanços significativos. Um destes setores, é o de portos, por onde 
transita boa parte destas operações. 
 A evolução dos processos de compra e venda internacional, mudaram 
dramaticamente a gestão da cadeia de suprimentos globalizada e a logística 
internacional, exigindo gestão e operações mais eficientes, onde produtos e serviços 
estão cada vez mais negociados e encomendados por meios eletrônicos, não 
somente nas operações Business to Business (B2B), mas também nas Business to 
Commerce (B2C), aumentando consideravelmente, a demanda por logística 
internacional e a demanda em pontos de passagem nas fronteiras dos países, 
principalmente nos portos (BATISTA, 2012). 
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De acordo com Keedi (2011), 95% do comércio internacional do Brasil (em 
relação ao peso) é realizado por meio do transporte marítimo, caracterizando a 
logística portuária como um elo estratégico relevante no comércio entre países. 

Assim, os portos possuem um papel central na dinâmica e celeridade das 
operações de exportação e importação. Dinâmica esta, fortemente influenciada e 
dependente da estrutura logística e suporte tecnológico disponível nos portos.  

Isso demanda a existência de estruturas logística e de sistemas de controles 
portuários modernos e eficazes capazes de apoiar o crescimento no comércio 
internacional dentro dos padrões internacionais de segurança e competitividade 
sem, no entanto, incorrer em prejuízos alfandegários para as nações. 

Frente a este cenário, emerge a questão que norteia esta investigação: como 
deve se constituir a gestão das operações portuárias de forma a ampliar a 
segurança com maior eficiência com uso da tecnologia de informação de 
Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)? 

Em decorrência disso, o objetivo principal deste estudo consiste em analisar e 
propor um procedimento padrão para a eficiência do sistema OCR no auxílio para a 
gestão das operações portuárias de maneira rápida e segura para os Portos de 
Valência e Itapoá.  

A relevância deste estudo alcança tanto as frentes acadêmicas quanto a 
prática. No campo acadêmico, a principal contribuição que este estudo pretende 
trazer é a discussão e análise de um importante setor da economia, habitualmente 
relegado ao segundo plano. No campo prático, visa dar subsídios para reforçar o 
uso da tecnologia OCR na gestão dos portos bem como, propor eventuais 
adequações ou ajustes que possam se tornar necessários para seu 
aperfeiçoamento. Para tanto, ele será desenvolvido em dois portos sendo um 
Catarinense e ouro Europeu 
 
 
2. DISCUSSÃO TEÓRICA 

   
2.1 Tecnologia OCR 

 
 

Atualmente o grau de automatização dos gates portuários está em função dos 
sistemas que em cada caso integram-se em um sistema operativo de portas. Ele 
funciona através de um hardware de captura dos dados composto por sensores de 
diferentes naturezas e um software de controle que processa a informação e conecta 
com a tecnologia operacional do terminal. Lá são elaboradas e tramitam, também de 
forma automatizada, as instruções de recepção e entrega dos veículos externos e 
dos equipamentos 

O mercado atual oferece diversas tecnologias que se propõem a realizar 
estes procedimentos de controle sem, no entanto, ainda haver uma uniformização. 
Porém, um dos mais utilizados é o OCR que consiste num software que captura e 
processa imagens buscando um padrão nos caracteres convertendo-os em texto 
editável, traduzindo-o para o código padrão utilizado pela empresa. 

Segundo Monfort et al. (2011), os OCRs são sistemas mecânicos ou 
eletrônicos que permitem a tradução de imagens escritas a mão, mecanógrafadas 
ou impressas em textos editáveis mediante software. Onde a identificação acontece 
através do reconhecimento digital mediante o uso de scanners e algoritmos. 
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A tecnologia OCR é um dos sistemas amplamente utilizado atualmente, muito 
devido ao fato de estar sendo aplicado nos gates portuários para identificação de 
veículos e contêineres. O sistema normalmente funciona conectado a um sistema 
informático de controle de operações portuárias, fornecendo a este a localização e 
status das mercadorias previamente inseridas no sistema (SOUSA, 2008). 

Uma das principais vantagens da tecnologia OCR é a redução do tempo de 
espera para entrada e saída de veículos, diminuindo os congestionamentos 
formados pelos gargalos dos lentos acessos dos portos e terminais. E as 
desvantagens seriam a dificuldade da leitura, causado pela sujeira ou imperfeiçoes 
da superfície das placas de identificação dos veículos e o elevado preço dos 
equipamentos e infraestrutura. (MONFORT et al., 2011). 

No Brasil a implementação dos gates com sistema OCR teve início a 
aproximadamente cinco anos, com o controle dos acessos aos recintos portuários 
aduaneiros. Isso se deve, em parte, a Policia Federal, que por meio da Portaria RFO 
nº 3.518, determina o uso de sistemas para identificar os caracteres das placas dos 
veículos e o número de identificação dos contêineres (Portaria RFB Nº 3.518/2011). 

As soluções de automatização nas portas e terminais ajudam os operadores a 
realizar a recepção e entrega de contêineres. Minimizam também, o tempo de 
processamento das atividades e as filas nas portas, aumentando a produtividade, 
segurança e proteção e ainda, a redução dos custos da operação.  

 
 
2.2 Porto de Valencia 
 

A Autoridade Portuária de Valencia (APV), que opera com o nome comercial 
de Valenciaport, é o órgão público responsável pela administração, gestão e 
exploração de três portos de titularidade estatal (Portos de Valencia, Sagunto e 
Gandia), cobrindo uma longitude de 80km da parte oriental do mediterrâneo 
espanhol. 

O Porto de Valencia é administrado pela Autoridade Portuária de Valência 
(APV), seguindo o sistema portuário de titularidade estatal espanhol, no qual a 
Autoridade Portuária prove os espaços e parte da infraestrutura que suporta a 
atividade portuária, enquanto que a iniciativa privada é responsável pelo 
desenvolvimento das operações e da prestação de serviços nos portos, utilizando 
essa mesma infraestrutura. A APV é também a reguladora das atividades privadas 
desenvolvidas no âmbito de sua qualificação. 

A APV adota o modelo landlord avançado, que permite que a APV assuma a 
liderança da Comunidade Portuária além das funções estabelecidas na legislação, 
que tem como objetivo contribuir com sua estruturação e melhoras nos serviços 
oferecidos pela cadeia logística-portuária (Autoridade Portuária de Valencia, 2016). 

 
 
2.2.1Gates do Porto de Valencia 
 

O Porto de Valencia possui basicamente dois acessos de entrada e saída de 
veículos: o acesso Sul, onde estão localizados os gates equipados com os portais 
OCR e RPM (Radiation Portal Monitor), além do controle aduaneiro da polícia 
federal, e o acesso de Nazaret, onde existe somente um controle aduaneiro e 
normalmente circulam veículos leves e veículos sem carga.  
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Os gates do Porto de Valencia, como em muitos outros portos, visam 
assegurar a segurança e a proteção do porto, e a fiscalização aduaneira 
mercadorias que entram e saem do mesmo. 

A Autoridade Portuária proporciona um espaço físico onde existem várias 
empresas e órgãos que, por sua vez, devem implantar suas próprias medidas de 
segurança e proteção. Existe uma grande quantidade de normas a serem cumpridas 
pelas diversas empresas que atuam no porto. Por outro lado, a fiscalização 
aduaneira é realizada somente nos gates do porto, devido ao fato de que todos os 
terminais estão localizados dentro do mesmo recinto portuário controlado pelos dois 
acessos mencionados. A fiscalização da polícia federal (Aduana) tem a obrigação de 
efetuar os controles aduaneiros sobre todas as mercadorias transportadas que 
abandonam o recinto aduaneiro do porto por vía terrestre (MONFORT et al., 2011). 

 
 
 
 

2.2.2Tecnologias utilizadas para acesso ao Porto de Valencia 
 
O acesso Sul do Porto de Valência, por onde entram e saem os veículos de 

carga, é constituída por cinco gates automáticos, onde todos possuem barreiras 
físicas e detectores de radiação RPM (Radiation Portal Monitor).  

Normalmente os veículos não autorizados devem passar obrigatoriamente 
pelo primeiro gate da esquerda podendo, dessa forma, comunicar-se mais 
facilmente (desde seu veículo) com a guarita da polícia portuária localizada antes da 
barreira e identificar-se devidamente. Nas outras vias, se houver algum problema na 
entrada de algum veículo e a barreira não abrir por algum motivo (falta de 
autorização, detecção de radiação der positiva, etc.), os veículos também podem se 
comunicar com a polícia portuária mediante o interfone dos quiosques localizados 
nas demais vias. 

Os demais gates possuem tecnologia RFID e OCR, onde os veículos são 
devidamente identificados pelo sistema dependendo do tipo de autorização que 
possuírem. 

A tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) é utilizada na identificação 
sem contato permitindo rastreabilidade, localização e seguimento de bens e 
pessoas. O RFID normalmente é utilizado por veículos autorizados e entrada de 
pessoas que trabalham no recinto portuário, monitorando a entrada e a saída destes 
veículos das instalações portuárias através deste sistema (SOUSA, 2008) 

O funcionamento básico deste equipamento é a transmissão de informações 
através de um chip em um cartão identificador, que deve ser passado no leitor RFID 
localizado no quiosque antes da barreira, que recebe as informações armazenadas 
e as transmite a um sistema de identificação e armazenamento de dados.  

Os veículos de carga começam o processo de leitura da placa do contêiner e 
da placa HAZMAT (no caso de mercadoria perigosa), identificados pela tecnologia 
OCR e o sistema RPM detecta o nível de radiação existente nas mercadorias que 
entram no porto, neste momento a informação é enviada automaticamente ao 
sistema comunitário (valenciaportpcs.net), que tem a conexão direta com o sistema 
da Aduana. E por fim, o veículo é liberado ou não para entrada ou saída do recinto 
portuário. 
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2.3 Porto de Itapoá 
  

De acordo com o Porto de Itapoá (2015) suas operações iniciaram em junho 
de 2011, sendo considerado um dos terminais mais ágeis e eficientes da América 
Latina e um dos maiores e mais importantes do País na movimentação de cargas 
conteinerizadas. De administração privada, possui uma estrutura capaz de 
movimentar 500 mil TEUs por ano e já iniciou seu projeto de expansão que 
possibilitará a movimentação de 2 milhões de TEUs anualmente. 

Localizado no litoral norte de Santa Catarina, o Porto Itapoá está posicionado 
entre as regiões mais produtivas do Brasil, contemplando importadores e 
exportadores dos mais diversos segmentos empresariais. Estrategicamente 
localizado entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, o Porto Itapoá oportuniza a 
concentração de cargas de clientes dos dois estados. Além da sua localização 
estratégica, o Terminal integra a Baía da Babitonga, possuindo condições seguras e 
facilitadas para a atracação dos navios. 

 
 

Figura 1 – Porto de Itapoá 

 
Fonte: Porto de Itapoá (2015). 

 

Com águas calmas e profundas, a baía é ideal para receber embarcações de 
grande porte, uma tendência cada vez mais adotada na navegação mundial. São 
três os fatores que tornam a Baía da Babitonga exclusiva e incomparável à qualquer 
canal de acesso portuário da região. Primeiramente, a baía oferece águas 
naturalmente profundas e abrigadas, minimizando o índice de fechamento de barra e 
atrasos em atracações. Em segundo lugar, a baía é extensa, contemplando uma das 
maiores bacias de evolução do continente, o suficiente para entradas e saídas de 
navios simultaneamente, evitando tempo de espera. E, por fim, as águas calmas da 
baía possibilitam operações de navios de forma ágil e segura. 

Diante do crescimento das operações, e da própria demanda do mercado por 
terminais ágeis e eficientes, o Porto Itapoá está entrando em uma nova fase do seu 
projeto de expansão, que prevê a expansão física e operacional do 
empreendimento.  

Atualmente, o Terminal possui dois berços de atracação que somam um 
comprimento total de 630 metros por 43 metros de largura, e uma profundidade 
natural de 16 metros, que permite a atracação simultânea de dois navios Super Post 
Panamax. Possui quatro portêineres modelo super post-panamax, que são 
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fundamentais no processo de carga e descarga de contêineres nos navios atracados 
em seus berços, com velocidade, e reduzindo o tempo de atracamento dos navios, 
bem como todos os custos envolvidos na operação, além de outros equipamentos 
operacionais que auxiliam na produtividade portuária. 

O pátio possui uma área de cerca de 150 mil metros quadrados, sendo mais 
de 2.000m² de armazenagem seca e uma câmara fria para carga refrigerada. O 
scanner do Porto Itapoá é um dos mais modernos da América Latina, e verifica 
100% das cargas de exportação. O Terminal possui ainda mais de 2.000 tomadas 
reefers para cargas refrigeradas, uma das principais demandas de exportação da 
região. 

Com o projeto de ampliação, a fase final do Porto Itapoá terá três berços, 
somando um píer de 1.200 metros, e uma área de armazenamento de 
aproximadamente 2 milhões de TEUs, ou seja, quatro vezes maior que a área atual. 

Nascendo como um dos mais modernos terminais do mundo, o Porto Itapoá 
se insere no município de Itapoá como um projeto greenfield, situado longe do 
perímetro urbano da cidade, com ligação direta à BR 101, possui uma área de 12 
milhões de m², definida pelo Plano Diretor do Município para receber 
empreendimentos complementares (PORTO DE ITAPOÁ, 2015). 

 
 
 

2.3.1 Gates do Porto de Itapoá 
 

Seis gates trabalham 24 horas por dia, de forma dinâmica, com 
disponibilidade para trabalhar com duas pistas de entrada, duas de saída e duas 
reversíveis. As informações do contêiner, caminhão e peso são coletadas 
automaticamente via OCR, economizando o tempo do transportador e minimizando 
erros. O acesso biométrico de identificação do condutor agiliza o processo e o torna 
mais seguro. Nesta configuração, o tempo médio de espera no Gate do Porto Itapoá 
é um dos menores do continente (PORTO DE ITAPOÁ, 2015). 

 
 

2.3.2 Tecnologias utilizadas no Porto de Itapoá 
 

O Porto Itapoá possui equipamentos de última geração, que resultam em 
ganhos de produtividade e também em segurança operacional. 

Algumas das tecnologias empregadas são inéditas nas operações portuárias 
brasileiras, como o sistema operacional Navis Sparcs N4. Este sistema permite o 
planejamento sincronizado de pátio e cais, sendo controlado em tempo real pelos 
operadores. Suas principais características são: i - pátio automatizado e alinhado 
com o planejamento do navio; ii - alocação dinâmica de caminhões para otimizar o 
fluxo e evitar congestionamentos de tráfego; iii - todas as atividades das cargas e 
dos equipamentos são registradas nos coletores disponibilizados para os 
colaboradores da operação; e, iv - painel automatizado e KPI‘s (indicadores chaves 
de desempenho), fornecendo controle de produtividade em tempo real (PORTO DE 
ITAPOÁ, 2015). 
 
 

Figua 2 – Fluxograma básico do sistema OCR – Porto de Itapoá 
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Fonte: Porto de Itapoá (2016). 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

518 

 

 Na Figura 2, o fluxograma básico de acesso e controle na entrada dos Gates 
ao porto de Itapoá, separados em três macro processos: i - processo pré-gate - 
caracterizado na verificação se há agendamento ou não do veículo/carga; ii - 
processo vigilante/bolsão - caracterizado na verificação do tipo de motorista e 
encaminhamento ao processo sistemático de aplicação do OCR e ao cadastro 
biométrico; e, iii - processo gate - inicia com a aplicação da tecnologia OCR e 
posterior verificação de dados da carga, documentação, peso e tipo do veículo e 
finalizando com o devido posicionamento no pátio portuário. 
 
 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nesta etapa busca-se apresentar os principais procedimentos e etapas 
seguidas para a realização do estudo no que tange a caracterização da pesquisa, 
forma de coleta e análise dos dados. 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva devido ao fato de buscar-se 
descrever os fatos e fenômenos da realidade dos portos de Valencia e Itapoá e 
analisar as relações entre as variáveis para uma posterior apresentação dos efeitos 
resultantes no sistema de produção, produto ou serviço, conforme preconizado por 
Triviños (1987). 

As técnicas de coleta dos dados e informações utilizadas conforme Gil (2010) 
foram a entrevista e documental. As entrevistas, semiestruturadas, foram realizadas 
com os gestores do Porto de Itapoá em Santa Catarina e membros da Fundação 
Valenciaport responsáveis pelo desenvolvimento do sistema de identificação do 
contêiner, veículo e condutor do Porto de Valencia. A parte documental consistiu na 
busca de informações adicionais junto aos portais e outros documentos e 
procedimentos dos respectivos portos. 

Além disso, utilizou-se também, a pesquisa participante, havendo 
envolvimento direto dos pesquisadores na construção do arcabouço do objeto deste 
estudo. Conforme Demo (2000), este tipo de intervenção é ligado à prática histórica 
em termos de usar conhecimento científico para fins explícitos de intervenção sem, 
no entanto, perder de vista o rigor metodológico. 

A forma e análise dos dados caracteriza-se como qualitativa, pois a busca 
consistiu na compreensão dos procedimentos na gestão portuária e suas 
implicações sem visar a obtenção de números e informações estatísticas como 
resultado. Este tipo de abordagem busca apenas aprofundar conhecimentos e visa 
interpretar e entender comportamentos, atitudes e motivações na medida em que 
estimula livremente os participantes a investigar sobre um tema, objeto ou conceito 
(MULTIFOCUS, 2016). 
 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 
 

Na busca pela melhora do rendimento e da segurança das operações nos 
gates portuários e nos acessos aos terminais, os portos estudados implantaram 
sistemas de identificação automática de veículos e do condutor. Estas tecnologias 
permitem aos operadores recopilar uma maior quantidade de informação uma vez 
que monitoram os tempos de trânsito do caminhão, melhorando o serviço ao cliente 
e incrementando o nível de segurança e proteção.  
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Como mencionado anteriormente os dois portos analisados apresentam 
distintos fluxos físicos das mercadorias acompanhados de um fluxo de informação 
que possibilita a transmissão dos dados por meio de um conjunto de equipamentos 
e ferramentas, conforme demais características apresentadas no Quadro 1.   

 
Quadro 1 – Características do fluxo de acesso entre os portos de Valência e Itapoá 

CARACTERÍSTICAS SEMELHANTE DISTINTO 
Fluxo físico da carga  X 

Sistema OCR X  

Fluxo de informação  X 

Barreiras de acessos dos veículos  X 

Polícia portuária  X 

Sistema de detecção de radiação  X 

Acesso aos veículos sem 
autorização 

 X 

Fonte: Autores (2016) 

 
O Porto de Valencia e Itapoá apresentam em comum a utilização do sistema 

OCR para identificação nos acessos dos portos, levando em consideração as 
devidas proporções de tamanho de pátio e volume de acessos entre os dois portos o 
sistema é operado de maneira semelhante, onde as imagens capturadas são 
enviadas a um software de controle que processa a informação e reduz o tempo de 
espera dos veículos. 

Os portos apresentam formas distintas de realizarem a gestão dos seus 
acessos sendo que o Porto de Itapoá não apresenta detectores de radiação nos 
gates e a polícia portuária é substituída por segurança privada, e o serviço de 
fiscalização e controle é realizado pela receita federal. No porto de Valencia os 
policiais portuários agem como agentes da autoridade portuária, que têm a função 
de proteção, controle do tráfico e segurança das vias, ou funções relativas a 
operativas portuárias.  

O porto brasileiro de Itapoá, também denominado de TUP (terminal de uso 
privativo) com número limitado de berços e de menor estrutura física do que o porto 
de Valência na Espanha, possui um fluxo de acesso bem detalhado e caracterizado 
por controle e fiscalização em várias etapas, conferindo também um alto padrão de 
utilização de tecnologias de acordo também com o porto de Valência, guardadas as 
devidas proporções entre os dois portos. 

Com base nas estruturas e fluxos estudados nos dois portos em questão, foi 
estruturado um fluxo modelo representativo utilizando a tecnologia OCR como 
principal forma de identificação de cargas e veículos, conforme a figura 3. 

Ainda de acordo com a Figura 3, o gate de acesso teria duas barreiras físicas, 
sendo que a primeira sempre abriria para os veículos, a partir de então, o veículo 
passaria pela Identificação OCR, detector de radiação e identificação biométrica do 
motorista. O contato com a guarita da segurança seria necessário se o veículo ou 
condutor apresentassem algum tipo de problema durante o acesso. A segunda 
barreira seria aberta para liberação do veículo ou encaminhamento do mesmo a 
área de retenção ou fiscalização. 
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Figura 3 – Proposta de fluxo de acesso com tecnologia OCR 

 
Fonte: Adaptado de Fundación Valencia Port (2012). 
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A proposta deste fluxo é proporcionar um padrão de acesso e uso de 
tecnologias como a OCR para acesso de veículos autorizados ou não. A não 
autorização deve ser caracterizada pela falta de documentação ou documentação 
incompleta e/ou radiação detectada. 

Esta proposta o fluxo de acesso subdividiu-se em dez processos, sendo eles: 
- Painéis informativos das vias – Classifica o acesso em autorizados e não 

autorizados; 
- 1ª barreira física; 
- Câmera – Onde se realiza a leitura da placa de veículo; 
- Identificação OCR – Aplicação da tecnologia transformando a imagem da 

placa do veículo em dados para informação e controle do sistema portuário; 
- Detector de radiação – Processo de controle de segurança para situações 

perigosas; 
- Identificação biométrica – Identificação do motorista; 
- Guarita de segurança e polícia federal – A segurança poderá ser contratada, 

mas em casos de ilegalidade de carga a polícia federal deverá ter presença física no 
local para atuar; 

- 2ª barreira física; 
- Entrada – Caracterizando como a liberação ao pátio de operação interno do 

porto; 
- Retorno/saída do porto – Processo que finaliza casos de acessos 

autorizados ou não autorizados. 
 
A proposta de um padrão de acesso e de uso de tecnologias como a OCR 

nos portos, parte do princípio de que o comércio é internacional e a interação entre 
todos os agentes envolvidos independente de país deve ser globalizada, facilitando 
a agilidade e a eficiência no controle de mercadorias e seus respectivos motoristas 
aos acessos portuários. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 

Com os constantes avanços tecnológicos e o desenvolvimento das relações 
comerciais internacionais, a gestão das atividades portuárias é de extrema 
importância para o aumento da competitividade e redução dos custos operacionais.  

Os portos necessitam investir em infraestruturas que atendam 
adequadamente suas demandas atuais e futuras. Para superar este desafio, os 
gestores devem planejar suas ações e investimentos de maneira sustentável, 
observando o mercado e buscando modelos de tecnologia e gestão que possuam 
reconhecido destaque internacional.  

As tecnologias de Identificação Biométrica e Detecção de Radiação são 
utilizadas como apoio para maior segurança e agilidade no recebimento de dados. 
As tecnologias podem ser minimizadas e substituídas dependendo das 
necessidades da instalação portuária.    

Para que a leitura seja efetuada de maneira correta na utilização da 
tecnologia OCR, as placas dos veículos devem vir no mesmo padrão, legíveis 
(pintura) e limpas. Esta informação deve ser reforçada a todos as empresas/ 
motoristas para que mantenham as placas sempre em bom estado de conservação. 
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A tecnologia não garante uma segurança total no acesso terrestre portuário, 
mas se destaca como um componente estratégico na confiabilidade e na 
minimização dos custos envolvidos nesta operação. É notável que a tecnologia OCR 
é reconhecida na comunidade portuária internacional como ferramenta de controle 
atual e os portos de Valência e Itapoá se encontram modernos com a utilização 
desta tecnologia, proporcionando aos fornecedores e clientes um serviço eficiente. 

 Cabe ressaltar que por intermédio de pesquisas realizadas em bases de 
dados científicas, não foram encontrados artigos relevantes sobre o tema da 
tecnologia OCR, caracterizando uma necessidade da comunidade científica em 
aprofundar mais pesquisas da aplicação desta tecnologia nos portos, porém os 
autores propõem um modelo padrão de um fluxo de mercadorias com uso de 
tecnologias de controle, incluindo OCR, a fim de contribuir para a comunidade 
portuária e acadêmica. Neste modelo toma-se como base um importante porto na 
Espanha e do Brasil. 

Cumpre destacar a importância da padronização de procedimento e uso de 
tecnologias como a OCR, devido as crescentes demandas do comercio marítimo 
internacional e sua relevância para a economia das nações. 

Pesquisas futuras sobre o tema poderiam considerar aspectos relevantes, 
mas que nesta não o foram como por exemplo a influência do tipo de gestão (pública 
ou privada) na adoção de procedimentos e tecnologias de gestão dos procedimentos 
portuários.  Investigações sobre a influência do tipo de carga, condições geográficas, 
perfil dos gestores, incentivos ou interferências governamentais, entre outros podem 
também contribuir para uma melhor compreensão das razões da escolha e adoção 
de procedimentos de gestão distintos entre os portos.  

Os objetivos propostos foram atendidos principalmente na identificação e 
aplicação e também o interesse da comunidade empresarial portuária na 
contribuição acadêmica e na busca de entender melhor os fenômenos que fazem 
parte deste tema. 

Fica observado que o limite da pesquisa prática se deu em um porto no Brasil, 
e em um porto na Espanha, porém com elementos identificados previamente na 
pesquisa científica apurada que abrangeu estudos de diversos autores. 
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Resumo 
 
Este trabalho apresenta o estudo da eficiência relativa de determinados portos 
utilizando-se do método da análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis 
– DEA). No decorrer do trabalho são apresentados os portos escolhidos para o 
estudo, bem como as variáveis definidas (inputs e outputs) para a modelagem e o 
modelo matemático baseado em programação linear. Na sequência, apresenta-se a 
eficiência relativa obtida em cada porto em análise e, a partir do benchmarking, uma 
comparação entre os portos é realizada, propondo mudanças com o objetivo de 
otimizar as operações portuárias.  
 
Palavras-chave: Eficiência Portuária; Data Envelopment Analysis; Benchmarking. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O transporte marítimo tem sido o agente responsável pela globalização desde a 
época das grandes navegações no século XV. Sua importância tem aumentado 
cada vez mais, sendo que em 2013 o transporte aquaviário foi responsável pela 
movimentação de 9,2 bilhões de toneladas de cargas transportadas mundialmente. 
O modal é protagonista do comércio e da economia global, transportando cerca de 
80% do comércio mundial em volume e mais de 70% do comércio global em valor 
(UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD, 
2013). 

No Brasil, a importância do modal em relação ao transporte de cargas é equivalente 
à importância mundial. O modal marítimo apresenta-se como o principal meio de 
escoamento da produção nacional para os diferentes parceiros econômicos do Brasil 
e também como um modal fundamental de transporte em território nacional. Esse 
transporte em território nacional denomina-se cabotagem, que funciona como efetivo 
substituto ao já saturado transporte rodoviário e ao precário modal ferroviário. 
Segundo dados elaborados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) o modal marítimo foi responsável no ano de 2013 por 98% das 
exportações em toneladas e 84% das exportações nacionais em valor (dólares) 
(ANTAQ, 2014). 

O transporte aquaviário brasileiro ainda sofre com baixa eficiência relacionada 
principalmente à infraestrutura e à movimentação de cargas, agravado se a 
eficiência do sistema nacional for comparada sistemas internacionais. É possível 
visualizar essa lacuna entre os portos brasileiros e estrangeiros através do índice de 
qualidade da infraestrutura do Global Competitiveness Report (GCR). A Figura 1 
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apresenta resultados de países selecionados para o ano de 2014 e representa o 
desanimador quadro atual da estrutura portuária brasileira.  
O número anterior a cada país indica a posição do mesmo no ranking, que envolve 
144 países, e os números acima de cada barra referem-se às notas de cada país. O 
Brasil posiciona-se atrás de todos os países fundadores do grupo político de 
cooperação formado entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), de 
alguns países latino americanos, como Chile, Colômbia, Argentina e México e 
também de alguns países africanos como Senegal, Tanzânia e Angola. Em relação à 
pesquisa anterior, na qual o país havia obtido a posição 131 de 148 países 
pesquisados, houve uma pequena melhora de posições, porém a nota obtida foi a 
mesma que a nota atual. 
 
Figura 1 - Índice de qualidade da infraestrutura portuária 

 

Fonte: World Economic Forum (GCR, 2014). 

Diante desse cenário evidencia-se a necessidade da utilização de alguma 
metodologia que além de calcular a eficiência portuária também possa fornecer 
resultados acerca de melhorias a serem realizadas.  
A metodologia a ser empregada neste trabalho para o cálculo da eficiência nos 
portos brasileiros será a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis, 
DEA), brevemente resumida como um método baseado em programação linear, cujo 
objetivo é medir a eficiência de unidades de decisão, fornecendo dados quantitativos 
sobre possíveis direções a serem tomadas para a melhoria dessas unidades, 
quando se encontram ineficientes. 
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo propor um modelo matemático, 
com uso do método DEA, para avaliar a eficiência relativa de portos e terminais 
portuários, no intuito de auxiliar no planejamento e tomada de decisão relacionadas 
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à área aquaviária. Para isso, foi realizada revisão bibliográfica relacionada à 
temática deste trabalho, selecionando as principais variáveis a serem consideradas 
na eficiência de um terminal portuário. Ao mesmo tempo, foram contatadas 
autoridades portuárias no intuito de realizar parcerias e obter os dados necessários 
para a inserção no modelo a ser desenvolvido.  
Este artigo está organizado da seguinte maneira: a seção 2 contém o referencial 
teórico envolvendo a definição de desempenho/eficiência e um panorama da 
eficiência de alguns portos, a seção 3 apresenta o método da Análise Envoltória de 
Dados e na seção 4 é apresentado o estudo de caso proposto neste trabalho, 
incluindo a determinação das diferentes variáveis para mensuração da eficiência 
portuária dos portos definidos para o estudo, além da modelagem do problema. É 
válido citar que para a resolução do problema foi utilizado o software Frontier Analyst 
Application. Na seção 5 é realizada uma análise dos resultados, comparando os 
valores obtidos através do benchmarking, propondo soluções para otimizar as 
operações. Por fim, na seção 6 apresentam-se as conclusões obtidas pelo método 
desenvolvido e a bibliografia utilizada.  
 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Este capítulo apresenta o referencial teórico relativo a conceitos de eficiência, 
eficiência portuária bem como um panorama dos portos.  
 
2.1 Definição de eficiência 
Segundo Reinaldo (2002), a análise da eficiência das organizações é um tema que 
sempre despertou o interesse de pesquisadores, principalmente devido às 
dificuldades encontradas para medi-las. Estas análises são imprescindíveis no 
sentido de identificar os fatores negativos e os problemas existentes nas 
organizações, visando extingui-los ou, pelo menos, amenizá-los. Desse modo, 
procura-se obter uma eficiência ideal, otimizando-se insumos e produtos utilizados 
nos processos. 
Eficiência pode ser definida como sendo o quanto aquilo que foi medido se aproxima 
do valor esperado ou quantidade de referência (PEARSON, 1993). Segundo Rios e 
Maçada (2006), a eficiência é a comparação entre o que foi alcançado (outputs) e o 
máximo valor que poderia ser alcançado a partir de recursos utilizados (input). 
Conforme Clark et al. (2001), a eficiência portuária é um importante fator para os 
custos de transporte. Os autores afirmam ainda que se a eficiência de um porto é 
aumentada de 25 para 75 por cento, os custos de transporte podem ser reduzidos 
em até 12 por cento. Portos ineficientes encarecem o transporte pelo excesso de 
manuseio das cargas. 
Merk e Dang (2012) sugerem que a eficiência portuária é importante indicador da 
performance de um porto e concluem que quanto mais eficiente for o porto, menores 
serão os custos envolvidos e maior será a facilidade de importação e exportação de 
determinado país. 
Para Pearson (1993), a eficiência técnica mede a proximidade entre a quantidade de 
produto produzida por uma empresa e a quantidade máxima de produtos que aquela 
empresa poderia gerar, dado o nível de insumos que pratica, ou usando a mínima 
quantidade de insumos suficiente para produzir determinado nível de produto. Essa 
definição pode ser relacionada para o presente trabalho levando em conta que o 
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cálculo da eficiência relativa dos portos, podem ser calculados com orientação aos 
inputs, minimizando os inputs mantendo os outputs constantes ou orientado aos 
outputs, maximizando os outputs mantendo os inputs constantes. 
 
2.2 Panorama de eficiência de alguns portos 
Costa (2015), ao analisar a movimentação de carga medida em Twenty-foot 
Equivalent Unit (TEU)8, considera Xangai, Cingapura, Shenzhen, Hong Kong, Busan, 
Ningbo, Qingdao, Guangzhou, Dubai e Tianjin os dez portos mais importantes do 
mundo, enquanto destaca que a extraordinária ascensão econômica chinesa, com 
sete dos dez principais portos, e consequentemente seu protagonismo no comércio 
mundial fez com que os portos às margens do Pacífico finalmente ultrapassassem 
os terminais à beira do Atlântico nas transações de exportação/importação. 

Merk e Dang (2012) calculam a eficiência global de portos nos segmentos de 
contêineres e granéis usando alguns métodos, dentre eles o DEA. Os valores da 
eficiência global para alguns dos dez principais portos9 propostos por Oliveira (2003) 
dentro de uma escala de 0 até 1, sendo 0 um terminal ineficiente e 1 um eficiente. 
No quesito terminais de contêineres são: Hong Kong e Guangzhou entre 0,700 e 
0,800; Xangai e Shenzhen, entre 0,600 e 0,700; Busan, entre 0,500 e 0,600. Para 
terminais especializados em petróleo os valores são: Qingdao, entre 0,500 e 0,600; 
Hong Kong e Ningbo, entre 0,400 e 0,500. 
Os dez principais portos brasileiros no comércio exterior (avaliadas no ano 2012) em 
valor movimentado (em US$ bilhões) foram: Santos (63,8), Vitória (23,9), Itaguaí 
(23,4), Paranaguá (18,5), São Luís (13,9), Rio Grande (12,3), Rio de Janeiro (8,8), 
Itajaí (7,9), Macaé (6,8) e São Francisco do Sul (5,2). Mesmo sendo os maiores 
portos brasileiros, esses terminais ainda sofrem com problemas de acesso, falta de 
pátios para caminhões, profundidade inadequada e necessidade de mais berços de 
atracação. Como exemplo, caminhoneiros que pretendem descarregar no maior 
porto brasileiro, Santos, chegam a ficar 24 horas parados na estrada por falta de 
pátios para estacionamento (Acesso a terminais é maior problema nos 10 principais 
portos brasileiros – G1, 2013). 
Vendramini (2012) avalia os 12 melhores portos públicos brasileiros em quesitos 
como possibilidade de expansão, quantidade de linhas férreas que acessam o porto, 
produtividade da infraestrutura portuária, quantidade de faixas de acesso rodoviário 
ao porto, dentre outros. As notas, dentro de uma escala de 1 a 10 sendo 1 a nota 
mínima e 10 a nota máxima, para os cinco melhores portos são: Santos, 7,61; 
Itaguaí, 5,68; Paranaguá, 4,18; Itajaí, 3,89 e Vitória, 3,73. 
A região sul do Brasil conta com 11 portos, e no ano de 2015 foram movimentadas 
84.554,559 toneladas de cargas, o que representa 13,38% da movimentação total 
brasileira (ANTAQ, 2016). Essa quantia de toneladas movimentadas, foram 
distribuídas em 35,76% para o estado do Paraná, 31,56% para Santa Catarina e 
32,68% para Rio Grande do Sul. Os terminais portuários da região são divididos 
entre públicos e privados, sendo 7 públicos e 4 privadas. 
Dentre os 10 maiores movimentadores de contêineres do Brasil, a região Sul conta 
com 5 portos, o que representa 50% dos portos nacionais, sendo 4 desses entre os 
5 primeiros, representando uma importância significativa na movimentação desse 

                                                 
8
 Medida standard utilizada para calcular o volume de um contêiner - unidade equivalente a 20 pés (LUIZ, 

2013). 
9
 Xangai, Ningbo, Singapura, Hong Kong, Roterdã, Antuérpia, Hamburgo, Le Havre, Los Angeles e Nova York 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

529 

 

tipo de carga no território nacional. Paranaguá foi o que mais movimentou, 
8.858.782 de toneladas. Só a região Sul, contribuiu com 32,66% de toda a 
movimentação brasileira, comprovando a significância da escolha dessa região para 
a continuidade deste trabalho. 
Visto a definição de eficiência e os cenários portuários nacional e internacional, 
parte-se na sequência para a explicação do método para cálculo da eficiência 
utilizado neste trabalho.  
 
 
3 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS - DEA 
 
A análise envoltória de dados – DEA é uma técnica de programação matemática 
baseada em programação linear desenvolvida inicialmente por Charnes, Cooper e 
Rhodes (1978) com o objeto de analisar o desempenho, em termos de eficiência 
relativa, de diferentes unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units – 
DMU‘s) tendo como base um conjunto de recursos (inputs) e produtos (outputs). 
Pode-se entender melhor olhando para um exemplo: Com a economia volátil em que 
vivemos, as empresas têm como principal objetivo maximizar o lucro (output) com o 
mínimo de investimentos possíveis (input). Selecionando 10 empresas do setor de 
energia elétrica brasileira, essas empresas são chamadas de Unidades Tomadoras 
de Decisões (DMU‘s), e toma-se como dados de entrada: Ativo Circulante e Ativo 
não Circulante, que são os dois tipos de investimento da empresa, e como output: 
Lucro no mês. O método faz a relação de cada eficiência individual entre todas as 
eficiências gerais, resultando em uma eficiência relativa para cada empresa 
analisada. Os resultados geram uma comparação entre empresas, por exemplo: 
embora a empresa 1 tenho um lucro menor, ela pode ser mais eficiente por ter um 
investimento menor, entre outros casos.  
A avaliação de desempenho tem por objetivo refletir como dado sistema funciona e, 
para compreender os métodos de análise de desempenho é necessário entender os 
fatores: produtividade, eficiência e eficácia. Além desses, é importante definir os 
fatores de escala e a fronteira de produção ligado à eficiência (SOUZA, 2010). Os 
fatores de escala são as respostas da produção ao aumento da quantidade de 
recursos (inputs), podendo ser divididos em constantes ou variáveis. Os fatores 
constantes indicam que a quantidade de recursos (inputs) aumentará ou diminuirá 
proporcionalmente à quantidade dos produtos (outputs).  
A determinação da eficiência das unidades tomadoras de decisões (DMU‘s), quando 
apresentam apenas um produto (output) ou fator de produção, é obtida através da 
relação entre as quantidades de produto (output)/recurso (input). Quando o processo 
envolve múltiplos produtos (outputs) e recursos (inputs), a obtenção da eficiência é 
mais complexa, e, frequentemente, utiliza métodos de fronteira de produção 
determinística ou estocástica, que medem a produtividade técnica de processos com 
múltiplos produtos (outputs) e recursos (inputs). 
A medida de eficiência usualmente utilizada é uma razão entre a soma ponderada 
de outputs e inputs sujeitas as seguintes restrições: 
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Fonte: Wang et al. (2004) 

em que Vik é o peso unitário do input i e Wjk é o peso unitário do output j para a 
unidade estudada k. Sob esta notação, há N unidades estudadas, m variáveis de 
input e n variáveis de output. Para cada unidade estudada, determina-se o conjunto 
de pesos que lhe dá maior eficiência possível. Na medida básica tradicional de 
eficiência, os pesos são supostos para serem uniformes através dos inputs e outputs 
para todas DMU‘s. 
Segundo Saha e Ravisankar (2000), o método DEA seleciona os pesos que 
maximizam o resultado da eficiência de cada DMU sob as circunstâncias de que 
nenhum peso seja negativo, que toda a DMU possa usar o mesmo jogo de pesos 
para avaliar sua própria relação da eficiência e que a resultante desta não exceda 1. 
A característica chave dos modelos DEA é a de que os pesos são tratados como 
desconhecidos. Eles serão escolhidos de forma a maximizar a eficiência da unidade 
observada. A eficiência desta unidade será igual a um, caso a mesma seja eficiente 
em relação às outras unidades, e será menor do que um, se for ineficiente. Para 
uma DMU ineficiente, a solução identifica as unidades eficientes que servirão de 
referência àquela.  
 
3.1 Modelos 
  
 Há dois modelos clássicos do DEA, o modelo de Constant Return to Scale 
(CCR), que considera retornos de escala constantes, e o Banker, Charnes e Cooper 
(BCC), que considera retornos variáveis de escala e não assume proporcionalidade 
entre inputs e outputs. 
 
3.1.1 Modelo CCR 
 O modelo CCR foi o modelo pioneiro em DEA (1978), operando com retornos 
constantes de escala. Esse modelo maximiza o quociente entre a combinação linear 
dos outputs e a combinação linear dos inputs, com a restrição de que para qualquer 
DMU, esse quociente não pode ser maior que 1, quando a unidade analisada tem 
eficiência relativa de 100%. Já o modelo BCC considera situações de eficiência de 
produção com variação de escala e não assume proporcionalidade entre inputs e 
outputs, ou seja, no CCR se os inputs forem dobrados, os outputs dobram também 
(BEZERRA, 2015). 
 Devido ao modelo possuir retorno constante de escala, é possível verificar na 
Figura 2, que os dados observados geram uma reta. A Figura 2, representa o gráfico 
da razão entre dados de entrada (input) e dados de saída (output), os pontos no 
gráfico significam as DMU‘s analisadas, nesse caso, 8 DMU‘s. A T2 está na fronteira 
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de produção, sendo uma DMU eficiente. Enquanto as demais em comparação à T2 
são ineficientes.    
 
Figura 2 - Fronteira de produção do modelo CCR 

 
Fonte: Wang et al. (2004) 

 
3.1.2 Modelo BCC 
 Proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984), o modelo BCC, também 
conhecido como Variable Return Scale (VRS), pressupõe que as DMU‘s avaliadas 
apresentem retornos variáveis de escala. O modelo determina uma fronteira VRS 
que considera retornos crescentes ou decrescentes de escala na fronteira eficiente. 
Considera que um acréscimo no input poderá promover um acréscimo no output, 
não necessariamente proporcional, ou até mesmo um decréscimo.  
 A principal característica do modelo BCC, nada mais é do que o modelo CCR 
incorporando a possibilidade de retornos variáveis de escala, ou seja, o modelo BCC 
explicita uma fronteira de eficiência que admite retornos variáveis de escala. Pelo 
fato de assumir retorno variável de escala, antes o que era uma reta, modifica-se 
para um cone convexo. Na Figura 3, T1, T2 e T8 estão na fronteira de produção e 
são considerados eficientes, já as outras DMU‘s, as que não estão sobre a linha, são 
consideradas ineficientes. Um exemplo de melhoria da eficiência é notável nos 
pontos T3I e T3O, que no cálculo da eficiência relativa, a DMU T3 não possui 
eficiência máxima, mas se seguir as orientações voltando-se para o input (diminuir o 
input para continuar produzindo a mesma quantidade de output), ela atinge a 
fronteira e assim 100% de eficiência. O mesmo processo pode ser feito com a 
orientação ao output, que com um mesmo input é possível aumentar o output, 
atingindo assim a fronteira de eficiência máxima. 
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Figura 3  - Fronteira de produção do modelo BCC 

 
Fonte: Wang et al. (2004) 

Segundo Paiva (2000), algumas diferenças fundamentais entre os dois 
modelos incluem a superfície de envelopamento e o tipo de projeção do plano 
ineficiente à fronteira. Trabalhando com diferentes retornos de escala, geram 
fronteiras diferentes e valores de eficiência relativa. Ambos os modelos podem ser 
orientados para insumos ou produtos. No primeiro modelo a maior redução 
equiproporcional do consumo para a produção é observada, já para o segundo 
modelo, as projeções dos planos observados sobre a fronteira buscam o máximo 
aumento equiproporcional de produção. 
 
3.2 O método DEA no setor portuário 
 No setor portuário, o método DEA apesar de já ter sido utilizado, ainda não é 
muito explorado, possuindo poucos estudos no setor portuário nacional. Roll e 
Hayuth (1993) foram os pioneiros a utilizarem o DEA em portos, mostrando como 
esta técnica poderia ser usada com dados operacionais disponíveis nos portos. Esse 
primeiro estudo foi feito utilizando dados hipotéticos para vinte DMU‘s com o objetivo 
de demonstrar como suas eficiências poderiam ser mensuradas e otimizadas. Nesse 
estudo os dados de entrada (inputs) foram: nível de serviço, movimentação de 
carga, satisfação do usuário e número de atracações; e os dados de saída (output) 
foram: total do capital investido, número de funcionários e tipos de carga. Quatro dos 
vinte portos atingiram eficiência de 100%.  
 Em estudo mais recente, Culliname et al. (2004), utilizaram a técnica de DEA 
nos modelos CCR e BCC para medir a eficiência de 25 dos 30 maiores terminais de 
contêineres do mundo no período de 1992 até 1999. Como inputs os autores 
utilizaram o tamanho total do berço, área do terminal, número de guindastes de 
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berço, número de straddle carriers10, e o número de guindastes de pátio. O único 
output foi o número de TEU‘s movimentados. Com o CCR, os portos de Keelung, 
Nagoya, Colombo, Los Angeles e Kaohsiung foram os que obtiveram maior 
eficiência e no modelo BCC, além dos citados anteriormente, também se 
destacaram os portos de Tanjunk Priok, New York, Singapura e Hong Kong. 
 No mesmo ano (2004), Turner et al. assim como Culliname et al., mediram a 
eficiência dos vinte e seis maiores terminais de contêineres da América do Norte 
(Estados Unidos e Canadá) no período de 13 anos. Os inputs selecionados foram: a 
área do terminal e o número de guindastes e tamanho do berço, já o único output, foi 
o número de TEU movimentado. Os portos foram divididos em três grupos, 
separados por região. Com os resultados obtidos, observou-se que os terminais da 
Costa do Golfe tiveram um crescimento significante entre os anos de 1992 a 1997, 
os terminais da Costa Oeste tiveram pequeno crescimento durante todo o período de 
estudo e o terceiro grupo, da Costa Leste, não obtiveram crescimento nos primeiros 
nove anos de estudo, mas que nos últimos quatro anos apresentou um leve 
crescimento. Duas informações importantes a serem retiradas desse estudo: os 
autores utilizaram outro output, toneladas movimentadas, que apresentou uma alta 
correlação com o número de TEU movimentado, assim utilizou-se apenas o número 
de TEU movimentado e que após encontrado o resultado, utilizaram a eficiência 
relativa obtida como variável na Regressão Tobit, mostrando que entre as variáveis 
de entrada e saída, o tamanho do terminal tem alta relação com a eficiência do 
mesmo. 
 Segue o Quadro 1, que sintetiza a fundamentação teórica e apresenta os 
estudos que utilizaram o método DEA aplicados ao setor portuário. É possível notar 
que a minoria desses estudos foi realizada no Brasil, o que infelizmente demonstra a 
escassa utilização desse método para o setor. 
 

Quadro 1 - Resumo dos Estudos no Setor Portuário. 

 
    

Autores Modelo País 

ROLL e HAYUTH (1993) CCR - 

MARTINEZ - BUDRIA et al. (1999) BCC Espanha 

TONGZON (2001) CCR Mundo 

VALENTINE e GRAY (2001) CCR Mundo 

ITOH (2002) CCR e BCC Japão 

SERRANO e CASTELLANO (2003) BCC Espanha 

TURNER et al. (2004) - EUA e Canadá 

CULLINAME et al (2004) CCR e BCC Mundo 

RIOS (2005) CCR e BCC Mercosul 

WANKE (2016) BCC Brasil 

Fonte: Adaptado de Wang et al. (2004) 

 O presente trabalho possui semelhança com o de SERRANO e 
CASTELLANO (2003) pelo fato de considerar a mesma variável de saída (output), 
no caso a quantidade de carga movimentada (em toneladas) e os 3 dados de 
entrada (input) acrescido de outras variáveis consideradas importantes para o 

                                                 
10

 Equipamento utilizado por alguns terminais para movimentar um contêiner no pátio. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

534 

 

estudo (calado e número de berços). Possui semelhança também no modelo DEA 
escolhido para o método utilizado no estudo em questão. 
 
 
4 ESTUDO DE CASO 
 
 Este tópico compreende a construção do modelo considerando os primeiros 
levantamentos sobre os portos a serem utilizados no estudo, bem como as variáveis 
selecionadas através de revisões da literatura e de contatos efetuados com terminais 
portuários parceiros do estudo. 

 
4.1 Definição das variáveis selecionadas 
Para definir com precisão as variáveis mais significativas para a modelagem do 
estudo, buscou-se na literatura trabalhos com temas similares ao cálculo da 
eficiência portuária que utilizaram, ou não, o método DEA. Após a varredura, foi 
possível identificar os inputs e outputs utilizados por diversos autores (TONGZON, 
2001; ITOH, 2002; BARROS E MANAGI, 2008; NIGRA, 2010; JÚNIOR, 2010; 
WANKE, 2002; CULLINAME et al., 2004): 

Quadro 2 – Variáveis utilizadas em trabalhos acadêmicos sobre eficiência portuária 

            

Inputs Outputs 

Número de guindastes Movimentação em TEU's 

Número de berços Movimentação h/navio 

Número de rebocadores Movimentação em toneladas 

Número de funcionários Quantidade de navios atendidos 

Área do terminal 

 Tempo de espera 

 Extensão de berços 

 Número de gruas 

 Calado 

 Capacidade Estática (TEU) 

 Número de gates   

Fonte: Autor, 2016. 

Percebe-se ao analisar o Quadro 2, que diferentes fatores foram considerados nos 
campos inputs e outputs nas análises realizadas até então, pois portos são 
provedores de diferentes atividades de serviço. Conclui-se então que a medida da 
eficiência do porto não pode ser atribuída ao todo apenas com base num único 
indicador. Múltiplos inputs e outputs devem ser avaliados para que se obtenha uma 
eficiência portuária que possa ser atribuída as diferentes atividades desenvolvidas 
pelo porto.  
Com o intuito de definir as variáveis mais significantes a partir também da visão de 
gestores portuário, realizou-se uma enquete a qual foi compartilhada entre 
profissionais brasileiros da área. Nela, foram listadas as variáveis encontradas na 
literatura e solicitado para os respondentes que definissem com pesos de 1 a 5, 
sendo 1 como pouco relevante e 5 muito relevante, sobre a importância da variável 
em questão para a operação portuária. Posteriormente, foi realizado o cruzamento 
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de informações entre a varredura do referencial bibliográfico e as considerações dos 
gestores, encontrando-se variáveis em comum, as quais serão utilizadas para 
continuidade desse trabalho. São elas: 
 
Quadro 3 – Dados de entrada e saída para o estudo 

Dados de entrada Dados de saída 

Número de berços Movimentação de carga em toneladas 

Quantidade de Portêineres  

Calado  

Área total de armazenagem  

Extensão do cais  

Fonte: Autor, 2016. 

 

4.2 Portos selecionados para o estudo 
No presente trabalho os portos que serão analisados, são 6 portos da região Sul, 
que como comentado anteriormente, dos 10 maiores portos de navios em 
movimentação de contêiner, 5 estão nessa região, demonstrando a importância da 
mesma para o comércio brasileiro. Os portos selecionados compreendem 4 de 
Santa Catarina, são eles: TECON Imbituba, TUP Porto de Itapoá, Porto de 
Navegantes (Portonave) e APM Itajaí. Um do Paraná e um do Rio Grande do Sul: 
TECON Paranaguá e TECON Rio Grande respectivamente. 
Segue no Quadro 4 os portos selecionados para a análise juntamente com os 
valores dos parâmetros obtidos. Tais dados serão considerados para a modelagem 
do problema, posteriormente será resolvido no software Frontier Analyst para obter 
as eficiências relativas.  
 
Quadro 4 – Infraestrutura dos Portos 

 
Imbituba Itapoá 

Calado [m] 12,5 16 

Equipamentos 2 6 

Quantidade de Berços 2 2 

Área Total [m
2
] 207 146 

Extensão do cais [m] 660 630 

Carga Movimentada [t] 430.552 6.060.502 

  Portonave APM Itajaí 

Calado [m] 14 14 

Equipamentos 6 2 

Quantidade de Berços 3 2 

Área Total [m
2
] 360 75 

Extensão do cais [m] 900 535 

Carga Movimentada [t] 7.585.704 2.664.292 

 
Paranaguá Rio Grande 

Calado [m] 12 12,5 

Equipamentos 3 6 
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Quantidade de Berços 3 3 

Área Total [m
2
] 303 830 

Extensão do cais [m] 879 900 

Carga Movimentada [t] 8.858.782 7.348.032 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Nesta seção são apresentados os valores das eficiências relativas obtidas com a 
aplicação dos dois modelos clássicos do método DEA (CCR e BCC) nos portos da 
região Sul. Além disso, nesta seção, também é realizada a análise dos resultados.  
 
5.1 Resultado do modelo CCR orientado aos outputs 
O cálculo da eficiência foi orientado aos outputs baseado no fato de que os portos 
não pretendem diminuir sua área de armazenamento, nem tanto diminuir o calado do 
berço de atracação, sendo valores já pré-estabelecidos. Portanto com a 
infraestrutura existente de cada porto pretende-se encontrar o valor ideal da 
quantidade de carga movimentada trabalhando com retornos constantes de escala. 
Esse modelo é utilizado para calcular a eficiência produtiva. 
Foram encontradas duas DMU‘s eficientes (Porto de Itapoá e TECON Paranaguá) e 
quatro ineficientes (APM Itajaí, Imbituba, Portonave, TECON Rio Grande).  
 
Tabela 1 – Tabela de eficiência CCR 

DMUs Eficiência Condição 

APM Itajaí 99.10% 

TECON Imbituba 7,3% 

Porto de Itapoá 100.00% 

TECON Paranaguá 100.00% 

Portonave 85.20% 

TECON Rio Grande 82.80% 
  

 Fonte: Autor, 2016. 

Analisando as DMU‘s que não obtiveram eficiência máxima, fazendo uma 
comparação com as DMU‘s eficientes pelo Benchmarking (Itapoá e TECON 
Paranaguá) foi possível obter os valores ideais da quantidade de movimentação de 
carga em cada porto para conseguir alcançar a fronteira de produção orientada ao 
output. 
 
Tabela 2 – Potenciais melhorias com o modelo CCR 

DMUs      Atual (t)      Desejada (t) Variação 

APM Itajaí        2,664,292         2,687,491  0,87% 

TECON Imbituba            430,552         5,905,854  1372% 

Portonave        7,585,704         8,905,176  17,39% 

TECON Rio Grande        7,348,032         8,877,339  20,81% 

Fonte: Autor, 2016. 
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Analisando a Tabela 2 é possível notar que o porto de Imbituba é nitidamente o 
menos eficiente entre todos em estudo, necessitando aumentar em mais que 1372% 
sua movimentação de carga, demonstrando assim uma superestrutura portuária 
muito mal utilizada. Se comparar o TECON Imbituba com a APM Itajaí, pelo fato de 
possuírem estrutura operacional próximas, a APM Itajaí movimenta 6 vezes mais 
que o porto de Imbituba, demonstrando que com a mesma estrutura é possível 
movimentar quantidades de carga muito mais significativas, tornando Imbituba um 
porto ineficiente visto por esse aspecto.  
 
Figura 4 – Janela de frequência de comparação 

 
Fonte: Software Frontier Analyst, 2016. 

Quanto mais vezes a unidade for utilizada como referência para o Benchmarking, 
mais provável que ela seja uma unidade com ótimo desempenho operacional. 
Unidades que não forem utilizadas como base para comparação ou não possuem 
valores altos de eficiência, ou possuem combinações incomuns de inputs e outputs, 
não sendo susceptíveis a oferecerem as melhores práticas operacionais para 
unidades ineficientes. As unidades que mais aparecem como comparadoras, são 
chamadas de ―Líderes Globais‖ os quais fornecem exemplo de boas práticas 
operacionais a demais unidades. Analisando a Figura 4 é possível notar que apenas 
TECON Paranaguá e Porto de Itapoá foram utilizados como referência para as 
demais unidades não eficientes nesse modelo.  
 
5.2 Resultado do modelo BCC orientado aos outputs 
Assim como calculado anteriormente, com orientação aos outputs, para o modelo 
BCC não será diferente. Com o mesmo objetivo de produzir mais com os inputs 
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utilizados agora utilizando retornos variáveis de escala, sendo esse modelo utilizado 
para calcular a eficiência técnica. 

Tabela 3 – Tabela de eficiência BCC 

DMUs Eficiência Condição 

APM Itajaí 100.00% 

Imbituba 100.00% 

Itapoá 100.00% 

TECON Paranaguá 100.00% 

Portonave 85.60% 

TECON Rio Grande 82.90% 
  

 Fonte: Autor, 2016. 

Como feito no modelo CCR, repete-se para o BCC a aplicação do Benchmarking 
comparando TECON Paranaguá, considerando-o como o líder global que fornece 
um exemplo de boas práticas operacionais, com Portonave e TECON Rio Grande 
orientados aos outputs, para atingirem a fronteira de produção esses portos 
precisam aumentar sua quantidade de carga movimentada (em toneladas) mostrada 
na proporção mostrado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Potencias melhorias com o modelo BCC 

DMU’s Atual (t) Desejada (t) Variação 

Portonave 7,585,704 8,858,782 16,78% 

TECON Rio Grande 7,348,032 8,858,782 20,56% 

 Fonte: Autor, 2016.  

Analisando ainda o modelo em questão é possível obter a correlação entre as 
variáveis de entrada com a variável de saída, vendo então quais parâmetros 
possuem maior peso para o cálculo da eficiência relativa. Visto isso, segue as 
respectivas correlações, onde o número mais próximo de 1 representa alta 
correlação e valor negativo, correlação negativa. 

Tabela 5 – Correlação entre inputs e output 

 

Carga Movimentada 

Quantidade de berços (un.) 0,93 

Extensão dos berços (m) 0,77 

Equipamentos (un.) 0,64 

Área total (m
2
) 0,49 

Calado (m) -0,10 

 Fonte: Autor, 2016.  

Observando a Tabela 5, nota-se que o parâmetro que tem maior influência sobre a 
quantidade de carga movimentada é a quantidade de berços. Já o calado tem 
correlação negativa, ou seja, esse parâmetro relacionados com os demais 
parâmetros para o cálculo da quantidade de carga movimentada em toneladas não 
influenciaria no resultado final da eficiência relativa calculada. 
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Figura 5 – Berços por carga movimentada 

 
Fonte: Software Frontier Analyst, 2016. 

A partir dos valores obtidos na correlação entre inputs e outputs, e analisando a 
Tabela 5, o item que teve maior correlação com a quantidade de carga movimentada 
(em toneladas) foi a quantidade de berços, e observando a Figura 5, percebe-se que 
os terminais que têm maior número de berços, são os que mais movimentam cargas, 
isso se dá ao fato de que com maior vaga para atracação, mais navios podem ser 
atendidos e mais cargas movimentadas.  
 
 
6 CONCLUSÕES 
 
Esse trabalho mensurou e analisou a eficiência operacional dos terminais da região 
Sul do Brasil utilizando o método DEA, que é uma técnica matemática que analisa a 
eficiência relativa a partir de uma série de inputs e outputs. Pode-se perceber que é 
uma metodologia eficiente que auxilia no planejamento e na tomada de decisão, 
encontrando não apenas a eficiência da unidade analisada, mas também indica 
onde e o que pode ser otimizado, melhorando assim a operação.  
Decidiu-se utilizar os dois modelos de DEA, devido aos dois serem encontrados na 
literatura. Entretanto, como o BCC trata retornos variáveis de escala torna-se mais 
apropriado no quesito de terminais portuários, pelo fato que um porto de pequeno 
porte, é analisado a partir do mesmo modelo do que um de grande porte. 
Como visto no capítulo 4. ESTUDO DE CASO tanto para o CCR quanto para o BCC, 
o Porto de Itapoá e o TECON Paranaguá tiveram eficiência relativa máxima, 
diferente dos outros terminais, que tiveram eficiência máximo no modelo BCC, o que 
não se repetiu no modelo CCR, como o caso da APM Itajaí e o Porto de Imbituba. 
Isso se deve ao fato que no modelo CCR, com retorno constante de escala, ele não 
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leva a dimensão do porto em consideração, atingindo uma eficiência extremamente 
baixa, e que no modelo BCC isso não ocorre devido ao fato de levar em 
consideração a dimensão do porto. 
Já a Portonave e TECON Rio Grande tiveram eficiências relativas altas e 
relativamente parecidas nos dois modelos, demonstrando a estabilidade do porto. O 
fato do porto de Imbituba passar de 7,3% para 100% se comporta pelo fato que com 
o modelo de retorno constante de escala, a estrutura atual do porto está sendo 
subutilizada, poderia produzir muito além do que se produz, mas se visto por retorno 
variável de escala, pelo fato de possuir menor estrutura operacional, o que foi 
produzido está dentro da fronteira de produção. 
Segue a Tabela 6 com as respectivas eficiências relativas das DMU‘s para os dois 
modelos estudados. 
 
Tabela 6 – Eficiência relativa pelo BCC e CCR 

DMUs CCR BCC 

APM Itajaí 99.10% 100.00% 

Imbituba 7,3% 100.00% 

Itapoá 100.00% 100.00% 

TECON Paranaguá 100.00% 100.00% 

Portonave 85.20% 85.60% 

TECON Rio Grande 82.80% 82.90% 

 Fonte: Autor, 2016.  

No Brasil os terminais portuários movimentadores de contêineres são classificados 
em três categorias, pequeno, médio e grande porte. Os terminais com 
movimentação superiores a 250 mil TEU‘s (aproximadamente 2,75 milhões de 
toneladas) movimentadas são considerados grandes, terminais com movimentação 
entre 100 e 250 mil TEU‘s (entre 1,1 e 2,75 milhões) são considerados de médio 
porte, e aqueles com movimentações inferiores a 100 mil TEU‘s (1,1 milhões) são 
considerados de pequeno porte.  
Dentro dessa classificação, na região Sul, cinco terminais são considerados grandes 
e um pequeno. E analisando a Tabela 6, a estabilidade da eficiência relativa nos 
dois modelos, para os terminais de grande porte, foram próximas, diferente do 
terminal de pequeno porte (Imbituba) que teve uma enorme variação pelo fato de 
que um modelo foi considerado sua categoria e outra não.  
O estudo e a aplicação do método DEA no setor portuário brasileiro ainda é 
relativamente baixa se comparado ao nível mundial, sendo que os maiores números 
de estudos forem realizados nos países desenvolvidos e nos países que fazem parte 
do BRICS. Sendo assim, recomenda-se como expansão deste estudo aumentar o 
número de DMU‘s estudadas e inserir novos inputs e outputs no modelo. Algumas 
limitações do modelo se deve ao fato de que alguns resultados não podem ser 
colocados em prática, pois algumas metas estabelecidas após o Benchmarking não 
podem ser atingidas, como por exemplo, se o terminal possui três berços de 
atracação e a meta estabelecida é a utilização de dois berços, não tem como o 
terminal não utilizar a estrutura já existente. 
A presente iniciação científica foi de extrema importância para o aprendizado e a 
inserção no setor portuário. Com a iniciação as oportunidades no mercado de 
trabalho foram abertas, através do artigo foi possível fazer contato com empresas e 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

541 

 

profissionais da área, possibilitando conseguir um estágio o qual pude aplicar os 
conhecimentos aprendido durante o desenvolvimento do artigo. 
Outra grande oportunidade que a iniciação científica possibilita, são as 
oportunidades de poder apresentar o artigo em congressos nacionais e 
internacionais no Brasil e no exterior. Esse projeto me possibilitou dessa 
oportunidade, tendo o artigo aceito em dois congressos. Além de todas essas 
oportunidades de aprender e conhecer profissionais da área, acredito que ter uma 
iniciação científica no currículo é um grande diferencial para quando entrar no 
mercado de trabalho. 
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Resumo 
 
Os portos são considerados elos logísticos determinantes na competitividade de 
cadeias de suprimentos globais. Este é o caso do Terminal Marítimo Ponta da 
Madeira (TMPM) da Vale, localizado em São Luís-MA, dedicado à movimentação de 
minerais e contando com processo de gestão de operação em conformidade às 
melhores práticas internacionais. O TMPM faz parte do Sistema Norte da Vale na 
integração mina-ferrovia-porto e se constitui no principal porto de granel sólido do 
Brasil. Sua gestão incorpora os princípios do Vale Production System (VPS), que 
objetiva operações eficientes, de baixo custo e de qualidade. Para tanto, conta com 
ferramentas gerenciais ao estado da arte. O artigo analisa a utilização do método do 
Seis Sigma aplicado na gestão do sistema de embarque de minério, especificamente 
na aplicação do indicador de parada operacional, cujo monitoramento sistematizado 
identifica as causas e impactos das principais paradas operacionais, e eventuais 
discrepâncias dos valores de suas metas anuais. Essa análise compreende a 
estratificação de causas e feitos em gráficos de Pareto. No caso do indicador de 
parada operacional do embarque pode se perceber a falha por entupimentos e a 
intervenção com utilização da metodologia Seis Sigma. O estudo partiu da revisão 
de literatura sobre o tema e baseou-se no caso da operação de embarque, contando 
com visitas ao sítio e aplicação de entrevistas semiabertas com pessoal técnico 
responsável. Desta forma, constataram-se sistemática de análise, planejamento e 
intervenção bem estruturada com participação diversos níveis da empresa, e boas 
práticas gerenciais de tratamento de desvios dos indicadores. Pode-se apontar, 
como estudos futuros, a extensão da investigação para o TMPM como um todo, para 
outros portos da Vale e outros portos semelhantes para comparações entre os 
procedimentos identificados.  
 
Palavras-chave: Paradas Operacionais; Eficiência Portuária; Seis Sigma; Gestão 
Portuária; Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM). 
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1 INTRODUÇÃO  

No cenário globalizado atual, o comércio exterior é muito importante para a 
economia brasileira, sendo que, em 2014, representou a relação de 19,3% do PIB e, 
mesmo considerando a relativamente pequena participação do país (1,2%) no fluxo 
de comércio (valores de exportações e importações) internacional. (ROBLES; 
NOBRE, 2015). No ano de 2014, o transporte marítimo correspondeu a 78,2% do 
fluxo do comércio exterior brasileiro em valor e 94,3% em volume, sendo que o 
transporte a granel a principal movimentação com mais de 90% do total.  (Aliceweb 
(2016). 

Do ponto de vista institucional, os portos brasileiros podem ser considerados 
em duas configurações, a saber, portos públicos (PPs) e terminais de uso privativos 
(TUPs).  Estes últimos, em geral, portos dedicados a um tipo de produto são ligados 
a cadeias de suprimentos de seus proprietários e, como tal, apresentam sistemas de 
gestão bastante avançados e eficientes.  

Apesar da situação econômica internacional desfavorável, que tem agravado 
a crise política e econômica no Brasil, ainda, sem perspectivas de solução, em 2015, 
a movimentação portuária cresceu 3,9% em relação ao ano anterior, atingindo 573,2 
milhões de t, com os TUPs correspondendo a 65,1% dessa movimentação.  
(ANTAQ, 2016).  

O anuário da UNCTAD indicou uma movimentação global de 9,8 bilhões de t, 
sendo 6,0 bilhões de t granéis sólidos (61%), dos quais, aproximadamente 1,28 
bilhões de t de minério de ferro (13% do total), principal granel sólido movimentado 
por mar (UNCTAD, 2016). No caso brasileiro, em 2014, segundo dados da ANTAQ, 
foram movimentadas 713 milhões de t, sendo 534 milhões de t de granel sólido, com 
349 milhões de t referente a minérios. 

No início dos anos 2000, órgão da ONU, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), elaborou um relatório que se tornou 
clássico do setor ao descrever e analisar o desenvolvimento dos papéis das 
organizações portuárias nas cadeias logísticas globais. O estudo dividiu a evolução 
dos portos em gerações, conforme ilustra a Figura 1. 
 

Figura 1 Evolução da Organização dos Portos 

 

Fonte: Adaptado de UNCTAD, 1990. 
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A evolução dos portos se deu rapidamente a partir da década de 60 do século 
passado de local básico de troca modal de mercadorias e, a partir da revolução da 
conteinerização atuar como elo de integração modal e componente de cadeias 
logísticas locais e globais. A partir dos anos 80, os portos passam a realizar funções 
de agregação de valor, sendo que os sistemas de informações sobre o trânsito de 
mercadorias fundamentais para ação de portos que, inclusive, passam a contar com 
instalações industriais em suas proximidades.  

Essa evolução não parou aí e diversos autores se referindo a tem abordado 
com a configuração de portos de quarta geração (Paíxão; Marlow, 2003) e de quinta 
geração (Lee; Lam, 2016). Esta última mais associada a portos dedicados à 
movimentação de contêineres, tendo em vista sua integração às cadeias globais de 
suprimento. Desse modo, adaptando-se as considerações de estudo da ESCAP 
(2002) três direções gerais das atividades empresariais impactam as atividades 
portuárias, a saber: 

 Logística integrada: portos atuando na integração dos componentes logísticos 
assumindo mais funções na integração modal com suas instalações de 
armazenagem atuando como pulmão (buffer) na compatibilização entre os 
fluxos de entrada e saída de mercadorias; 

 Produção: Portos como centros de adição de serviços em complementação 
ao processamento de produtos. Esses serviços podem se referenciar, por 
exemplo, à postergação da configuração final dos produtos para 
consumidores, ou seja, o blending e à agregação de serviços de valor 
logístico. As áreas portuárias (primárias e secundárias) se convertem em 
centros regionais de distribuição e de prestação de serviços especializados;  

 Serviços relacionados à gestão e operações do terminal portuário em si. No 
desempenho de sua função nas cadeias de suprimentos a racionalização de 
custos e otimização de atividades se apresentam como básicas. Esta 
dimensão, como veremos adiante, diz respeito ao foco do presente artigo. 

Os portos podem ser classificados também em relação ao tipo de mercadoria 
que movimentam, em portos multipropósitos e dedicados. Um exemplo claro de 
porto multipropósito é o Porto de Santos. Este artigo focaliza um porto dedicado, o 
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM), TUP localizado na Baía de São 
Marcos, na cidade de São Luís no estado do Maranhão e voltado para a exportação 
de minério de ferro de manganês e operado pela Vale. 

A Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo. Presente nos 
cinco continentes, em 26 países, com sede no Brasil. Suas operações correspondem 
a um sistema integrado e complexo mina-ferrovia-porto e, de longe, representam a 
principal operação portuária do país.  

Na exploração de um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo 
localizado na Serra do Carajás, no estado do Pará, o sistema compreende a ligação 
ferroviária ao litoral pela Estrada de Ferro Carajás (EFC), sistema de alta capacidade 
que acessa o TMPM, onde o minério de ferro é embarcado para clientes mundiais. 
Assim, o TMPM faz parte do Sistema Norte da VALE, juntamente com as minas a 
céu aberto da Serra de Carajás (PA), uma usina de beneficiamento de minério de 
ferro, pela Estrada de Ferro Carajás (EFC). 

Desta forma, a Vale conta com um sistema logístico próprio e integrado, no 
qual emprega as melhores práticas de gestão de modo a reduzir tempos e custos da 
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movimentação, o que, ao lado da qualidade do minério, a possibilita concorrer no 
mercado mundial com o produto australiano de menor distância ao principal país 
consumidor de minério de ferro, a China.   

O presente estudo faz um recorte no sistema de gestão do TMPM ao analisar 
as ferramentas de gestão utilizadas para identificar causas que interferem na 
operação, mais especificamente, a metodologia Seis Sigma aplicada ao indicador de 
paradas operacionais. O objetivo desta aplicação é de reduzir e estabilizar o modo 
de falha relativa a entupimentos na operação de embarque de minério do TMPM, e 
assim, aumentar sua produtividade e reduzir os custos de embarque no Porto.  
 
2 SISTEMA E OPERAÇÃO PORTUÁRIA  

É interessante notar que a grande maioria de publicações acadêmicas 
relativas à gestão portuária é voltada para terminais de movimentação de 
contêineres, sendo que os terminais dedicados a granéis líquidos e sólidos são 
menos estudados. Uma das explicações é a disponibilidade de informações, uma 
vez que estes terminais, em grande parte, são privados com restrições na 
disponibilidade de informações.  

No caso brasileiro, pode se destacar os trabalhos realizados por grupo de 
pesquisadores vinculado à Universidade Federal do Maranhão, que tem produzido 
artigos apresentados em congressos especializados e publicações acadêmicas, 
abordando a gestão de operação de terminais de granéis sólidos, a saber, Adriano 
et al. (2013); Cutrim et al. (2013, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2014 e 2014b); 
Mendes et al. (2013); Pereira et al. (2013); Robles et al. (2012, 2013, 2013b, 2013c, 
2016); Santana et al. (2015); Silva et al. (2013) e Unes et al. (2015). O presente 
artigo se desenvolve nesse conceito e pretende contribuir para o entendimento da 
aplicação de conceitos usuais nas operações industriais e de serviços à gestão 
portuária com foco nos procedimentos do TMPM. 

Dessa forma, abordaram-se os conceitos fundamentais da operação 
portuária, entendida com um sistema, a exemplo dos sistemas de produção, 
identificando-se indicadores de eficiência. Esses conceitos foram pesquisados em 
publicações acadêmicas e outros especializados. As características fundamentais de 
sistemas portuários, focalizando-se terminais de movimentação produtos sólidos a 
granel, especificamente o minério de ferro.  

A aplicação das ferramentas gerenciais de controle foi referenciada à 
literatura relativa ao desenvolvimento de processos gerenciais de operação e da 
gestão da qualidade (Seis Sigma) em serviços.  

Note-se que a prestação de serviços de movimentação de mercadorias, 
especialmente nesse tipo de terminal portuário, envolve um processo produtivo 
bastante sofisticado em que interagem equipamentos físicos de grande porte e 
sistemas de informação de rastreamento e acompanhamento dos processos de 
movimentação, armazenagem, recuperação e encaminhamento para embarque e o 
embarque, propriamente dito.  
 
2.1 O Sistema portuário e seus subsistemas  

Um dos conceitos básicos a considerar é explicitado por Peixoto (2011), em 
que o porto é entendido como um sistema composto por subsistemas de Acesso 
Terrestre, de Estruturas de Retroárea, de Estruturas de Atracação e de Acesso 
Marítimo.  
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O subsistema Acessibilidade Terrestre diz respeito à integração das 
instalações portuárias aos modos de transporte terrestres, basicamente ferrovia e 
hidrovia. O subsistema Estrutura de retroárea compreende as instalações utilizadas 
para compatibilizar fluxos de entrada e saída entre os modos terrestres e aquaviários 
e seu projeto depende das características (granel, acondicionada, solta, especial) e 
volume de carga movimentada, características geotécnicas, físicas e climáticas do 
local de implantação do terminal, sistemas adotados para a movimentação de cargas 
e correspondentes especificações de equipamentos (PEIXOTO, 2011).  

O subsistema Estruturas de Atracação se refere à transição entre a 
navegação e as operações dos navios e encaminhamento dos produtos no porto. 
Por fim, o subsistema Acessibilidade Marítima se refere às condições de 
navegabilidade, canal de acesso (largura e profundidade) e às manobras do navio 
para os cais de atracação (PEIXOTO, 2011).   

Alfredini e Arasaki (2009) classificam o sistema portuário por sua natureza, 
localização e utilização. Quanto à natureza podem ser naturais ou artificiais, 
dependendo das características principais de abrigo e acessibilidade. Este é o caso 
do TMPM. Em relação à localização, apresentam portos externos, interiores e ao 
largo, em função do posicionamento geográfico do terminal. O TMPM é um porto 
externo. A utilização se refere às cargas movimentadas e aos tipos de equipamentos 
utilizados, classificando-os como portos de carga geral, multipropósitos ou portos 
dedicados. O TMPM é um TUP dedicado. 
 
2.2 Operação portuária  

A gestão da operação portuária consiste na interação efetiva dos subsistemas 
portuários e compreende um conjunto de atividades e de processos sequenciais, 
desde a chegada/saída das cargas via terrestre até seu embarque/desembarque nos 
navios.  

Para tanto, no caso do TMPM, TUP dedicado a um tipo de produto específico, 
o minério de ferro, tem-se como principais processos operacionais e meios de apoio: 
os Processos de Programação; os Processos de Operação; o Apoio/Suporte de 
Operação e o Apoio/Suporte de Programação (VALE, 2008a).  

Deve-se destacar que o TMPM, assim como o Porto de Tubarão localizado 
em Vitória (ES), compreende a cadeia logística de exportação de minério de ferro da 
Vale em um sistema integrado mina-ferrovia-porto e envolve instalações e 
equipamentos de grande porte e de operação automatizada, conforme ilustra a 
Figura 2, referente ao sistema mina-ferrovia-porto-embarque-navegação- 
desembarque-entrega aos clientes. Este artigo focaliza as operações no TMPM, 
denominadas na figura de Descarga; Repouso e Embarque, as quais, em condições 
ideais duram nove dias.  

 
Figura 2 – Cadeia Produtiva da Vale. 
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Fonte: Vale (2015a) 
 

As três operações básicas do TMPM, ou seja, descarga e recepção do 
minério de ferro; encaminhamento para os pátios de estocagem para aguardar 
embarque; e recuperação e translado para embarque nos navios são realizadas por 
quatro conjuntos de equipamentos, quais sejam, viradores de vagões; 
recuperadoras e empilhadeira recuperadora; correias transportadoras e os 
carregadores de navio, como segue.  

Viradores de Vagão (VV): O TMPM conta com seis viradores de Vagão com 
capacidade de manuseio de 8.000 t/h. O minério de ferro é descarregado na estação 
de VVs, chegando ao terminal em trens com mais de 300 vagões. Moura (2011) 
apresenta que os VVs giram em até 180º conjuntos de dois vagões, sendo que o 
engate entre os vagões é fixo e eles contam com engates móveis na extremidade, o 
que torna o giro possível. Cada vagão tem capacidade de até 120 t de minério de 
ferro. 

Empilhadeira, Recuperadora (RP) e Empilhadeira Recuperadora (ER): A 
partir da estação de VVs, o minério é transportado por correias até os pátios de 
estocagem composto por 11 áreas de depósito do minério, num total de 625.000 m3, 
sendo sua capacidade estática de 10,5 milhões de t. O empilhamento apresenta 
técnicas próprias de realização e efeito por duas empilhadeiras com capacidade de 
16.000 t/h e uma de 8.000 t/h. Sua operação é automatizada a partir do Centro de 
Controle e Operações do Porto, localizado junto ao pátio. O mesmo acontece com 
as três recuperadoras (RPs) com capacidade de 8.000 t/h cada e as quatro 
empilhadeiras/recuperadoras (ERs) de 8.000 t/h.  

Correia transportadora (CT): esse sistema utilizado para movimentação e 
elevação de cargas é amplamente utilizado em terminais de minérios. (ZHANG; XIA, 
2011).  
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Carregador de Navio (CN): ―[...] máquina utilizada nas atividades de 
operação em geral, destinada ao carregamento de granéis sólidos em navios.‖ 
(MOURA, 2011). Os carregadores de navios se constituem em grandes lançam que 
se movimentam ao longo dos píeres para carregamento dos porões dos navios. O 
TMPM conta com um CN com capacidade de 16.000 t/h e três com velocidade de 
descarga de produto de 8.000 t/h. É nesta condição que o TMPM se destaca ao 
apresentar profundidade natural de até 25 m, permitindo a operação dos maiores 
navios mineraleiros do mundo de até 400.000 t. 
  
2.3 O sistema de gestão da Vale e o TMPM  

A Vale, a exemplo de outras empresas de classe mundial, baseia os 
fundamentos de seu sistema de operação e gestão no Sistema Toyota de Produção 
(STP), replicado, adaptado e aprimorado no denominado VPS – Vale Production 
System, com conceitos difundidos para praticamente todos seus setores, inclusive 
para a setor portuário e marítimo. (PEREIRA et al., 2013). 

No VPS, os recursos industriais e humanos para executar a missão e 
alcançar a visão com excelência são definidos e organizados, considerando 
pessoas, os aspectos ambientais e de segurança e saúde fatores intrinsecamente 
envolvidos na gestão da empresa. Assim, o VPS garante uma padronização de suas 
operações, de forma que a Vale possa operar e de produzir em todas as unidades 
presente em 37 países. (VALE, 2011). 

Nesse sentido, o regulamento VALE estabelece (2011), 
O VPS é o caminho oficial definido pela Vale para o alcance da excelência 
operacional, visando a maior eficiência e o menor custo por unidade. Esse 
sistema de gestão de processos tem a ambição de levar a Vale não apenas 
a ser a maior mineradora do mundo, mas também a ser uma referência 
global (benchmark) na gestão operacional. (VALE, 2011, p.23). 

Pereira et al. (2013) identificaram a inter-relação da estrutura do VPS e o 
conceito do STP, por exemplo na adoção e prática de ferramentas de gestão da 
qualidade como a da Manutenção Produtiva Total (MPT), por meio da ênfase no 
comprometimento de pessoas (equipes envolvidas). Outra ferramenta utilizada se 
refere à aplicação do ciclo PDCA, o qual é definido por Campos (1999) como método 
de gerenciamento de processos ou de sistemas que auxilia o atendimento de metas 
associadas a resultados de sistemas empresariais. O método PDCA compreende 
quatro fases básicas: planejar (plan), executar (do), verificar (check) e atuar 
corretivamente (action), conforme mostra a Figura 4. 

O ciclo PDCA, de acordo com o regulamento VPS Vale (2011), é utilizado na 
gestão da empresa para padronizar e melhorar de forma contínua seus processos, 
apoiando os gestores com informações para tomadas de decisão. O ciclo PDCA é 
uma das formas mais utilizadas na melhoria de processos.  

Segundo Pande et al. (1998) apud Lima et al. (2009), o método Seis Sigma se 
iniciou na Motorola como aprimoramento do PDCA, e compreendeu quatro fases, o 
MAIC (Medir, Analisar, Melhorar e Controlar), após se acrescentou a fase Definir, 
resultando em DMAIC, como ferramenta de melhoria de desempenho utilizada no 
Seis Sigma. O DMAIC compreende:  

 Define (Definir): especificação precisa do escopo de um projeto ou 

processo;  

 Measure (Medir): determinação do foco e localização do problema;  
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 Analyze (Analisar): determinação das causas do problema prioritário; 

 Improve (Melhorar): proposição, avaliação e implantação de soluções 

relativas ao problema prioritário;  

 Control (Controlar): garantia que o atendimento da meta seja de longo 

prazo. (LIMA et al., 2009). 

 
A Figura 3 apresenta uma ilustração da relação entre os conceitos DMAIC e 

PDCA.  
 

 
Figura 3 – DMAIC E PDCA. 

 

 
Fonte: Adaptado de Vale (2015b). 

 
A ferramenta Seis Sigma é contextualizada no VPS como instrumento de 

melhoria da qualidade e de apoio aos resultados. A letra grega sigma – 18ª letra do 
alfabeto grego – representa um símbolo matemático de medida de variação, ou seja, 
mede a distribuição de resultados em torno da meta de qualquer processo ou 
procedimento.  

Santos e Martins (2008) apresentam duas abordagens do Seis Sigma, a 
estratégica e estatística. Sendo que, segundo os autores, a primeira representa a 
compreensão por parte das empresas da aplicação do método no atendimento da 
estratégia de qualidade com melhoria de resultados e redução de custos. A segunda 
abordagem focaliza a quantificação da variação, por meio das quantidades de 
―desvios padrão (s) associados a uma variável aleatória de interesse no estudo de 
um processo crítico‖. Esta abordagem se relaciona com os controles estatísticos de 
processos (CEP), sendo o Seis Sigma descrito pela relação dos índices de 
capacidade de processo ao padrão 6 σ, e pela origem do valor 3,4 PPM (partes por 
milhão), como indicador da quase perfeição e do padrão de qualidade 6 σ. 

Assim, tem se a definição de defeito como qualquer coisa que insatisfaça o 
cliente, por exemplo, produto não conforme com as especificações, serviço 
deficiente ou um preço muito alto. Entende-se que se a organização reduzir a média 
de desvios de seus produtos, menor quantidade deles apresentará defeitos com 
economia de custos. Em termos estatísticos, Sigma (desvio padrão) é uma medida 
que quantifica a variação existente entre os resultados (produtos) de qualquer 
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processo ou procedimento. Quanto menor o valor do desvio padrão, melhor o 
processo. A escala Sigma é utilizada para medir o nível de qualidade associado a 
um processo. Quanto maior o valor alcançado na escala Sigma, melhor. Um 
processo Seis Sigma corresponde a não se ter mais do que 3,4 produtos defeituosos 
por milhão de unidades produzidas, conforme mostra a Figura 4.  
 

Figura 4 – Nível de Qualidade versus (%) de Conformidades. 
 

 
Fonte: Adaptado de Vale (2015b). 

 Este artigo analisa a aplicação do método do Seis Sigma no processo de 
gestão do embarque por meio do indicador de paradas operacionais na linha de 
embarque, do TMPM. 
 
3 METODOLOGIA DO ESTUDO 

O estudo compreendeu revisão da literatura sobre a avaliação de 
desempenho de operações portuárias de movimentação de granéis sólidos e tem 
como origem programa de pós-graduação lato sensu em gestão portuária. Em 
relação a sua natureza, na concepção de Ludke (1986), o estudo pode ser 
considerado como do tipo qualitativo, na medida em se desenvolve em uma situação 
natural, focalizando as operações do embarque de minério de ferro no TMPM. Para 
tanto, foram coletados relatórios e dados estatísticos disponibilizados pelo TMPM de 
modo a se analisar a realidade complexa desse processo.  

Em relação ao objetivo, o estudo pode ser considerado exploratório, segundo 
o proposto por Cervo et al. (2007), ao se trabalhar um tema, conforme mencionado, 
pouco estudado na academia brasileira, principalmente, relativamente ao caso 
analisado, terminal portuário dedicado à movimentação de carga a granel, o minério 
de ferro e à utilização de ferramentas gerenciais aplicadas a processos operacionais 
desse tipo de terminal portuário.  

Quanto aos meios, classifica-se como um estudo de caso. O método do 
estudo de caso, conforme indicado por Yin (2001), se refere ao uso de evidências 
qualitativas e quantitativas na investigação de fenômeno contemporâneo dentro do 
seu contexto real, no qual os limites entre o fenômeno e o contexto não são 
claramente percebidos. As evidências foram coletadas por meio de entrevistas junto 
a especialistas e profissionais do TMPM, arquivos e documentos disponibilizados, 
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observações empíricas por parte dos pesquisadores em visitas orientadas ao sítio do 
TMPM.  

Em relação ao caráter meramente qualitativo dos estudos de caso, Eisenhardt 
(1989) afirma que o uso simultâneo de dados quantitativos e qualitativos, em 
estudos de caso, acaba gerando um efeito sinérgico, aliando o rigor das evidências 
quantitativas com o maior nível de detalhe das evidências qualitativas. Considera-se 
que o presente estudo de caso atende as conceituações propostas por Yin (2001) e 
Eisenhardt (1989) ao aplicar métodos e técnicas de tratamento de dados, com base 
na identificação, análise e diagnóstico de base teórica a partir artigos, livros, 
relatórios e visitas a sítios eletrônicos especializados.  

A pesquisa, propriamente dia, se desenvolveu em quatro fases distintas: 
revisão da literatura; análise de relatórios gerenciais fornecidos pela companhia, 
visitas técnicas e entrevistas semiestruturadas com gestores do TMPM. A revisão da 
literatura envolveu a análise de livros, artigos, apostilas da especialização em 
engenharia portuária e dados publicados no sítio da Vale. No entanto, há que se 
ressaltar que os relatórios gerenciais disponibilizados se restringiram aos anos de 
2014 a 2015, sendo que os responsáveis pelas áreas solicitaram e foi aceito pelos 
pesquisadores a não divulgação, mesmo acadêmica, de informações mais recentes.  

As visitas técnicas foram realizadas no ano de 2015 na área de pátios e 
embarque do TMPM. As entrevistas focalizaram o processo de embarque de minério 
de ferro. A unidade de análise macro foi o TMPM, e como unidade de análise micro, 
o setor de embarque de navios, com os respondentes participando da gestão desse 
processo e, mais especificamente, no tratamento das ocorrências de falhas nas 
operações de embarque.  

O percurso metodológico descrito está direcionado para o objetivo específico 
da pesquisa que é demonstrar a implantação da metodologia Seis Sigma, para 
melhoria de resultados operacionais com foco nas paradas operacionais do 
embarque. Por razões estratégicas, a Vale não autorizou a divulgação de dados 
globais dos indicadores de paradas operacionais, apenas dados específicos das 
paradas operacionais e o modo de falha priorizada referente aos entupimentos do 
sistema, objeto do artigo.  
 
4 ESTUDO DE CASO  

O TMPM é um porto privado, pertencente à Vale, inaugurado no ano de 1985 
e localizado no Complexo Portuário de Itaqui, à margem leste da Baía de São 
Marcos, na ilha de São Luís-MA. O terminal movimenta minério de ferro, manganês, 
concentrado de cobre e ferro-gusa e grão de soja de terceiros. A Figura 5 destaca 
no TMPM, as áreas de descarga de minérios; pátio de armazenagem e 
empilhamento do minério; a recuperação de minério para embarque nos navios; 
píeres de atracação e carregamento dos navios.  
 

Figura 5 – Terminal Marítimo de Ponta da Madeira - TMPM. 
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Fonte: Google Earth (2012). 

 
O local do TMPM apresenta largura e profundidade naturais adequadas à 

operação de grandes navios graneleiros. O seu canal de acesso natural ermite o 
tráfego simultâneo desses navios, com boa visibilidade, grande profundidade e a 
posição geográfica favorável (VALE, 2015a). Essas condições mais que 
compensaram a incidência de marés de grande amplitude (de até mais de 7 m na 
sizígia e velocidade das correntes até 3 m/s).  

O Gráfico 1 mostra a evolução da movimentação de minério de ferro pelo 
TMPM no período 1985 a 2014 é apresentada no Gráfico 1, saindo de 0,6 milhões 
de t em sua fase de início de operação, atingindo 48,6 milhões de t em 2000, 
ultrapassando mais de 100 milhões de t em 2011 e até 112 milhões de t em 2014.  
 

Gráfico 1 – Evolução de volume embarcado no TMPM (milhões de t/ano) 

 
 

Fonte: Vale (2015a). 
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O TMPM, conforme pode ser visto, consiste em operações complexas e de 
grande volume. A Vale tem em fase final de implantação um grande projeto de 
expansão desse sistema, o projeto S11D, que inclui na sua dimensão logística, 
ramal ferroviário no sudeste do Pará com 101 km de extensão; duplicação 570 km 
da Estrada de Ferro Carajás; e expansão dos terminais Ferroviário e Marítimo de 
Ponta da Madeira, em São Luís. O projeto deverá elevar a capacidade de transporte 
do Sistema Norte dos atuais 150 milhões de t/ano (Mtpa) para 230 Mtpa, a partir de 
2018. (VALE, 2016). 

No TMPM, o minério é transferido dos viradores de vagões para os pátios de 
estocagem, a céu aberto, localizados relativamente próximos aos berços de 
embarque por esteiras transportadoras. Daí, o minério é recuperado e também por 
correias transportadoras é transferido aos carregadores de navios, localizados nos 
píeres, onde são depositados nos porões dos grandes navios graneleiros. Essa 
última fase, a de embarque é foco deste artigo. 
 
5 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

A foco do artigo é análise da eficiência portuária a partir do indicador de 
paradas operacionais na linha de embarque, do TMPM, tendo como base 
informações disponibilizadas para uso acadêmico pela Vale.  

O indicador de paradas operacionais mede todas as paralisações da 
operação que impactam na Taxa Comercial de Embarque, excluindo as de 
responsabilidade da área de manutenção. Os dados básicos sobre as paradas 
operacionais se referem ao período de 2013 a 2014. A taxa comercial de embarque, 
conforme apresentam (Unes et al, 2015) se refere ao desempenho global de um 
navio, equipamento, linha, berço ou porto. Em relação ao embarque, ela por ser 
calculada pela relação entre a carga movimentada pelo tempo total de horas corridas 
de embarque conforme a expressão: 
 

TOD

CM
TCB 

                                                (1) 

     

  Onde:  
CM = carga movimentada em t;  
TOD = tempo operacional disponível, ou seja, é o tempo total de horas 
corridas de operação do embarque. PRO 000197. (VALE, 2011c). 

 
A movimentação de minério de ferro pode implicar em vários problemas 

operacionais. Na primeira etapa do estudo, focalizou-se a “identificação do 
problema”, utilizando o gráfico de Pareto construído para o período de janeiro de 
2013 a junho de 2014, o qual identifica qual o modo de falha mais frequente e assim 
estabelecer uma prioridade de intervenção, tendo em vista a capacidade de atuação 
no modo de falha.  

O Gráfico 2 identifica que os modos de falhas mais frequentes se referem a 
condições adversas de tempo, mudanças de porão e paradas por entupimentos. As 
mudanças de porão fazem parte do processo de embarque pela necessidade de se 
garantir a integridade do navio na estivagem da carga entre os porões. Condições 
adversas de tempo não são gerenciáveis e apresentam sazonalidade, dependendo 
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de condições regionais de clima. Assim sendo, foi definido como objeto de estudo, o 
modo de falha de paradas operacionais por entupimento.  

Problema identificado foi necessário ―definir qual seria o indicador‖ que 
poderia evidenciar resultados esperados, uma vez que a simples quantidade 
absoluta de horas não retrataria o real impacto da menor utilização de alguns berços 
e de correias transportadoras em uma rota pela restrição de manobras de atracação. 
O indicador a ser medido foi definido como a razão entre as horas de paralisação e a 
quantidade de volume movimentado na operação, e calculado pela fórmula  

Impacto = horas de impacto por entupimentos/ volume movimentado.  
 

Gráfico 2 – Pareto dos impactos operacionais. 
 

 

 
Fonte: Vale (2015b). 

 
 
Na definição da meta utiliza-se o método da lacuna e tomado como a 

diferença entre o valor médio atual do indicador e seu valor esperado tendo em vista 
um histórico de referência. Desse modo, calculou-se o valor médio de quantidade de 
paralizações de eventos de entupimento por volume movimentado como de 8,15 
h/mt, sendo seu valor de referência 4,22 h/mt. A meta foi estabelecida pela metade 
da lacuna, correspondendo a um valor esperado ao final do trabalho de 6,19 h/mt, 
conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Definição da meta. 
 

 

 
Fonte: Vale (2015b). 

 
Em seguida, na fase de análise do processo foi realizada uma reunião do tipo 

brainstorming para se identificar possíveis causas do problema do indicador, 
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utilizando-se um diagrama de causa e efeito para se organizar as alternativas para 
se visualizar o efeito da causa apontada, conforme mostra a Figura 6.  
 

 
Figura 6 – Análise de causas. 

 

 
Fonte: Vale (2015b). 

 
Após este procedimento, passou-se à ―fase de dar prioridade às causas‖, 

utilizando-se uma matriz de prioridade, que considera a quantidade de vezes que a 
causa se mostrou no evento de entupimentos, o esforço necessário para sua 
eliminação e a autonomia que se teria para eliminar ou mitigar a causa. Com as 
causas priorizadas foi possível identificar onde será importante investir esforços para 
reduzir o problema (FIGURA 7).  
 

Figura 7 – Priorização das causas. 
 

 
Fonte: Vale (2015b). 

 
Em seguida, se apresenta a etapa de prioridade das soluções e 

estabelecimento de planos de ação relacionados às causas prioritárias. Para tanto, 
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foi feito um levantamento de soluções para sua eliminação ou mitigação, as quais 
foram dispostas em uma matriz onde se identifica a melhor solução para cada 
causa, considerando-se seu impacto sobre a causa, sua complexidade de 
implantação da solução, seu custo e o prazo necessário para efetivá-la.  

Após o levantamento das causas e das suas soluções, tem-se a etapa de 
implantação dos planos de ação estabelecidos com prazos e medidas voltadas para 
as causa relativas a cada transportadores de correias. No final do plano verificam-se 
os resultados alcançados em relação à definição da meta e sua aderência ao plano 
foi favorável (Figuras 8 e 9).  

Figura 8 – Redução da Variabilidade de Paradas Operacionais. 
 

 

 
Fonte: Vale (2015b). 

Figura 9 – Aderência ao plano de ação. 

 

 
Fonte: Vale (2015b). 

 
Na conclusão das ações, foi verificado que a média de horas por milhão de 

toneladas foi de 2,53, contrapondo a meta de 6,19 h/mt, considerando-se que os 
planos de ação alcançaram o esperado e as metas propostas foram superadas. A 
carta de controle do período demonstrou os ganhos obtidos pelo deslocamento da 
média de 8,15 h/mt para 2,53 h/mt, ou seja, um limite superior de controle menor que 
a média da situação prévia.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O presente estudo de caso analisou a eficiência e o gerenciamento do 
indicador de parada nas operações do embarque do TMPM, sendo identificados 
procedimentos de classificação de seus problemas em relação a seu histórico e às 
metas empresariais (Gráfico de Pareto). Essas ocorrências foram analisadas pela 
metodologia DMAIC (Seis Sigma) com a determinação das causas por meio do 
gráfico de causa e feito (espinha de peixe) e a determinação de suas prioridades 
resultado de reuniões gerenciais.  

As prioridades de causas/impactos resultaram em planos de ação para 
solução dos problemas e resultados acompanhados por meio de relatórios e 
reuniões gerenciais. A lição aprendida foi formalizada e as ações divulgadas 
institucionalmente para proveito de outras áreas do porto ou outros portos da Vale.  

Foi possível aos pesquisadores acesso ao sítio do TMPM e aplicação de 
questionários com perguntas semiabertas para entendimento do processo e das 
particularidades dessa operação complexa. Pode-se concluir que o estudo contribui 
para o conhecimento da aplicação de ferramentas de gestão que visam contribuir 
para a melhoria do indicador de paradas operacionais e, especificamente, no modo 
de falha de entupimentos que reduziu de um média 8,15h/mt para 2,53h/mt em 
2015.  

No entanto, cabe a realização de novos estudos em outros setores do TMPM, 
em outros portos da Vale de modo a contribuir para comparação desses 
procedimentos com portos semelhantes.  
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Resumo 
 
Os portos possuem função estratégica nas questões econômicas e de produtividade 
nos sistemas Logísticos Internacionais. Assim, temos o Terminal Marítimo de Ponta 
da Madeira (TMPM) da Vale, dedicado à movimentação de granéis minerais, 
localizado em São Luís - MA. O TMPM faz parte do último ciclo da cadeia logística 
integrada entre MINA-FERROVIA-PORTO do Sistema Norte da Vale S/A, onde 
atualmente possui o maior volume de movimentação de cargas do Brasil, contando 
as melhores práticas internacionais no segmento portuário para movimentação de 
granéis minerais. Tem uma gestão pautada no modelo de Gestão da companhia o 
Vale Production System (VPS), que objetiva buscar excelência nas operações em 
dimensões específicas de segurança, meio ambiente, gestão, operações, 
manutenção e pessoas, melhorando cada vez mais seu nível de serviço interno e 
externo, proporcionando otimização de custo e de melhoria da qualidade de seus 
produtos e serviços buscando a excelência operacional. Para tanto, conta com 
ferramentas gerenciais ao estado da arte. O artigo demonstra aplicação da 
ferramenta do gerenciamento da rotina aplicado ao monitoramento do indicador de 
eficiência  operacional do embarque de minério, cujo monitoramento sistematizado 
identifica as causas e impactos dos volumes embarcados e das principais perdas 
operacionais de responsabilidade da operação, e eventuais discrepâncias e/ou 
desvios dos valores de suas metas. Esta análise compreende a aplicação da 
metodologia PDCA, com foco nas fases de monitoramento, gerenciamento e 
tratamento dos desvios/anomalias no GRD. O estudo partiu do caso da operação de 
embarque de minério de ferro, considerando a realização de pesquisas em campo e 
aplicação de entrevistas semiabertas com pessoal técnico responsável. Foi 
constatada uma rotina bem sistematizada, com detalhamento das fases de 
investigação, escopo e responsabilidade de todos os públicos envolvidos, desde o 
público técnico operacional ao nível de gerencial. Recomenda-se, ainda, para 
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realização de estudos futuros, a extensão da investigação para o TMPM, incluindo 
sua área de expansão, para outros portos da Vale e outros portos de vocação 
semelhante para comparações entre os procedimentos e resultados obtidos.  
 
Palavras-chave: Eficiência Portuária; Gerenciamento da Rotina; Desempenho 
Portuário; VPS; Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (TMPM). 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 
A VALE é uma das maiores empresas de mineração do mundo. Presente em 

37 países, com sede no Brasil, a VALE, baseia-se no sistema integrado mina-
ferrovia-porto focalizando esforços e investimento em novas tecnologias, nas 
pessoas e no meio ambiente (VALE, 2015a). A exploração de um dos maiores 
depósitos de minério de ferro do mundo é viabilizada pelo Sistema Norte composto 
pelas minas em Carajás, no estado Pará, a Estrada de Ferro Carajás (EFC) por 
onde escoa o minério e o Terminal Marítimo Ponta da Madeira (TPPM) em São Luís, 
no estado Maranhão, onde se realiza o embarque do produto. (VALE, 2015a) 

O estudo parte da revisão bibliográfica sobre o tema de gerenciamento da 
rotina e suas ferramentas, levantamento de dados técnicos por meio de entrevistas 
com especialistas, identificação e análise de relatórios gerenciais e verificação 
quantitativa das informações coletadas. O foco é a aplicação da metodologia PDCA, 
com foco nas fases de monitoramento, gerenciamento e tratamento dos 
desvios/anomalias. 

 

 
2 SISTEMA E OPERAÇÃO PORTUÁRIA  
 
2.1 O Sistema Portuário e Seus Subsistemas 

 O Sistema Portuário de acordo com Peixoto (2011) é definido com um 
conjunto de subsistemas que dão apoio às operações portuárias. Segundo Alfredini 
e Arasaki (2009), o Sistema Portuário é um elo básico da cadeia logística de 
terminais multimodais e cargas diferenciadas.  De acordo com Peixoto (2011), o 
Sistema Portuário apresenta os seguintes subsistemas: acessibilidade terrestre; 
estruturas de retro área; estruturas de atracação e acessibilidade marítima. 

O subsistema acessibilidade terrestre realiza a integração entre o sistema 
porto e os modais de transporte terrestres. No entanto, o subsistema estrutura de 
retro área tem como elementos fundamentais de projeto o volume de carga 
movimentada, características geotécnicas, físicas e climáticas do local de 
implantação do terminal, sistemas de movimentação de cargas e especificações dos 
equipamentos. (PEIXOTO, 2011) 

 De acordo com Peixoto (2011) o subsistema estruturas de atracação é 
o principal elemento de transição entre a navegação e a atracação do navio no 
porto. Por fim, o subsistema acessibilidade marítima cuida das condições de 
navegabilidade ou manobra do navio até o cais de atracação.  

De acordo com Alfredini e Arasaki (2009), o sistema portuário pode ser 
classificado quanto à sua Natureza, Localização e Utilização. Quanto à Natureza 
levam em consideração as características primordiais de abrigo e acessibilidade, 
sendo natural ou artificial. A Localização refere-se ao posicionamento geográfico do 
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terminal projetado. Este considera os portos externos, portos interiores e portos ao 
largo. Contudo, a Utilização leva em conta a carga que será movimentada e os tipos 
de equipamentos utilizados, classificando-os como portos de carga geral ou portos 
especializados. 

  
2.2 Operação Portuária 

 

A operação portuária é caracterizada como um conjunto de atividade e 
processos sequenciais que vão desde a chegada da carga pelo acesso terrestre do 
porto até o embarque nos navios (VALE, 2015a). Alguns processos e suporte 
são apontados pela (VALE, 2015a) como imprescindíveis para a operação portuária: 
os Processos de Programação; os Processos de Operação; o Suporte de Operação 
e o Suporte de Programação. 

 Quanto à operação portuária em Terminal de Minério de Ferro, Pereira 
(2012) classifica um terminal de minério de ferro como um terminal de granel sólido 
especializado. Este por sua vez realiza a ligação entre a mina e o cliente. Segundo 
Alfredini e Arasaki (2009), no mercado mundial o minério de ferro corresponde a 
45% dos graneis sólidos embarcados no ano, os restante são representados por 
carvão e grão comestíveis com 20% respectivamente, bauxita/alumina e rochas 
fosfáticas com aproximadamente 7% cada. 

 

 

2.3 O Modelo de Gestão x GRD aplicado no TMPM  
Várias empresas de classe mundial buscam métodos e modelos de gestão 

que possam embasar sua fundamentação das estratégias assim definidas baseadas 
em seus valores, missões e visões que norteiam seus negócios, a Vale, da mesma 
forma de outras empresas tem fundamentos alinhados ao modelo de gestão da 
Toyota (STP) e ajustado ao seu modelo de negócio com as adequações pertinentes 
ao seu negócio, desenvolveu o modelo  denominado de VPS – Vale Production 
System, com sua difusão alinhada em todas as suas unidades de negócio no mundo 
e em diversos departamentos de forma a garantir um modelo padronizado em toda a 
empresa. 

No Vale Production System, foram criadas dimensões específicas de forma 
que pudessem ser orientados ao modelo integrado baseado em segurança, meio 
ambiente, operação, manutenção, gestão e pessoas, desta forma o modelo ajuda a 
suporta toda a estrutura organizacional da Vale independente do seu país de 
atuação, de forma padronizada para atendimento aos seus requisitos mínimos de 
cada processo produtivo e/ou de suporte de maneira que possam alcançar os níveis 
de excelência de seus processos. Outra prática bem definida e estrutura é a 
utilização do Gerenciamento da Rotina – GRD na rotina de processos e serviços na 
companhia e que está embasado na dimensão gestão, que por sua vez é uma das 
dimensões que suportam VPS, a Vale utiliza várias ferramentas e metodologias 
complementares para alcance de excelência operacional, alinhadas ao GQT tais 
como; Seis Sigmas, Lean, Kaizen, CCQ – Círculos de Controle de Qualidade, 
Kaizens, Kanban, 5S, entre outros, inclusive alinhados a metodologia do PDCA e 
todos monitorados no Gerenciamento da Rotina Diário, ressalta-se que os níveis de 
atendimento e excelência entre as unidades de negócio da Vale possuem 
maturidades diferentes devidos as suas especificidades, setores, priorizações, 
unidades de neócio. 
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Vimos que no GQT que temos várias ferramentas complementares para 
implantação de forma sustentável dos resultados relacionados a alguns modelos de 
gerenciamento. Conforme Marshall Junior e Cierco (2006) o GRD é um método de 
gestão de responsabilidade dos colaboradores e busca eficiência organizacional, 
através da obediência aos padrões de trabalho, para evitar alterações ou mudanças 
que possam comprometer os níveis de qualidade estabelecidos. Para tanto é preciso 
treinar e educar todos os colaboradores.  Para Campos (2004), o Gerenciamento da 
Rotina - GRD deve ser feito utilizando-se todas suas ferramentas simultaneamente 
e/ou de forma complementar. Ferramentas como o 5S (5 sensos), a eliminação de 
anomalias, a padronização, a educação, o treinamento e a organização do seu 
gerenciamento devem ser aplicadas ao mesmo tempo para assim combater a 
resistência a mudanças e promover o aprendizado prático dos conhecimentos 
teóricos. Não há um método rígido de melhoria do seu gerenciamento, este apenas 
se baseia na padronização dos processos críticos com a utilização ciclo PDCA (plan, 
do, check, act) com o suporte de outras ferramentas quando se faz necessário. 
Campos (2004) descreve a padronização nas empresas modernas do mundo como 
a mais fundamental das ferramentas gerenciais. No entanto, na prática a situação 
brasileira relacionada à padronização não é boa, pois faltam educação e treinamento 
das pessoas que ocupam cargos de chefia. Nas poucas empresas que se 
consideram padronizadas, este assunto tem sido deixado como uma 
responsabilidade técnica, quando de fato é um encargo essencialmente gerencial. A 
padronização é o caminho para a produtividade e competitividade em nível 
internacional, pois é uma das bases para o moderno gerenciamento. O 
gerenciamento da rotina está norteado com embasamento da metodologia do 
PDCA, como mostra a figura 1.  

Figura 1 - Mentalidade do Gerenciamento da Rotina. 

 
Fonte: CAMPOS 2004 

Na fase de Planejamento do PDCA, são definidas as metas que geralmente 
são pautadas em algumas dimensões específicas de métricas para atendimento de 
resultados tais como (Qualidade, Custo, Atendimento, Moral, Processos, SSMA, 
etc..), onde são realizados o levantamento de várias informações com embasamento 
de fatos e dados e posteriormente analisado os problemas daquele indicador, 
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seguida do levantamento do brainstorming para identificação das causas alinhadas a 
ferramentas complementares como diagrama de causa e efeito, diagrama de 
árvores, métodos dos porquês, entre outras e em seguida definida o plano de ação 
com as contramedidas propostas que vão contribuir para sustentar os resultados. No 
caso dos objetivos não serem atingidos na fase de verificação (check) é feita então a 
proposta de tratamento de desvios com remoção do sintoma e procurado a causa 
raiz da anomalia. Desta forma são evitadas repetições e reincidências dos mesmos 
problemas, retornando o ciclo para a fase de planejamento (plan) ou fazer (do). No 
momento que a verificação (check) identificar que não existem desvios e anomalias 
pode-se optar por manter o procedimento atual ou até mesmo melhorar os 
procedimentos específicos retroalimentado o PDCA. Através do seu 
acompanhamento, idéias e melhorias podem ser propostas, remetendo-se o ciclo ao 
seu início na fase de planejamento (plan). Segundo Campos (2004a), as atividades 
de uma empresa são descritas por dois tipos básicos de padrões: − De sistema – 
para os procedimentos gerenciais; − Técnicos – para as especificações de produto, 
processo, matéria-prima (ou materiais, componentes, peças) e inspeção.  

Figura 2 – Método Para Atingir Metas. 
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Fonte: CAMPOS 2004 

Como instrução, na 1ª fase do trabalho para implantar a GQT, chamada de 
entendimento do trabalho, Campos (1998) considera que é necessário à 
compreensão da funcionalidade do ambiente, saber e entender como são 
conduzidas as atividades laborais e qual o tipo do trabalho em cada função e 
processo. É necessário entender que as pessoas trabalham na empresa exercendo 
funções seguindo uma função e organização hierárquica. Geralmente nestas 
organizações os recursos humanos realizam e trabalham diversas funções que 
variam desde a direção, supervisão, assessoria, gerenciamento até a operação das 
atividades em si, entre outros. Os colaboradores devem saber exatamente qual a 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

568 

 

função que lhe compete, para assim saber realmente se o resultado da atividade 
que executará está condizente com aquilo que se espera dele (CAMPOS, 1998). 

É extremamente importante conhecermos as características básicas do 
processo gerencial, e sabermos onde temos de fato autoridade e/ou 
responsabilidades sobre a metodologia do Gerenciamento da Rotina, para 
(CAMPOS 2004), independente da sua função na empresa uma vez que aplicando o 
GRD, o colaborador em seu nível de atuação é o presidente do negócio, onde 
possui autoridade sobre todos os meios colocados à sua disposição e assumindo 
responsabilidade por todos os resultados do negócio, conforme mostra a figura 3 
abaixo. 

Figura 3 - Características Básicas do processo Gerencial 

 
Fonte: CAMPOS 2004 

 
 
3 METODOLOGIA DO ESTUDO 

Este artigo parte de revisão bibliográfica na temática englobando artigos 
técnicos e acadêmicos, pesquisa em sítios especializados na temática portuária e 
ferramentas de melhoria com o PDCA. A metodologia básica utilizada é a do estudo 
de caso que se caracteriza pelo estudo aprofundado de objetos, de maneira a 
permitir o seu conhecimento detalhado, não tendo como objetivo generalizações (Gil, 
2009). 

Para Yin (2001), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 
fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o 
fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 
fontes de evidência. É um método a ser utilizado em situações onde os 
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível fazer 
observações diretas e entrevistas sistemáticas, caracterizando-se pela capacidade 
de lidar com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos, 
entrevistas e observações. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
especialistas da área avaliada, visitas técnicas e análise de conteúdo. 
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4 ESTUDO DE CASO  

Em meio à crise da segunda guerra mundial durante o governo de Getúlio 
Vargas, foi decretado em 1º de junho de 1942 a criação da Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) através do Artigo 4º Estatuto de Criação da Companhia Vale do Rio 
Doce, Decreto-Lei no 4.352. Hoje presente em 37 países e conhecida simplesmente 
como VALE, à empresa aposta no desenvolvimento sustentável através da 
exploração de recursos minerais com responsabilidade socioeconômico e ambiental. 
(VALE, 2015a) 

A VALE dispõe de um complexo sistema logístico que dá suporte para a 
integração das diversas operações Mina-Ferrovia-Porto. A expansão da atividade 
mineradora de Carajás ―projeto S11D‖ tem o propósito de aumentar 
consideravelmente a quantidade de minério no Complexo Minerador de Carajás, que 
está em operação desde 1985, no Pará, Brasil. Estimam-se com este projeto trinta 
mil empregos gerados no pico da obra, o que promove um desenvolvimento social, 
prosperidade e responsabilidade socioambiental nas regiões de operação. (VALE, 
2015a). 

O TMPM ―é um porto privado pertencente à VALE que foi inaugurado em 
1986 e, está localizado no Complexo Portuário de Itaqui, à margem leste da Baía de 
São Marcos, na ilha de São Luís‖. (PEREIRA, p. 26, 2012). Utilizado para a 
movimentação de minério de ferro, manganês, concentrado de cobre e ferro-gusa e 
grão de soja de terceiros, o TPPM tem capacidade para acomodar quatro navios. 
(VALE, 2015a). 

O TMPM, Porto Norte, conta com quatro píeres e apresenta com 
profundidade (―calado‖) natural com média superior a 21 m na maré baixa. O Píer I 
possui calado de 23 m e comprimento equivalente de berço de 490 m e é capacitado 
para receber navios de grande porte como o Berge Stahl e os navios Valemax 
(navios mineraleiros de 400.000 t) para embarcar minério para os principais portos 
de descarga de minério do mundo. 

Os Valemax Rio de Janeiro, Valemax China, Valemax Brasil e Valemax 
Beijing são alguns dos navios que já operaram no TMPM. O Píer III possui dois 
berços contínuos de atracação, com comprimento total de 571 m, tendo como 
prioridade a atracação simultânea de dois navios de menor porte. Tanto o Píer I 
como o Píer III movimentam minério de ferro, pelotas e manganês, este último de 
menor prioridade.  

O Píer IV, com 24 m de calado, em fase final de implantação, possuirá dois 
berços com capacidade para atracar navios de até 400 mil t de minério de ferro 
cada, sendo que o primeiro berço o Píer IV Sul já se encontra em operação, o outro 
está em fase de construção com previsão de entrega para 2015, o Píer IV Norte. Em 
2010, em função do seu destaque na cadeia de logística do Sistema Norte, foi criada 
a Diretoria de Operação para o Porto Norte (DIPN). 

A escolha do projeto do Terminal Marítimo Ponta da Madeira foi baseada na 
análise de localização e do desenvolvimento das operações portuárias. Este 
apresentava largura e profundidade adequadas ao fundamento de navios 
graneleiros de até 400 mil toneladas de capacidade de carga. Outros fatores muito 
importantes para o projeto é o canal de acesso natural que permite o tráfego 
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simultâneo, dos navios de grande porte, a boa visibilidade e a posição geográfica 
fora de rotas de tempestades. (VALE, 2015a). 

Atualmente o TPPM encontra-se em obras de expansão como a construção 
de um ramo de 104 km que interligará a mina de Serra Sul à Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), a duplicação de 546 km de linha férrea que interligará Carajás ao 
TPPM. (VALE, 2015a). 
 
5 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

A análise da eficiência portuária neste estudo se concentra basicamente na 
relação de dois indicadores principais sendo a taxa comercial de embarque do 
TMPM, cujas informações foram disponibilizadas para utilização acadêmica pela 
VALE. Esta análise abordou as paralisações operacionais que impactam na taxa 
comercial, visando o aumento da sua capacidade de produção sem a necessidade 
de realização de grandes investimentos e o indicador de paradas operacionais 
desdobrado do OEE, sob responsabilidade exclusiva da área e processos de 
operação do terminal. 

A Taxa Comercial mede o desempenho global do terminal, ou seja, a divisão 
da carga movimentada pelo período em que o navio permaneceu atracado no 
terminal. Os dados básicos sobre a taxa comercial se referem ao período de 2012 a 
Agosto de 2016. O Gráfico 4 apresenta a evolução anual da taxa comercial do 
TMPM, que aumentou 24%, considerando as médias de 5.252 t/h em 2012 e de 
6.523 t/h em 2015. 

 
Gráfico 01 - Evolução média anual da taxa comercial TMPM 

   
Fonte: VALE (2016c) 

O avanço na taxa comercial ocorreu a partir da implementação da abordagem 
de gerenciamento da rotina do trabalho, com foco no aumento da performance 
operacional, através da redução das paralisações de responsabilidade operacional 
que impactam diretamente na eficiência operacional do TMPM, assim como o 
indicador de paralisações operacionais, existe um cenário favorável na redução 
considerável das horas de manutenção corretiva, que apesar de não ser foco deste 
estudo tem contribuído significativamente para melhoria dos resultados da Taxa 
Comercial de Embarque, de forma que a soma das parcelas de cada um dos 
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indicadores contribuem para sustentação do resultado global da eficiência de 
embarque, algumas rotinas foram implementadas pelas áreas de processo da 
manutenção e operação de forma que possam ser tratados os desvios crônicos de 
cada área. 

 Este gerenciamento é realizado em todos os níveis operacionais, através da 
sistematização de reuniões de resultado e implantação do Sistema de 
Desenvolvimento de Gerenciamento de Chão de Fábrica (FMDS na sigla em inglês), 
cujo objetivo principal é fortalecer o gerenciamento diário. 

Além do acompanhamento do FMDS, existem as rotinas mínimas com pautas 
específicas para monitoramento dos indicadores de processo, suporte e 
operacionais, estas reuniões diárias ocorrem com a participação dos supervisores e 
gerente operacional, onde são analisadas os principais indicadores, modus operandi 
e tratamento dos desvios dos eventos ocorridos no dia anterior com o 
monitoramento das paralisações operacionais, visando não permitir que estas se 
transformem em problemas sistêmicos.  

Para os problemas que acontecem de forma mais sistémica e com maior 
frequência, foram criados procedimentos específicos com ―gatilhos‖ que irão disparar 
um tratamento, a fim de que, o problema passe a ser tratado evitando a sua 
reincidência. A definição dos ―gatilhos‖ foi baseada na frequência de ocorrência das 
paralisações e no tempo de impacto que ela causa para o restabelecimento da 
operação, desta forma são tratados os requisitos e problemas de que de fato são 
mais críticos e impactam no processo produtivo, o modelo segue pautado pelo 
modelo de tratamento de anomalias definidos pela metodologia do gerenciamento 
da rotina no tratamento de desvios, conforme figura abaixo. 

           
Figura 04: Tratamento desvios exemplar 

 
Fonte: CAMPOS 2004 

O tratamento dos ―gatilhos‖ é realizado por uma equipe multidisciplinar 
composta por operadores, técnicos de área, supervisor, técnicos, analistas e 
engenheiro de processo, onde são avaliadas todas as fases do problema desde a 
origem de operação até a causa raiz, cuja contribuição é indispensável para se 
atingir a solução. Este processo é norteado pela técnica do relatório A3 de solução 
de problemas, que se baseia no levantamento e na análise das paralisações das 
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operações, identificação das causas raízes e estabelecimento de ações para 
prevenir sua recorrência. 

A discussão dos resultados alcançados a partir do processo de tratamento 
das paralisações, as dificuldades encontradas e as oportunidades em partes 
específicas do processo, é então realizada em reuniões quinzenais de análise 
crítica, com a participação de supervisores, gerente, técnicos e engenheiros de 
processo e analistas operacionais, este processo é tocado pela área de processos 
operacionais que tem como função principal neste contexto dar o suporte no 
levantamento das informações, análises dos sistemas de informações, análise do 
processo e do fenômeno dos eventos ocorridos sejam eles de forma pontual e/ou 
sistémica. 

Os resultados operacionais são então apresentados, mensalmente numa 
rotina de Análise Crítica, para todos os envolvidos do processo operacional, para 
que vejam como a sua participação individual possui efeito sobre o todo e onde são 
apresentados todas as causas com os problemas definidos pelos seus modo de 
falhas, equipamentos, componentes, linhas de produção, entre outras variáveis, 
além da apresentação do plano de ação global contemplando as contramedidas, 
com acompanhamento das fases em 3 gerações, onde são apresentados os 
resultados alcançados e evolução do plano. 

 
Figura 05: Modelo Racional da Analise Critica da Operação alinhado ao GRD 

   
Fonte: VALE (2016c) 

Além da performance operacional, afim de verificar a eficiência global do 
sistema, ainda são abordados nas reuniões assuntos relacionados à segurança e 
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saúde do trabalho, meio ambiente, custos, gerenciamento de pessoas e qualidade. 
O gráfico 2 apresenta a evolução mensal da eficiência operacional do TMPM no 
período de 2014 a 2016. Estes dados foram fornecidos por relatórios gerenciais da 
companhia e apresenta a relação do volume movimentado e a média do tempo de 
paradas operacionais do processo de embarque, vale a pena ressaltar que o 
indicador de eficiência é representado pela relação do total de volume embarcado 
dividido pelo total de paralizações de responsabilidade da operação, que impactam o 
carregamento de navios no embarque de minperio. 

Através dos dados pode-se verificar um aumento da eficiência operacional a 
partir do 2º semestre de 2015, consequência da implementação do gerenciamento 
da rotina na operação portuária no TMPM. 

 
Gráfico 2 – Evolução mensal da eficiência operacional TMPM 

 
Fonte: VALE (2016c) 

 
A gestão da eficiência da operação portuária no TMPM teve por consequência 

o aumento do indicador chave deste processo de avaliação da qualidade e da saúde 
da performance do processo de operações de pátios e embarque, com a relação do 
volume do volume embarcado dividido pelo número total de paralizações de 
responsabilidade da operação, além do principal indicador a taxa comercial, através 
da redução do tempo de paralisações. A seguir é apresentado, na Gráfico 3, a 
evolução do indicador de monitoramento do embarque de navios do terminal a taxa 
comercial, de forma mensal com a evolução aproximada da performance 
consolidada dos últimos 4 anos do TMPM. 

 
Gráfico 3 – Evolução mensal da taxa comercial TMPM 
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Fonte: VALE (2016c) 

Na rotina diária os processos de operações de pátios e embarque são 
responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento da produção 24h por dia, 
desta forma faz-se necessário estar munido de informações referentes aos dados de 
produção como indicadores dos processos, alinhamento com as interfaces de 
produção como Centro de Controle Operacional-CCO e Programação Operacional, 
onde são definidas as métricas com as premissas diárias, semanais e mensais de 
produção, onde são acompanhadas nas rotinas diárias e por fim o cumprimento das 
rotinas das agendas pré-definidas no gerenciamento da rotina diários. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implementação da abordagem de gerenciamento da rotina em uma 

organização implica necessariamente em uma mudança comportamental por parte 
de seus colaboradores, com o objetivo de desenvolver uma cultura sistêmica na 
mesma. 

Neste sentido, é de fundamental importância a participação da liderança para 
a implementação efetiva deste processo de mudanças no ambiente operacional, já 
que cabe a ela desempenhar um papel de motivador e promotor da implementação 
dos conceitos, princípios e técnicas de gestão.  

O presente estudo de caso foi desenvolvido com o objetivo de demostrar a 
viabilidade da implementação do gerenciamento da rotina nas operações portuárias 
do TMPM, evidenciando-se a importância do acompanhamento e tratamento das 
paralisações operacionais, uma vez que estas interferem diretamente na eficiência 
operacional do terminal, medida através da taxa comercial.  

Ainda foi possível demostrar a evolução da eficiência do terminal, que 
resultou na rapidez no embarque e no desembarque de carga e consequentemente, 
menor tempo de espera dos navios, isto sem a necessidade grandes investimentos. 
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Resumen 
 
Este trabajo describe el estado del arte de la tecnología en las terminales de 
contenedores automatizado. La parte principal está dedicada a explicar la 
comparación entre diferentes tipos de terminales, las nuevas tecnologías 
establecidas en la entrega, la distribución y el equipo que podría implementarse. 
Finalizan conceptos generales que deben regir en el diseño.  
 
Palabras-clave: Robotización; Terminales de contenedores automatizadas. 
 
 
1. Introducción 
El presente proyecto introduce el concepto de automatización de terminales de 
contenedores portuarios. La automatización es la facultad que poseen algunos 
procesos físicos para desarrollar las actividades de operación y funcionamiento en 
forma autónoma, es decir, por cuenta propia. En síntesis, la Automatización 
Industrial se puede entender como la facultad de autonomía o acción de operar por 
sí solo que poseen los procesos industriales, y donde las actividades de producción 
son realizadas a través de acciones autónomas, y la participación de fuerza física 
humana es mínima y la de inteligencia artificial, máxima. 
A continuación se procederá a relatar las consideraciones generales sobre la 
automatización de las terminales portuarias, así como el estado del arte de la misma, 
las tecnologías y maquinaria actuales y los distintos procesos que actúan en los 
puertos con mayor desarrollo tecnológicos en la citada materia. Finalmente, 
concluyendo con las diferentes ventajas y desafíos que supone la automatización. 
 
1.1 Objetivos 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es informar del estado del arte 
actual de la tecnología y del desarrollo de los elementos y equipos que entran en 
juego en una terminal de contenedores automatizados, determinar las características 
y ventajas que aporta la modernización de las terminales, la descripción de los 
equipos y sistemas implicados que operan en las distintas fases de la operativa y las 
actualizaciones que están siendo implantados en la actualidad en las distintas TCA.  
 
1.2 Metodología 
El modelo de trabajo para la realización del proyecto conlleva la revisión de la 
bibliografía existente sobre terminales de contenedores automatizadas, equipos 
automáticos y los progresos de la automatización industrial. A continuación se 
procederá con el estudio de los distintos sistemas y subsistemas de una terminal de 
contenedores, la operativa de una terminal de contenedores y el análisis de los 
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equipos implicados. Por último catalogar los distintos equipos en cada una de las 
fases de la operativa y comparar entre ellos la evolución, características y mejora 
que aportan a la operativa.  
 
1.3 Estado del arte 
El inicio de las terminales automatizadas de contenedores viene precedido por la 
necesidad de establecer un menor coste operacional, un mayor control de las 
mercancías y un aumento de la calidad por parte de las terminales.  
Como solución a estos problemas, en 1993 se inicia la puesta en marcha de la 
terminal portuaria de ECT Delta Terminal, operada por Europe Container Terminal 
(ECT) en el puerto de Rotterdam, Países Bajos. Se puso la primera piedra en lo que 
se llamaría a partir de ese momento el concepto de terminal automatizada en 
atención a su máximo grado de automatización hasta la fecha. Estaba equipada con 
Automated Stacking Cranes (ASCs) para el almacenamiento en patio y Automated 
Guided Vehicles (AGVs) para el transporte horizontal, por lo que prescindía de 
operadores en la manipulación de los equipos de almacenamiento e interconexión, 
respectivamente. 
Desde que ECT Delta Terminal iniciara su andadura, son muchas las terminales de 
contenedores que se han sumado a la automatización y han seguido evolucionando 
los mecanismos, consolidándose esta como una tendencia universal y permanente 
en el sector. (Véase anexo nº1: Terminales automatizadas)  Asimismo, los avances 
tecnológicos y las herramientas de gestión dedicadas a la automatización, copan 
buena parte del mercado de equipamiento y de software para terminales de este 
tipo. 
En la actualidad, el término terminal automatizada de contenedores  se emplea para 
denominar a las terminales portuarias de contenedores que, como ECT Delta 
Terminal, han automatizado los movimientos en patio y los de interconexión entre el 
muelle y patio. Aún cuando los de grúa-buque siguen siendo manuales y los de 
recepción y entrega terrestre (interacción entre la grúa de patio y los medios de 
transporte terrestre) están asistidos por controladores remotos. Las tendencias en 
automatización con carácter general serían la automatización de puertas, 
automatización de patio, del transporte horizontal y por último de las grúas de 
muelle. 
Sin embargo, ésta es solo una de las múltiples posibilidades de automatización. Una 
solución intermedia que suelen optar las distintas operadoras entre la 
automatización total y las terminales manuales es, por ejemplo, la automatización 
parcial o semiautomatización de los movimientos principales.  
Las terminales automatizadas y semiautomatizadas emplean automatizaciones 
mayores o totales, que se materializan en equipos automatizados, como las ASC y 
los AGV anteriormente mencionados y los Automated Lifting Vehicles (ALV) de los 
que más adelante hablaremos. Sin embargo, el término semiautomatización también 
puede referirse al manejo de equipos por control asistido o la sistematización de 
algunas de las funciones de los equipos mediante automatizaciones menores o 
parciales.  
Las automatizaciones totales o semiautomatizaciones de equipos son la suma de un 
conjunto integral e integrado de tecnologías o sistemas que por separado podrían 
considerarse automatizaciones menores. Es posible automatizar totalmente equipos 
convencionales mediante la implementación de las automatizaciones menores 
necesarias mediante un proceso de reequipamiento. Esta es una solución para 
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terminales en servicio que todavía no han amortizado su inversión inicial en 
equipamiento y que pueden adaptar sus actuales equipos. 
La combinación de diferentes automatizaciones mayores y menores da como 
resultado terminales portuarias de contenedores con distintos grados de 
automatización, y como se verá desarrollado a los largo del este trabajo son el 
presente y el futuro de las terminales de contenedores portuarias. 
 
2. Características y ventajas de una terminal de contenedores automatizada 
La automatización de una terminal de contenedores portuaria es un proceso que da 
respuesta a las necesidades estratégicas que una concepción moderna del negocio. 
Por el alto coste de este tipo de instalación son requeridos una serie de factores 
tanto físicos como técnicos, que basados en el desarrollo de la actividad portuaria, 
alcance lo que se considera fundamental en la  estrategia de cualquier terminal, la 
mejora del rendimiento operacional y el incremento de la seguridad. Y desde el 
punto de vista de la rentabilidad económico-financiera, la automatización de una 
terminal supone la reducción de los costes variables por contenedor. 
El puerto debe tener una capacidad de tráfico lo suficientemente amplia para 
mantener un flujo de contenedores a lo largo del tiempo, siendo la localización 
geográfica valor fundamental en ese punto, tanto por tener un hinterland potente, 
como por estar situado en las zonas de influencia de las principales rutas de 
comercio marítimo. 
Otra característica física es la de disponer un calado superior a los 16 metros para 
poder operar a los grandes barcos portacontenedores, así como una longitud 
mínima de muelle para darles cabida y una amplia capacidad de patio, así como 
unas buenas conexiones terrestres por carretera y ferrocarril.  
La mejora del rendimiento operacional es el factor clave para automatizar una 
terminal portuaria de contenedores. Las terminales automatizadas dan mayor 
productividad de operativa y permiten operar con ocupaciones de muelle y 
densidades de patio más elevadas, alcanzando mayores capacidades operativas en 
las terminales y el mejor aprovechamiento del espacio, elemento escaso en la 
mayoría de puertos. Esto es posible debido a que la automatización genera 
operativas más ordenadas y metódicas, con una mayor capacidad para priorizar 
cambios operacionales, menos sensibles a factores externos, y que hacen un uso 
más eficiente de los recursos, a la vez que facilitan el control de la operativa, 
permitiendo la toma de decisiones en tiempo real y minimizando la necesidad de 
realizar remociones.  
Como inconveniente puede mencionarse que la planificación y la gestión operativa 
de las terminales automatizadas se ven afectadas por la pérdida de flexibilidad, 
siendo los procesos de trabajo de una terminal automatizada diferentes de la 
terminal convencional. El sistema de manipulación es diferente para permitir esa 
automatización, por lo que se necesita un sistema operativo de la terminal (TOS) 
mucho más desarrollado y complejo. La automatización ayuda a optimizar la 
operativa globalmente, minimizando los recorridos de las máquinas, los 
desplazamientos en vacío, las remociones, etc., Los equipos y sistemas deben de 
ser diseñados y estudiados para cada terminal, cumpliendo los requisitos y 
características buscados. 
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Figura 1. Sistema operativo de una terminal automatizada. Fuente: Revista del 

sector marítimo ingeniería naval 
 
La automatización también contribuye notablemente al incremento de la seguridad y 
protección de las personas e instalaciones portuarias. Los procesos no solo aumenta 
la seguridad (safety, en inglés) mediante la reducción de la probabilidad de fallo 
humano en las operaciones, sino que también, al alejar a las personas del área 
donde se desarrollan físicamente las operaciones, reduce las opciones de accidente. 
Las automatizaciones menores favorecen igualmente la disminución del riesgo de 
accidentes. En convivencia con éstas, existen automatizaciones específicamente 
diseñadas para mejorar la protección o defensa frente a peligros y actividades 
criminales (security, en inglés).  
La automatización ha sido fundamentalmente concebida como una acción 
encaminada a generar una mejora de la productividad de la terminal y la seguridad 
operacional de la misma, en lo que a la contribución a la sostenibilidad ambiental 
tiene una importante repercusión sobre el consumo energético global de la 
instalación. Automatizar una terminal supone desde el punto de vista de la eficiencia 
energética una de las mejoras de gestión que se pueden llevar a cabo. En las 
terminales automatizadas la mayor parte de los equipos utilizan motores eléctricos 
que son más eficientes energéticamente y reducen el consumo, las emisiones y el 
ruido.  
La intervención humana directa en las operaciones se reduce con la automatización 
de terminales, por lo que en el plano social, las terminales automatizadas generan 
un impacto que no siempre es percibido como positivo. La inevitable pérdida de 
empleo que una automatización mayor conlleva provoca conflictos con los 
estibadores, quienes ven peligrar la estabilidad y las condiciones laborales de sus 
puestos de trabajo, y puede llegar a desencadenar conflictos laborales. Por razones 
obvias, la resistencia al cambio mostrada por los sindicatos es mayor en terminales 
en servicio que en terminales de nuevo desarrollo. Otras veces, cuando se trata de 
automatizaciones menores, éstas no eliminan ningún puesto de trabajo, sino que 
simplemente permiten el desarrollo de las funciones de forma más eficiente y segura 
gracias a la tecnología. 
 
3. Terminales de contenedores portuarias 
El objetivo esencial de una terminal de contenedores es proporcionar los medios y la 
organización necesarios para que el intercambio de contenedor entre los modos de 
transporte terrestre y marítimo, se produzca en las mejores condiciones de rapidez, 
eficiencia, seguridad y economía. Una terminal de contenedores puede ser 
entendida como un sistema integrado por varios subsistemas, con conexión física y 
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de información con las redes de transporte terrestres y marítimas. Los subsistemas 
son: 
Subsistema de carga y descarga: El servicio de manipulación de mercancías que 
permite el paso del buque al muelle y viceversa. 
Subsistema de interconexión interna: Este servicio se encarga de traslada la 
mercancía entre el muelle hasta el lugar de depósito o almacenamiento. También 
recoge el traslado de la mercancía desde el depósito hasta los puntos de entrega o 
recepción terrestre. 
Subsistema de acopio o depósito: Su función es la de depósito temporal de los 
contenedores, permitiendo acompasar el ritmo y las prestaciones de los distintos 
medios de transporte. La disposición de este subsistema y su extensión condicionan 
y dependen del tiempo de estancia, del volumen de tráfico y del equipamiento 
principal 
Subsistema de entrega y recepción: garantiza la interconexión interna entre la 
terminal y los modos de transporte terrestre. Las actividades y servicios que se 
prestan en el subsistema dependen de la organización y de gestión de cada modo 
de transporte terrestre.  
El término terminal automatizada se emplea para denominar a las terminales que 
tienen el subsistema de acopio o depósito y el subsistema de interconexión interna 
automatizados, mientras que en las terminales semiautomatizadas solo disponen del 
subsistema de depósito, siendo la interconexión entre mulle y patio realizada por 
equipos convencionales, siendo estas  las principales características definitorias de 
los grados de automatización. 
 
4. Equipos de muelle en terminales automatizadas 
Para comprender los equipos de carga y descarga de contenedores, tenemos que 
tener en cuenta antes ciertos aspectos a estudiar. El muelle es un punto de singular 
importancia en la operativa, donde las grúas deben resolver el problema de la carga 
y descarga del buque para que sea constante y efectivo, y no se produzca ninguna 
alteración que pueda repercutir negativamente en la terminal como sistema.  
Con la llegada de los grandes buques, las terminales están buscado el incremento 
del rendimiento de las grúas de muelle. Los fabricantes han desarrollado un nuevo 
sistema llamado de ciclo doble (Double trolley quay crane). Las grúas previstas de 
este sistema disponen de una plataforma con espacio para contenedores que 
permite que un movimiento completo desde el barco al muelle sea efectuado en dos 
fases. 
La primera, entre el punto de enganche en el barco y la plataforma y la segunda 
entre la plataforma y el muelle. El contenedor es recogido del buque por el  primer 
spreader e izado hasta la pluma, y desde allí es colocado en la plataforma. Allí el 
segundo spreader lo recoge y lo lleva hasta el suelo, mientras que el primer spreader 
vuelve a la bodega del barco por otra carga. La plataforma es un punto de 
almacenamiento y enganche intermedio, y su importancia radica en que el 
movimiento entre ella y el muelle puede ser automatizado fácilmente. Los esfuerzos 
para automatizar los movimientos entre el punto de enganche en el barco y la 
plataforma han tenido siempre mayor dificultad, debido a los movimientos de la grúa 
y el buque. 
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Figura 2 y 3. Izda. Operación de grúa de muelle de doble ciclo. Dcha. Grúa de doble 
ciclo puerto de Hamburgo Fuente: Izda. Comparing Cycle Times of Advanced Quay 

Cranes in Container Terminals. Mai-Ha Phan et al. (2013) Dcha. HHLA container 
terminal Altenwerder. 

 
Este tipo de grúas es capaz de incrementar su productividad hasta en un 50%. 
Algunas terminales automatizadas han optado por decantarse por grúas de doble 
ciclo. También existen terminales con grúas operadas a distancia desde centros de 
controles remotos. 
 
5. Transporte horizontal en terminales automatizadas 
La principal misión del transporte horizontal en una terminal de contenedores es 
servir eficazmente como medio de distribución interior de los contenedores, 
atendiendo a los requerimientos específicos que le exijan los sistemas de carga, 
descarga, almacenaje y distribución. Son exigibles la rapidez adecuada, la seguridad 
(minimización de los accidentes), la fiabilidad mecánica, así como la correspondiente 
al funcionamiento lógico, es decir, la reducción o eliminación de errores en entregas. 
Las principales características de estos vehículos son: 
El software interno del vehículo: que controla el sistema y las distintas variables. 
El sistema operativo de la terminal (TOS): que es el encargado de crear 
adaptabilidad, eficiencia, órdenes de ejecución y hacer que el conjunto trabaje como 
una sola unidad. 
El sistema de localización y navegación: existiendo varias sistemas distintos y 
combinaciones entre ellos según el trabajo a realizar. 
El sistema de comunicación: encargado de la comunicación  y operación del 
vehículo. 
Los sistemas de transporte horizontal automáticos más utilizados en las terminales 
son los Automatic Guide Vehicle (AGV), desarrollados a partir de otros vehículos 
robotizados usados en otras industrias. En 2009 en la terminal de Fishermans 
Insland Terminal, en Brisbane, Australia, comienza a utilizarse los llamados 
Automated Lifting Vehicle (ALV) o Automated Shuttle Carrier (AShC) debido a la 
necesidad de coger, transportar y dejar contenedores. 
A continuación se desarrollará con más detenimiento las distintas opciones de 
vehículos automáticos que se pueden encontrar en una terminal automática. 
 
5.1 Automatic Guide Vehicle (AGV) 
Los vehículos de guiado automático o AGV son vehículos que no precisan de 
conductor para desarrollar la actividad para la que fueron concebidos, el transporte 
de mercancía. Este tipo de vehiculo AGV no tiene la capacidad de cargarse así 
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mismo ni de soltarla, solo de transportarla, lo que hace que su rendimiento no sea 
tan óptimo al necesitar una segunda maquinaria para realizar la fase completa de 
carga, traslado y descarga. 
 

 
Figura 4. Automated Guide Vehicle (AGV). Fuente: Vehículo de guiado automático 

de la empresa TEREX en el puerto de Hamburgo, Alemania. 
 
Este tipo de vehículo con el paso de los años ha ido evolucionando para prestar un 
mejor rendimiento y optimización en el trabajo evolucionando a los AGV lift. Estos 
son capaces mediante dos plataformas izar la carga unos centímetros y dejarla en 
unas estanterías para su ordenación en el patio. Esto hace la reducción del tiempo 
de parada más cortos y una mayor frecuencia de trabajo. 

 
Figura 5. Automated Guide Vehicle lift(AGV) con estantería para contenedores. 

Fuente: Vehículo de guiado automático lift de la empresa TEREX en el puerto de 
Rotterdam, Holanda. 

 
Este sistema de transporte horizontal ha evolucionado durante sus años de 
experiencia con la tecnología. Los primeros vehículos pasaron de ir propulsados por 
un motor de combustión interna a un sistema hibrido y a los actuales 100% eléctricos 
con la capacidad de poder reemplazarse las baterías de forma autónoma.  
La siguiente evolución de estos vehículos fueron los llamados cassettes  que son 
unos vehículos cuyo sistema de propulsión va soterrado en el pavimento de la 
terminal y mediante unos condensadores va cargando el vehículo de forma 
inalámbrica. 
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Figura 6 y 7. Izda. Sistema de transferencia de energía inalambrica. Dcha. Cassette  

Fuente: Cassette Agv de la compañía TTS GROUP ASA 
 
 
5.2 Automated Lifting  Vehicle (ALV) 
Con la evolución de la tecnología y los avances en los sistemas de vehículos 
autónomos guiados, no tardaría en llegar el siguiente salto evolutivo. La necesidad 
de poder tener una maquinaria que además de ser un vehículo de transporte de la 
mercancía, pudiera coger y dejar los contenedores por sí misma. En 2009 nació el 
Automated Lifting Vehicle (ALV) o Automated Shuttle Carrier (AShC), implantado en 
la terminal de Fisherman Island Terminal, en la localidad de Brisbane, Australia, y 
operada por Patrick Stevedoring. Este sistema de transporte es una versión 
automatizada de los Shuttle carrier de las terminales convencionales y 
semiautomatizadas, ya que permite independizar el recorrido horizontal de los 
contenedores, con los ciclos de carga/descarga de las grúas pórtico y 
almacenamiento de patio, siendo además capaces de apilar contenedores a dos 
alturas. Con estas características, el rendimiento teórico de la terminal aumentaría y 
el número de vehículos necesario sería menor que con los AGV clásicos. 

 
Figura 8. Automated Shuttle Carrier (AShC)  Fuente: AShC de la casa KALMAR 

operando el puerto de Fisherman Island Terminal, Brisbane, Australia. 
 
5.3 Comparativa entre AGV – ALV 
Para la comparativa de los diferentes tipos de sistemas que podemos utilizar en una 
terminal automatizada nos basaremos en distintos tipos de trabajados y 
simulaciones aplicadas a la tarea en estudio. 
Los estudios de simulación han comparado los distintos tipos de vehículos 
automáticos, como son los AGV de primera generación, los AGV lift, los cassettes y 
los nuevos Lifting Vehicle. Estos estudios (Yvo Saanen 2008; Yvo Saanen, Jeroen 
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van Meel, and Alexander Verbraeck 2003) describen una terminal con unas grúas 
pórtico con un rendimiento determinado, un número de pilas en el patio y grúas 
automatizadas en ellos con un rendimiento específico. Con esos parámetros 
concretos e iguales para las distintas opciones de maquinaria, desarrolla una 
simulación en la que determina el número de unidades necesarias para cada 
vehículo según el número de movimientos/hora asignados a cada grúa de muelle. 

 
Figura 9. Productividad del lado mar en un escenario de distintas maquinarias.  

Fuente: Yvo Saanen, Jeroen van Meel, and Alexander Verbraeck 2003. The Design 
and Assessment of Next Generation Automated Container Terminals. 

 
En la figura anterior vemos como los ALV alcanzan unos rendimientos mayores con 
un número bajo de unidades en comparación con los AGV. Para una operatividad de 
35 movimientos por hora de las grúas de muelle, da como resultado 4 unidades de 
Automated Lifting Vehicle mientras que necesitaríamos un mínimo de 5 para los 
AGV.  
Como conclusión de estos estudios podemos decir que las ALV emplean menos 
tiempo y dan mayor productividad, seguidos por las AGV lift, debido a que las 
primeras no tienen que esperar coloque el contenedor ya que estas poseen 
capacidad de carga. En el patio los ALV y AGV lift tienen rendimientos parecidos, 
mientras que los AGV básicos se quedan por detrás. 
 
6. Equipo de almacenamiento de contenedores en terminales automatizadas 
La zona de almacenamiento de una terminal de contenedores ocupa la mayor parte 
de la superficie de la terminal, cuya disposición y extensión están estrechamente 
relacionadas, no solo con los sistemas de carga y descarga, y entrega y recepción, 
sino a la elección de los medios de manipulación que en este sistema vayan a 
trabajar.  
En las terminales de contenedores automatizadas este sistema esta operado por 
grúas pórticos, totalmente automatizadas denominadas Automated Stacking Crane 
(ASC). Dichas grúas son sistemas de manipulación concebida para la carga y 
descarga del contenedor en un medio de transporte auxiliar y para su apilamiento en 
el patio, desplazándose sobre raíles y alimentadas eléctricamente. Posee al igual 
que en el transporte horizontal un software totalmente automatizado y tienen las 
características.  
El sistema operativo de la terminal (TOS): igual que en el sistema de transporte 
horizontal, es el encargado de crear adaptabilidad, eficiencia, órdenes de trabajo y 
hacer que el conjunto funcione como una sola unidad. 
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El Software interno: es el encargado de manejar el sistema de la grúa y el 
almacenamiento de la carga 
El sistema de comunicación: encargado de la comunicación  y operación del 
vehículo. 
EL sistema de localización: localiza el pórtico a lo largo del raíl y  predice posibles 
colisiones y obstáculos a los largo del movimiento. 
Proseguiremos a desarrollar con más detenimiento las distintas opciones de 
sistemas de almacenamiento automáticos que se pueden encontrar en una TCA. 
 
6.1 Cantilever (Grúas sobre voladizo)  o Rail Mounted Gantry Container Crane 
(RMG) 
Son grúas pórtico autopropulsadas sobre raíles que, utilizadas en su mayoría en 
terminales de mucho tráfico y poco espacio, en puertos secos y terminales de 
ferrocarril y ferroportuarias. Son ampliamente utilizadas en el área de China y Corea. 
En este tipo de maquinaria la carga y descarga se realiza por ambos lados, dejando 
un pasillo lateral para la circulación de vehículos, aunque habitualmente se utilizan 
para medios de transporte horizontal de equipos manuales. 

 
Figura 10. Rail Mounted Gantry Container Crane. Fuente: Equipo de 

almacenamiento  de la terminal de Evergreen Marine Corporation puerto de 
Kaohsiung. 

 
Por lo comentado con anterioridad este equipo suele tener  una anchura de pilas de 
entre 10 y 15 contenedores y una altura entre 4 y 5. La elección de este tipo de 
maquinaria tiene ventajas e inconvenientes. Se generan pérdidas de espacios bajos 
los voladizos, al pasar el contenedor entre las patas la estructura debe ser más 
robusta, por lo que conlleva un elevado peso y una infraestructura con una 
cimentación reforzada. Por otro lado al poder operar por ambos lados genera libertad 
de movimiento y flexibilidad. 
 
 
6.2 Automatic Stacking Crane (ASC)  
Las grúas apiladoras automáticas aumentan al máximo la capacidad y densidad de 
apilado. Una terminal con ASC optimiza el rendimiento y el espacio de apilado, el 
tamaño de la explanada también puede minimizarse, aumentando la eficiencia 
espacial de su terminal lo máximo posible. Las ASC se utilizan típicamente en 
terminales de mayor tamaño, donde el rendimiento y la densidad de apilado son 
importantes indicadores y clave de rendimiento. Son las más comunes en terminales 
automatizadas, y al no disponer de voladizos, el aprovechamiento del espacio es 
mayor. 
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Figura 11. Automated stacking crane. Fuente: Equipo ASC de Kalmar en el puerto de 

Brisbane Australia. 
 
La anchura de apilado de esta maquinaria suele comprender entre los 6 y 10 
contenedores, con alturas de hasta 5. Lo más habitual en las terminales 
automatizadas son la instalación de grúas ASC gemelas (twins). Lo frecuente es dos 
ASC gemelas por pila, cada una sirviendo a cada lado del bloque de contenedores. 
Las ventajas de este sistema son que las dos grúas circulan por el mismo carril, 
disminuyendo costes, aprovechamiento de la superficie al no tener caminos de 
circulación de vehículos entre patas, mientras que los inconvenientes son que en 
caso de saturación de un lado una misma grúa tendría que atender a los dos lados 
del bloque, o una avería de una, podría colapsar una zona del bloque. 

 
Figura 12-. Automated stacking crane gemelas. Fuente: Equipo ASC gemelas de la 

terminal de TTI Algeciras. 
La siguiente evolución de este tipo de maquinaria son una derivación de las 
anteriores, son las  grúas gemelas pasantes o Automatic Stacking crane cross-over. 
Estas grúas permiten mayor flexibilidad a la hora de operar al poder trabajar ambas 
en cada cabeza de bloque. Al incorporar la nombrada flexibilidad, tienen como 
desventaja que necesitan una infraestructura específica al necesitar dos líneas de 
carriles, y transmitir más peso a la cimentación. Hay una menor densidad de patio 
respecto a las gemelas no pasantes, y por último, requieren un software más 
detallado y complejo de operar, al existir una posible colisión entre el spreader de la 
ASC mayor con el pórtico de la menor en un cruce. 
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Figura 13. Secciones de una ASC pasante. Fuente: Comparison of three automated 

stacking alternatives by means of simulations. Saanen and Valkengoed. (2005) 
 
Las conclusiones obtenidas son que la grúa pasante sería la más flexible y 
adecuada, si el trabajo es mayor en el lado mar que en el lado tierra, debido a que 
ambas son capaces de operar en ambas cabezas de bloque, muy seguidas por las 
gemelas no pasantes. Las gemelas no pasantes son las más adecuadas si ambos 
lados están compensados en el número de movimientos, si un lado del bloque tiene 
más productividad, ese lado puede llegar a colapsarse.  El espacio y la densidad de 
patio se ve afectado en la utilización de ASC pasantes, 8 bloques de ASC gemelas 
no pasantes equivalen a 7 bloques de pasantes. Una única ASC por bloque tiene 
una productividad muy baja.  
Por último añadir una tabla comparativa de los distintos sistemas de grúas ASC, en 
el cual nos da en un sencillo recuadro unas conclusiones de rápido entendimiento. 
 
 

 
 
 
 
Tabla 1. 

Conclusiones sobre operativa de las ASC. Fuente: Comparison of three automated stacking 

alternatives by means of simulations. Saanen and Valkengoed. (2005) 

 
7. Disposiciones de patio 
Detrás del muelle hay una extensa área de almacenaje, el patio de contenedores 
(container yard). Éste ocupa alrededor del 60-70% del espacio total de la terminal, y 
es usado principalmente para apilar contenedores que esperan su traslado. 
Mayoritariamente  se pueden distinguir dos tipos de alineaciones de contenedores 
en el área de almacenaje: Distribución vertical o perpendicular al mulle y la 
distribución horizontal o paralela al muelle.  
Antes de continuar, hay que tener en cuenta que no todos los contenedores pueden 
ser almacenados en el sistema automatizado de almacenaje.  Estos son los que 
presentan algún desperfecto en las zonas de anclaje, contienen materiales 
peligrosos o son contenedores fuera de norma. En tal caso en las TCA existen zonas 
anexas al patio automático donde se almacenan dichos contenedores, siendo éstos 

 Única ASC ASC pasante ASC no pasante 

Capacidad -- + ++ 

Flexibilidad -- ++ + 

Complejidad 0 ++ + 
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operados normalmente por maquinaria manual, como carretillas o reach stackers. 
Por último, mencionar que algunas terminales no les interesan dejar los 
contenedores vacíos dentro del sistema automatizado, en estos casos se procede 
de la misma forma anteriormente descrita, ahorrándose así movimientos 
innecesarios en el sistema automatizado. 
A continuación se explica ambas disposiciones y diferencias en las terminales 
automáticas de contenedores. 
 
7.1 Distribución vertical o perpendicular al muelle 
La disposición vertical es la elegida si el porcentaje de importación/exportación 
supera el porcentaje del de transbordo. Esta elección de patio es la más común en 
las distintas terminales automáticas y semiautomáticas. Los bloques de 
contenedores se alinean perpendicularmente a la línea de muelle. En las cabezas de 
los bloques hay dispuestas zonas de descarga/carga de contenedores (zonas buffer) 
donde los vehículos esperan depositar la mercancía o recibirla de las distintas ASC.  

 
Figura 14. Disposición vertical o perpendicular. Fuente: Developing a Tool for Designing a 

Container Terminal Yard. 

 

7.2 Distribución horizontal o paralela al muelle 
La disposición horizontal es la elegida si se tiene un porcentaje de contenedores de 
transbordo muy superior al porcentaje de contenedores  con origen o destino en la 
terminal, ya que al ubicar los bloques en paralelo al muelle se está permitiendo una 
mayor versatilidad a la hora de escoger bloque y lado de carga o descarga, ya que 
los dos lados de las cabezas de los bloques son accesibles desde el muelle. 
También la disposición horizontal permite desarrollar la longitud de los bloques 
según las características de la terminal, sin estar limitados por la anchura. Esta es la 
distribución típica en las terminales convencionales que utilizan grúas sobre ruedas 
en el patio. 
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Figura 15. Disposición horizontal o paralela. Fuente: Developing a Tool for Designing a 

Container Terminal Yard. 

 

7.3 Ventajas e inconvenientes de las distintas distribuciones 
Para las conclusiones de las diferentes opciones de patio, nos basaremos en el 
estudio de los diferentes diseños de disposiciones de pilas óptimas (Roy, Debjit et al. 
2014), el diseño de patio de contenedores automatizados (Cederqvist, Hans 2012) y 
herramientas para el diseño de una terminal de contenedores (Vellinga, Tiedo et al.) 
para disponer de las principales ventajas e inconvenientes de cada sistema según 
las distintas operaciones y el diseño del mismo. 
En el diseño vertical encontramos que es un planteamiento testado en varias 
terminales automatizadas y semiautomatizadas.  Las aéreas de mar y tierra están 
claramente separadas, y para terminales de importación y exportación son las más 
adecuadas, ya que la entrega en el lado tierra está claramente delimitada y la 
interacción entre vehículos autónomos y vehículos del exterior de la terminal están 
separados. El movimiento del lado mar es muy fluido y el recorrido a realizar por los 
AGV o ALV son menores, aumentando la productividad. 
Por el contrario sus inconvenientes son que encontramos una menor densidad de 
patio al incluir amplias zonas de circulación de vehículos y maniobrabilidad de estos 
en el lado mar. Es un sistema menos flexible y las ampliaciones y cambios son 
difíciles de llevas a cabo. Por último mencionar que si el muelle es muy largo, 
pueden existir grandes distancias entre la zona de almacenamiento y el lugar de 
atraque del buque y que la longitud de las pilas estará determinada por la anchura 
disponible de la terminal. 
En el lado horizontal tenemos como ventajas que puede existir tráfico de carga/ 
descarga en ambas cabezas de bloques, aumentado la flexibilidad. El tráfico se 
encuentra por todo el patio de la terminal, aumentado la efectividad y disminuyendo 
posible problemas de congestión teniendo un diseño fluido. Al contrario que en el 
diseño vertical, éste es un sistema más adaptable a las ampliaciones de muelle y las 
longitudes de las pilas son más flexibles en futuros cambios.  
Como principal inconveniente el diseño paralelo al muelle tiene que, al existir tráfico 
por toda la terminal, el diseño del tráfico debe de realizarse meticulosamente y el 
software dedicado al sistema de circulación debe ser el principal objeto de la 
automatización, al poder convivir en una zona trafico automático con vehículos del 
exterior. 
 
8. Sistema de entrega y recepción 
El subsistema de recepción y entrega es el encargado de resolver el paso que existe 
entre el exterior y el interior de la terminal, es decir, lleva a cabo la transferencia del 
contenedor entre los medios de transporte externos y la propia terminal. Este 
subsistema posee integración de forma directa con el subsistema de interconexión, e 
indirectamente con los subsistemas de almacenamiento y el de carga y descarga en 
muelle. Podemos dividir el subsistema de recepción y entrega en dos procesos 
distintos: en primer lugar, tendríamos la operación de acceso propia a la terminal, y 
en segundo lugar, la actividad en la que se produce la recepción y entrega del 
contenedor a la maquinaria existente en la terminal. 
En la fase de acceso y salida de la terminal viene condicionado por distintos 
elementos, siendo algunos de ellos el horario, el número de puertas y carriles, la 
existencia o no de estacionamientos previos y por los distintos grados en avances 
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tecnológicos que estén implementados en la terminal para poder procesar el gran 
volumen de información que se genera. En los últimos años han ido apareciendo 
sistemas de puertas automáticas en las terminales y accesos a los puertos, estos 
sistemas combinan herramientas y procedimientos como pueden ser la detección de 
vehículos, sistemas que permiten identificar contenedores, capturas de imágenes, 
etc. reduciendo de esta forma la participación humana. Toda esta innovación 
tecnológica va encaminada a la automatización de la puerta terrestre de la terminal 
con el propósito principal de mejorar el rendimiento operacional y el aumento de la 
protección y la seguridad tanto de la mercancía como de las instalaciones.  

 
Figura 16. Sistema de puertas automatizadas del puerto de Liverpool. Fuente: World Maritime 

news 

 

La fase de recepción y entrega es la que tiene lugar desde que el camión cruza la 
puerta de entrada de la terminal hasta que es cargado/descargado y se encuentra 
listo para abandonar el recinto. Una vez se llevan a cabo todas las operaciones de 
identificación previas, se le asigna al conductor del camión el lugar al que ha de 
dirigirse dentro de la terminal para que le sea retirado el contenedor, o el lugar en el 
que ha de esperar para cargar uno.  
El movimiento que ha de describir el vehículo viene en gran medida condicionado 
por el tipo de almacenamiento que caracterice la terminal, y por tanto, el 
equipamiento del que esté compuesta. En el caso que se trate de una terminal cuya 
forma de almacenamiento sea mediante RTG o RMG, los camiones tras acceder a la 
terminal, circularán por su interior por los carriles habilitados para ello hasta 
disponerse en una zona próxima a la pila de contenedores en el que se encuentra el 
que les va a ser cargado. Volviendo de la misma forma por dichos carriles a la salida 
de la terminal. En el caso de almacenamiento mediante Straddle Carriers, el camión 
se situará en una zona habilitada para el estacionamiento desde donde los SC les 
retirarán o cargarán el contenedor 
 
9. Conclusiones 
Las terminales automatizadas están prosperando debido a la necesidad por parte de 
las operadoras de actuar con un menor coste de manipulación y un mayor control y 
calidad en la operativa. Estos objetivos son salvados con la implantación de 
maquinaria especializada y reduciendo el personal en la operativa, siendo estos los 
grandes desafíos en materia de planificación y gestión empresarial y operacional.  
Los distintos avances a lo largo de los años en la automatización de terminales 
portuarias de contenedores han desarrollado y evolucionado nuevos equipos 
favoreciendo el aumento de la productividad y de la eficiencia, incrementando la 
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seguridad y disminuyendo los costes, estando cada vez más presente la 
automatización total o parcial en el desarrollo de nuevas terminales de contenedores 
portuarias. Por último añadir que la automatización industrial en las terminales de 
contenedores son el presente y el futuro de esta industria a nivel mundial. 
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Anexo nº1 Instalaciones de terminales automatizadas en el mundo 
 
Instalación Localización País Operador Año apertura 

Delta terminal Rotterdam Holanda 
Europe Container 
Terminals (ECT) 

1993 

Psis Panjang Terminal 
(PPT) 

Singapur Singapur PSA International 1997 

London Thamesport 
Isle of Grain, 
Kent 

Reino Unido 
Hutchinson Ports UK 
(HPUK) 

2000 

Container Terminal 
Altenwerder (CTA) 

Hamburgo Alemania HHLA 2002 

Ohia Terminal 
 

Tokio Japón Wan Hai 2003 

Evergreen Marine 
Terminal 

Kaohsiung Taiwán 
Evergreen Marine 
Corporation 

2005 

Antwerp Gateway 
 

Antwerp Bélgica DP World 2007 

Korea Express Busan 
Container Terminal 
(KBCT) 

Busan Corea del Sur 
Pusan East Container 
Terminal Co Ltd 
(PECT) 

2007 

APM Terminals Virgina 
Portsmouth, 
Virginia 

USA 
Virginia International 
Terminals (VIT) 

2007 

Euromax Terminal Rotterdam Holanda 
Europe Container 
Terminals (ECT) 

2008 

Tobishima Terminal 
Berth 

Nagoya Japón 
Tobishima Container 
Berth Company (TCB) 

2008 

Fishermans Insland 
Terminal 

Brisbane Australia Patrick Stevedoring 2009 

Pusan Newport Busan Corea del Sur 
Pusan Newport Co 
LTD (DP World) 

2009 

Hanjin New Port 
(Busan New Port 
Phase 2-1) 

Busan Corea del Sur 
Hanjin Newport Co Ltd 
(HJNC) 

2009 

Taipei Port Container 
Termnal (TPCT) 

Taipei Taiwán 

Taipei Port Container 
Terminal Corp 
(Vergreen, Yang Ming, 
Wan Hai) 

2010 

Container Terminal 
Burchardkai (CTB) 

Hamburgo 
 

Alemania HHLA 2010 

TTI Algeciras Algeciras España 
Total Terminal 
International Algeciras 
(Hanjin) 

2010 

Hyundai Pusan New-
Port Terminal (HPNT) 

Kaohsiung Taiwán 
Kao Ming Container 
Terminal Corp (Yang 
Ming) 

2010 

Instalación Localización País Operador Año apertura 

Pusan Newport Phase 
2-3 

Busan Corea del Sur 
Pusan Newport Co Ltd 
(DP World) 

2012 

Bestcat Barcelona España 
Hutchinson Port 
Holdings 

2012 

Khalifa Container 
Terminal 

Abu Dhabi Abu Dhabi 
AD Terminals )Abu 
Dhabi Port COmpany 

2012 

Sydney International 
Container Terminals 

Sidney Australia 
Hutchinson Port 
Holdings 

2012 

Brisbane Container 
Terminal 

Brisbane Australia 
Hutchinson Port 
Holdings 

2012/2014 

London Gateway Londres Reino Unido DP World 2013 
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TraPac Los Ángeles USA TraPac Inc 2013 

Global Terminal New Jersey USA 
Global Container 
Terminals 

2013 

APM Terminals 
Maasvlakte II 

Rotterdam Holanda APM Terminals 2014 

Rotterdam World 
Gateway 

Rotterdam Holanda 
DP World/ New World  
Aliance/ CM CGM 

2014 

Long Beach Container 
Terminal 

Long Beach USA 
Long Beach Container 
Terminal Inc 

2014 

Vado Ligure Valdo Italia APM Terminals 2016 

Kaohsiung 
Intercontinental 
Termnal (KIT) 

Kaohsiung Taiwán 
KMCT – Kao Ming 
Container Terminal 
Corp (Evergreen) 

En desarrollo 

DP World Brisbane Brisbane Australia DP World En desarrollo 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

597 

 

Anexo nº2 Índice de acrónimos 
 

Acrónimo Definición Traducción 

AGV Automated Guided Vehicle Vehículo guiado automáticamente 

ALV Automated Lifting Vehicle  

ASC Automated Stacking Crane Grúa de patio automática 

AShC Automated Shuttle Carriers  

RMG Rail Mounted Gantry Grúa de patio sobre raíles 

TCA  
Terminal de contenedores 

automatizada 

TOS Terminal Operating System Sistema operativo de la terminal 
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Resumo 
 
Nossa sociedade depende cada vez mais do comportamento adequado dos 
sistemas de computação. Frequentemente eles são usados em aplicações críticas, 
substituindo intervenção humana, quer por uma escolha explícita de projeto ou 
porque os seres humanos têm tempo de reação inaceitável. Aplicação crítica diz 
respeito à disponibilidade de aplicações, serviços e processos, dos quais a 
paralisação ou perda de dados importantes poderiam gerar transtornos significativos, 
causando riscos inerentes a danos físicos, pessoal e financeiro. Normalmente, para 
isso, uma série de equipamentos e tecnologias são aplicadas ao ambiente, visando, 
inclusive, à confiabilidade, segurança, tolerância a falhas e alta disponibilidade. 
Aplicações críticas estão presentes em setores como: espacial, automotivo, nuclear, 
transportes sobre trilhos e tráfego aéreo. Neste artigo o conceito de 
dependabilidade, largamente empregado nos domínios aeroespacial e 
ferroviário/metroviário, é abordado como forma de contribuição para a qualificação 
de sistemas que apoiam o controle do tráfego de embarcações. Explora-se a 
abordagem de Verificação e Validação Independentes (IV&V) nos processos de 
aceitação e homologação de produtos de software pelo cliente.  
 
Palavras-chave: Aplicação Crítica. Falha. Dependabilidade. Tráfego de 
Embarcações.  Processos V&V. 
 
 
1 Introdução 
 Serviço de Tráfego de Embarcações (VTS) é um auxílio eletrônico à 
navegação, com capacidade de prover monitorização ativa do tráfego aquaviário, 
cujo propósito é ampliar a segurança da vida humana no mar, a segurança da 
navegação e a proteção ao meio ambiente nas áreas em que haja intensa 
movimentação de embarcações ou risco de acidente de grandes proporções 
[NORMAM-26]. 

Os elementos essenciais de um VTS moderno são: radar, AIS (sistema de 
identificação de navios), comunicações (VHF), TV de circuito fechado (CCTV), 
sensores meteorológicos e ambientais e um sistema para gerenciamento dos dados 
[IALA V-128]. 

Um Sistema Integrado de Vigilância Marítima (VTMIS) é uma ampliação do 
VTS, o qual permite o compartilhamento direto dos dados do VTS, com serviços 
aliados e outras agências interessadas, de forma a aumentar a efetividade das 
operações portuárias ou da atividade marítima como um todo [NORMAM-26]. 

Devido à natureza de suas informações, os sistemas computacionais 
(software) que compõem um VTS são reconhecidos, de forma geral, como sistemas 
críticos.  
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Sistemas computacionais são caracterizados por cinco propriedades 
fundamentais: funcionalidade, usabilidade, desempenho, custo e dependabilidade.  

Dependabilidade é a capacidade de um sistema oferecer um serviço que 
possa justificadamente ser confiável [Laprie]. O serviço prestado por um sistema se 
traduz no comportamento deste sistema pela percepção dos seus usuários; um 
usuário é um outro sistema (físico, humano) que interage com o primeiro, via 
interface de serviços.  

Em sistemas críticos a dependabilidade requer elevados níveis de satisfação. 
Dependabilidade é um conceito integrador que engloba as seguintes 

propriedades: disponibilidade (prontidão para o serviço correto), confiabilidade (a 
continuidade do serviço correto), segurança (a ausência de consequências 
catastróficas), confidencialidade (a ausência de divulgação não autorizada de 
informação), integridade (a ausência de alterações impróprias do estado do sistema) 
e mantenabilidade (a capacidade do sistema de sofrer reparos e modificações). 

Uma sistemática para exposição dos conceitos de dependabilidade consiste 
em três partes:  ameaças, atributos e os meios pelos quais a dependabilidade é 
atingida.  

Ameaças representam as circunstâncias indesejáveis (não esperadas) que 
causam ou resultam num serviço sem confiança. As ameaças se classificam em 3 
tipos, a saber, falha (hipótese ou potencial de um erro; a falha está ativa quando 
produz um erro, caso contrário, está dormente), erro (parte do sistema que pode 
causar um defeito subsequente) e defeito (quando um erro atinge o serviço e altera  
seu funcionamento). 

Consideram-se atributos, as propriedades esperadas do sistema, em 
conformidade com a avaliação da qualidade do serviço prestado, resultante da 
aplicação de ameaças.  

Os métodos e técnicas que permitem colocar confiança na capacidade de 
execução do serviço, bem como na execução do serviço propriamente dita, 
configuram os meios para se atingir a dependabilidade. O desenvolvimento de um 
sistema de computação ―dependable‖ requer a utilização combinada de quatro 
técnicas: prevenção de falhas (como prever ocorrências ou induções de falhas), 
tolerância a falhas (como prestar um serviço correto na presença de falhas), 
remoção de falhas (como reduzir o número ou grau de severidade de falhas) e 
previsão de falhas (como estimar o número atual, a incidência futura e as prováveis 
consequências de falhas).  

A figura a seguir ilustra a sistemática de dependabilidade exposta acima. 
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Figura 1 – Dependabilidade e seus componentes  

 
A prevenção de falhas é alcançada por meio de técnicas de controle de 

qualidade utilizadas durante o projeto e fabricação de hardware e software. Incluem 
programação estruturada, informações ocultas (não triviais), modularização, etc, 
para o software, rigorosas regras de projeto para o hardware e ―firewalls‖ e recursos 
similares visando à prevenção de acessos maliciosos ao sistema. 

A tolerância a falhas é destinada a preservar a prestação do serviço correto 
na presença de falhas ativas. Ela é geralmente implementada pela detecção do erro 
e recuperação subsequente do sistema. A detecção do erro origina um sinal do erro 
ou mensagem no sistema. Um erro que está presente, mas não foi detectado 
configura um erro latente. Existem duas classes de técnicas de detecção de erro: 
detecção de erros concorrentes, que ocorre durante a prestação do serviço, 
detecção de erro preemptivo, ocorre quando a prestação do serviço está suspensa; 
onde se investiga eventuais erros e falhas latentes no sistema.Tolerância a falhas 
difere de manutenção uma vez que a manutenção requer a participação de um 
agente externo. 

A remoção de falhas é realizada tanto no desenvolvimento quanto na vida 
operacional do sistema. A remoção de falhas durante a vida operacional de um 
sistema caracteriza a manutenção corretiva ou preventiva; a manutenção corretiva  
visa a eliminação de falhas relatadas; a manutenção preventiva tem como objetivo 
descobrir e eliminar falhas antes que elas possam causar erros durante a operação 
normal.  

A previsão de falhas é realizada efetuando-se uma análise do comportamento 
do sistema no que diz respeito à ocorrência/ativação de falhas. Esta análise pode 
ser feita sob 2 aspectos distintos, qualitativo e quantitativo. O aspecto qualitativo tem 
como objetivo identificar, classificar os modos de falha, ou as combinações de 
eventos (componentes  danificados, ou condições ambientais) que levariam a falhas 
do sistema. O aspecto quantitativo, ou probabilístico se destina a avaliar, em termos 
de probabilidade, o alcance, em níveis satisfatórios, dos atributos de 
dependabilidade relevantes para o sistema. 
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2 Engenharia de Software  
 

A aceitação, no âmbito da engenharia de software, é uma atividade relevante 
do processo de aquisição de software [ISO/IEC 12207], [MPS Br]. Seu principal 
objetivo é fazer cumprir os critérios que refletem a satisfação do cliente em relação à 
qualidade do produto fornecido.  

No ciclo de vida de desenvolvimento se sistemas críticos, diversas normas 
internacionais, aplicadas aos seus respectivos domínios, recomendam que os itens 
(módulos) críticos de software sejam submetidos a processos de qualificação e 
aceitação detalhados; prática indispensável dada a natureza crítica de funções e 
informações, como por exemplo, sistemas de bordo de aeronaves, cujas 
consequências podem acarretar perdas de vidas humanas. No caso de um VTS, os 
requisitos técnicos de funções radar para a geração de imagem de tráfego 
constituem item crítico para a geração de alertas de colisão/abalroamento de navios 
[IALA- V128]. 

Na engenharia de sistemas, os ciclos convencionais do desenvolvimento de 
um sistema contemplam as fases de planejamento, análise, arquitetura do sistema, 
projeto de software e codificação e testes. O conjunto das atividades e informações 
requeridas (documentação) para cada fase varia de acordo com a padronização 
adotada pelo projeto. As Normas de Defesa dos Estados Unidos, também 
conhecidas por Military Standard, "MIL-STD", "MIL-SPEC", ou (informalmente) 
"MilSpecs, são responsáveis por ajudar a se obter uma uniformidade nos objetivos 
do Departamento de Defesa  USA – DoD. A Norma MIL-STD 498 - Desenvolvimento 
e Documentação de Software define os seguintes elementos: OCD – Descrição dos 
Conceitos Operacionais, SICD – Descrição das Interfaces Externas, SSS – 
Especificação de Requisitos de Sistema, STD – Descrição dos Testes do Sistema, 
SSDD – Projeto de Arquitetura do Sistema, IDD – Descrição das Interfaces Internas, 
DBDD – Projeto da Base de Dados do Sistema, SRS – Especificação dos Requisitos 
de software, SDD – Projeto de Arquitetura do Software, SRR – Revisão de 
Requisitos de Sistema, SSR – Revisão de Requisitos de Software, SDR – Revisão 
de Projeto de Arquitetura do Sistema e CDR – Revisão Crítica de Projeto.  

A figura a seguir ilustra um processo de aquisição de software a ser 
desenvolvido, baseado no padrão MIL-STD 498. 
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Figura 2 – Ciclo de Desenvolvimento de Software baseado em MIL-STD 498 

 
As atividades de definição dos conceitos operacionais do sistema (OCD) 

objetivam o levantamento e análise das diretrizes, escopo, políticas e restrições de 
funcionamento e operação do sistema, baseado no contexto onde será implantado. 
Os principais cenários operacionais são desenhados para o novo sistema, bem 
como, o plano de transição (desativação) dos eventuais sistemas que serão 
substituídos pelo novo sistema.  

As atividades de especificação das interfaces externas do sistema (SICD) 
definem as formas de relacionamento (integrações) do novo sistema com os demais 
sistemas existentes no ambiente onde será implantado (sistemas externos); fontes 
externas de aquisição e/ou fornecimento de dados. 

A definição e análise dos métodos de qualificação do sistema, das atividades 
de aceitação em fábrica e campo, da especificação de ambientes e recursos para 
testes e demais avaliações visando à homologação do novo sistema, estão 
contempladas na descrição dos testes do sistema (STD) e configuram  processos de 
validação do sistema. 

As atividades de revisões formais, a saber, revisão de requisitos de sistema 
(SRR), revisão de requisitos de software (SSR), revisão de projeto de arquitetura do 
sistema (SDR) e revisão crítica de projeto (CDR), configuram processos de 
verificação do sistema. 

 
 

3 Metodologia 
 

O presente estudo se baseia numa revisão narrativa da literatura sobre temas 
relevantes aos processos de aceitação e homologação de sistemas críticos, como 
forma de contribuição para a aquisição de sistemas componentes do VTS. 

Adicionalmente, relata experiências de projetos que adotaram o uso de 
técnicas de verificação e validação para aceitação de sistemas críticos no setor 

Planejamento                      Análise Arquitetura do Sistema  Projeto de Software Codificação e Testes 
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espacial e, por meio da participação do autor, experiências em projetos voltados ao 
controle do tráfego aéreo. 

 
 

4 Verificação e validação 
 

A garantia de qualidade de software é composta por um conjunto complexo 
de atividades técnicas aplicadas durante todo o ciclo de seu desenvolvimento. 

Avaliar a qualidade de um software contempla a verificação, por meio de 
evidências objetivas, que os requisitos de funcionamento do sistema foram 
especificados e implementados, bem como, a validação de que o sistema funciona 
como esperado [ISO 9000-2000], [Storey 1996]. Assim faz-se necessário verificar e 
validar a conformidade do software com os requisitos, o funcionamento do software 
integrado ao hardware hospedeiro e a interoperabilidade do sistema com outros 
sistemas com os quais, muitas vezes, é esperado interagir no ambiente real de 
operação, sob condições de uso estabelecidas. 

A Verificação e Validação Independentes (IV&V) de software configura o 
conjunto de técnicas e processos destinados ao fortalecimento da qualidade de 
produtos de software, reduzindo riscos e custos durante a vida operacional do 
software.  

IV&V garante que o software seja executado no nível especificado de 
confiança, dentro dos parâmetros e requisitos definidos, em consonância com os 
componentes de dependabilidade projetados. 

As atividades da IV&V são realizadas por equipes de engenharia 
independente, não envolvidas no processo de desenvolvimento de software, para 
avaliar os processos e os produtos resultantes. Os resultados e as conclusões da 
IV&V são alimentados de volta para as equipes de desenvolvimento para a correção 
e melhoria dos produtos. 

O Padrão IEEE para verificação e validação de software [IEEE 1012] 
distingue os seguintes tipos de independência: 

 
Independência Técnica 

Requer o esforço de IV&V para utilização de equipes que não estão 
envolvidas no desenvolvimento do software, o que significa que o esforço de IV&V 
utiliza ou desenvolve seu próprio conjunto de ferramentas para testes e análises 
separado das ferramentas do desenvolvedor. Este é um método importante para 
detectar erros sutis omitidos por aqueles que estão próximos demais da construção 
da solução. 

 
Independência Gerencial 

Exige que a responsabilidade do esforço de IV&V recaia sobre uma 
organização separada dos desenvolvedores do software, onde, de forma 
independente, seleciona os segmentos e sistemas de software para analisar e testar, 
escolhe as técnicas mais adequadas, define o cronograma de atividades e aponta 
sugestões e problemas técnicos específicos a serem solucionados. IV&V fornece 
conclusões de maneira oportuna e simultânea ao desenvolvedor do software. 

 
Independência Financeira 
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Exige que os investimentos orçamentários destinados à IV&V sejam 
independentes do orçamentário destinado ao desenvolvedor do software. 

 
As atividades de IV&V estão distribuídas em cinco tópicos principais, os quais 

podem ou não ser executados sequencialmente, de acordo com as características 
do projeto. São eles: planejamento, verificação de requisitos, verificação de projeto, 
verificação de código e validação. 

De acordo com o ciclo de desenvolvimento de software apresentado na 
Figura 2, a abordagem IV&V nos processos de validação ocorre nas etapas de 
análise e codificação de testes; nos processos de verificação ocorre nas etapas de 
análise, arquitetura do sistema e projeto de software. 

 
5 Experiências no uso de Técnicas de Verificação e Validação 
 

Componentes de software em aplicações espaciais requerem investigações 
em métodos sistemáticos e processos de teste acompanhados de ferramentas para 
verificação e validação (V&V). O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 
desenvolve projetos de pesquisa em ferramentas, metodologias e processos para 
melhorar a qualidade dos sistemas de software das missões espaciais brasileiras. O 
projeto Ambiente de Testes baseado em Injeção de Falhas por Software (ATIFS) foi 
o primeiro projeto a explorar técnicas e métodos de testes para validação de 
software. O produto final do projeto Plataforma para Validação e Integração de 
Software em Aplicações Espaciais (PLAVIS) foi prover o INPE com uma plataforma 
integrada de V&V. O projeto Qualidade do Software Embarcado em Aplicações 
Espaciais (QSEE) objetivou a abordagem de IV&V de software. Adicionalmente 
foram criados os projetos: Computador Avançado (COMAV), computador de bordo 
para satélites, Sistema de Controle de Satélites (SATCS) para monitoração remota 
de satélites e Geração Automática de Casos de Teste Baseada em Statecharts 
(GTSC).  

A figura a seguir relaciona as técnicas e atividades de V&V exploradas nos 
projetos apresentados acima. 
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Figura 3 – Projetos do INPE relacionados com V&V 

Fonte:  [INPE-V&V] 
 

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é o agente 
responsável pelo gerenciamento do espaço aéreo brasileiro e vigilância aérea. Seu 
principal objetivo é garantir voos seguros, eficazes, pontuais e regulares, respeitando 
as condições meteorológicas e de infraestrutura operacional aeronáutica existente. 
Para garantir a segurança das operações aéreas e prover uma distribuição ágil aos 
voos é indispensável precisar a localização das aeronaves e estimar seus 
posicionamentos futuros. Desse modo, através de recursos que identificam os voos - 
como radares e dispositivos de Vigilância Automática Dependente - é possível 
visualizar ininterruptamente os movimentos no espaço aéreo sob responsabilidade 
do Estado brasileiro. 

Desde meados da década de 90, os softwares específicos nas telas das 
consoles dos centros de controle de todo o país, para fins de monitoramento e 
supervisão das movimentações aéreas, passaram a ser desenvolvidos localmente 
no Brasil utilizando o padrão MIL-STD 498. A Comissão de Implantação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo, (CISCEA), responsável pela implantação dos Centros 
Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA e Centros de 
Controle de Aproximação (APP) adota técnicas de V&V em softwares de tratamento 
e visualização de dados radar e gerenciamento de fluxo de aeronaves civis e 
militares, baseado no modelo apresentado na Figura 2 deste artigo.  
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6 Considerações Finais 
 

No âmbito do VTS, os processos de aceitação e homologação de seus 
componentes de software necessitam de nível elevado de detalhe e rigor, devido ao 
grau de criticidade da aplicação. 

A importância do fornecedor de sistemas críticos VTS entender, 
antecipadamente na fase de análise, as etapas e ambientes de testes pelos quais o 
produto de software a ser fornecido será submetido na aceitação pelo cliente. 
Somente assim o planejamento das atividades e recursos necessários para a 
realização do projeto será consistente com a realidade de execução. 

Participação de uma equipe IV&V durante todo o ciclo do desenvolvimento de 
sistemas críticos VTS, para o estabelecimento dos processos de verificação e 
validação de cada implantação. 

A necessidade de se detalhar os aspectos operacionais e interfaces externas 
de sistemas críticos VTS antecipadamente, já na etapa de análise, para que a 
equipe IV&V possa planejar e aplicar testes operacionais adequados ao contexto de 
cada implantação. 
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Resumo 
 
A busca por fontes de energia limpa é uma necessidade global, devido ao dano 
ambiental causado por recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis 
transportados nos rios da Floresta Amazônica.  Nesse contexto, os biocombustíveis 
apresentam-se como opção viável por serem, geralmente, produzidos a partir de 
vegetais, como a cana-de-açúcar e soja, e por gerarem partículas poluidoras em 
quantidades substancialmente menos prejudiciais ao meio ambiente. Assim, o 
presente trabalho visa a estudar o transporte desses produtos no Rio Madeira entre 
as cidades de Porto Velho e Manaus. Para tanto, são propostos como objetivos 
específicos: caracterizar a logística de transporte de biocombustível praticada no Rio 
Madeira (1); Analisar as práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de 
logística de transporte de biocombustíveis (2); indicar a inovação requerida em face 
dos resultados do estudo (3). A base teórica e conceitual está fundamentada na 
Teoria de Sistemas, de Desenvolvimento Econômico de Schumpeter, Logística 
Empresarial e nas inovações conceituadas no Manual de Oslo. Foi adotado o 
método do estudo de caso e empregados os procedimentos comuns a este, como a 
realização de visitas técnicas in loco e aplicação de formulário estruturado junto aos 
funcionários de uma distribuidora e de uma transportadora, ambas atuantes no setor. 
Pôde-se constatar que esse transporte é realizado sob forte influência de normas de 
órgãos regulamentadores. Por consequência, os custos das empresas que atuam no 
setor são elevados, assim como a dificuldade de implantar inovações. Também há 
elevados investimentos na questão de segurança dos procedimentos, pois acidentes 
nessa área tendem a ser catastróficos e os danos são imensuráveis.  
 
Palavras-chave: Transporte; Rio Madeira; Biocombustíveis; Inovação; Segurança. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A competitividade tem como exigência que as organizações busquem 
continuamente o aperfeiçoamento e o aumento da qualidade em todos os processos 
e atividades que executam. Alguns dos aspectos de maior impacto a obtenção 
desses objetivos são aqueles referente à análise dos custos e suas influências nas 
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decisões que impactam a formação do preço de venda. No que diz respeito aos 
custos, existe uma variedade de estudos voltada para área industrial, porém, poucos 
são os estudos relacionados ao setor de serviços de transporte. Setor este de 
grande relevância para a economia de um país.  

Portanto, este trabalho visa estudar o transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira no trajeto de Porto Velho a Manaus. Para tanto será observado e analisado 
o escoamento desses produtos que têm sua fonte, geralmente, nos estados de Mato 
Grosso e Goiás, de onde seguem para Porto Velho via rodoviário. Na chegada a 
Porto Velho são armazenados até a expedição ao destino final, Manaus. Por fim 
será analisado o transporte fluvial, via Rio Madeira, desses produtos, tomando como 
foco a visão dos envolvidos nesse processo. 

Diante deste cenário, a importância dos biocombustíveis vai além da sua 
produção. Devem-se conferir todos os aspectos inerentes a esses produtos, como o 
impacto social, no meio ambiente, na economia, dentre outros. Um ponto importante 
a ser observado e analisado é o transporte e distribuição desses produtos que por 
se tratar de produtos perigosos exige criteriosa preocupação e controle a fim de 
diminuir os riscos envolvidos. Portanto a problemática de pesquisa a ser respondida 
por este estudo é: Como é realizado o transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
entre as cidades de Porto Velho e Manaus? Para responder a este questionamento 
são constituídos como objetivo geral estudar a logística de transporte de 
biocombustíveis no Rio Madeira; e como objetivos específicos: caracterizar a 
logística de transporte de biocombustível praticada no Rio Madeira (1); Analisar as 
práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de logística de transporte de 
biocombustíveis (2); indicar a inovação requerida em face dos resultados deste 
estudo (3). O trabalho é sistematizado por itens e subitens, onde constam 
referencial, metodologia, resultados, conclusão, agradecimentos e referências. 
 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

 
Nesse estudo se tem como referencial teórico as abordagens oriundas da 

Teoria de Sistemas, visando dar suporte à interpretação das entradas, 
processamentos e saídas de informações relacionadas a operação de transporte a 
ser estudada. Admite-se a Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter, por se 
entender ser apropriada a indicação envolvendo inovações e sustentabilidade nas 
organizações envolvidas neste estudo. Conceitos de logística aplicada ingressam 
como elementos de confronto das práticas no cenário de pesquisa. A definição de 
Matriz SWOT oferecerá o guia necessário para análise e crítica sobre o cenário 
interno e externo da unidade onde estão estabelecidos os stakeholders. Os 
conceitos referentes à inovação presentes no Manual de Oslo permitem não apenas 
o entendimento do foco de intervenção, como ainda a conduta na via de possível 
adequação para novas iniciativas. 

 
2.1 Teoria de Sistemas 

 
Depreende-se do estudo em Gourlart, Silva e Lopes (2015) que o princípio 

fundamental do estudo de sistemas é a conectividade. Pode-se compreender um 
sistema como um conjunto de elementos com um aglomerado de ligações entre 
esses elementos. Há também um agrupamento de ligações entre o sistema e seu 
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Ambiente 

 

 
 

 

Ambiente  

ambiente, portanto, cada sistema se compõe de subsistemas, e todos, 
simultaneamente, são parte de um sistema maior, onde cada um deles é autônomo 
e ao mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou seja, existe uma inter-relação 
diretamente com o meio em que faz parte. Uma característica dos sistemas é o fato 
que o seu resultado é maior do que a soma da individualidade das partes.   

Para a adequada aplicação da Teoria Geral de Sistemas é fundamental que 
se tenha conhecimento de parâmetros, como a entrada ou input, que são os 
insumos usados para a obtenção de resultados; a saída ou output é o resultado 
obtido no final do processamento; transformação ou throughput é o processo que 
converte as entradas em saídas; retroação ou feedback é a função do sistema que 
compara a saída com um  padrão previamente estabelecido; e finalmente temos o 
ambiente ou environment que é o meio que envolve externamente o sistema. A 
figura 1 a seguir demonstra os componentes da Função Produção. 

 
Figura 1 - Componentes da Função Produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fonte: Autores do estudo. 

 
2.2 Conceitos relacionados à Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter 
 

Consulta em Campos (2013) indica que para a Teoria do Desenvolvimento 
Econômico de Schumpeter se caracteriza pelo fenômeno de novas combinações 
consistem da inovação. Ela pode surgir de nova criação científica ou de método 
ainda não explorado pela indústria, ou de novo procedimento para comercialização 
de produto. Esses novos arranjos são produzidos concomitantes aos já existentes, 
até que pela concorrência as novas criações substituem as antigas no mercado. A 
seguir, no Quadro 1 está a descrição das principais formas de inovação de acordo 
com Campos (2013). 

Quadro 1-  Formas de inovação pela Teoria de Desenvolvimento. 

Inovação Descrição da Inovação 

1.  Introdução 
de um novo 

produto 

Essa introdução pode ser de um produto novo do qual os clientes não 
conhecimento, quanto um produto existente que tem a sua qualidade melhorada. 
Sendo que os produtos que tem sua qualidade melhorada tem maior margem de 
segurança de ter receptividade positiva por parte dos clientes, devido 
conhecimento já concebido do produto. Produtos novos, caso bem recebido pelos 
clientes, tendem a proporcionar maior margem de lucro, pois não há parâmetros 
anteriores a servir de base ao preço e valor final do produto. 

Entradas (inputs) 

Retroação (feedback) 

Saídas 

(outputs) 
Transformação (throughput) 
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2.  Introdução 
de um novo 
método de 
produção 

Novo método de produção que ainda não tenha sido testado pela indústria e que 
pode constituir uma nova maneira de comercializar uma mercadoria. Dessa 
forma, mudanças de procedimentos que venham a causar melhoria no 
desempenho da organização podem ser consideradas inovações, mesmo que já 
tenha sido utilizada por outras empresas, mas de maneira diferente. 

3.  Abertura 
de um novo 

mercado 

Exploração de um mercado em que um ramo particular da indústria do país em 
questão não tenha entrado. Esse novo mercado pode ser explorado por uma 
organização existente, a qual já está em atividade no país, mas em ramo, assim 
como por uma nova empresa criada exclusivamente para tal proposito. O advento 
da globalização possibilitou empresas de outros países explorarem esses ramos. 

4.  Nova fonte 
de matéria-

prima. 

Conquista de uma nova fonte de oferta de matéria-prima ou de um bem 
semimanufaturado, independente do fato dessa fonte já existir ou ter que ser 
criada. Essa nova aquisição pode ter consequências diretas na qualidade dos 
produtos finais, visto que, suprimentos como matéria-prima é fator decisivo no 
custo e qualidade dos produtos. 

5.  Nova 
organização 

industrial 

Estabelecimento de uma nova forma de atuação empresarial de determinado 
setor, como a criação de uma posição de monopólio ou a sua fragmentação. Esse 
tipo de inovação, que ocorre por iniciativa própria, tem forte influência no meio em 
que está inserido, como por exemplo, mudança no preço de suprimentos, mão-
de-obra e de seus produtos e/ou serviços. 

Fonte: Adaptado pelos autores da pesquisa a partir de Campos (2013). 

 
2.3 Conceito de logística empresarial aplicado a este estudo  

 
Segundo Menezes (2012), a logística é um termo que surgiu há décadas, e 

vem evoluindo ao longo do tempo, sendo bastante utilizada e discutida nos meios 
empresariais atuais, como um processo de planejamento, implantação e controle de 
maneira eficiente e eficaz para minimização dos custos de produção, produtos e 
serviços para melhor servir a uma clientela cada vez mais exigente, agregando valor 
aos mesmos. 

Busca em Guereschi (2012) diz que a logística é realizada por três atividades: 
transportar, armazenar e distribuir. A soma das três atividades aplicada 
adicionalmente com uma grande gestão integrada forma o conjunto chamado de 
Logística Empresarial. Caso não haja uma administração totalmente integrada 
dessas três atividades, pode acontecer um rompimento e/ou desencontro de 
informações que resultam em situações indesejadas de custos elevados durante a 
execução das atividades. Para esse autor a logística é uma ferramenta que auxilia 
na redução de custos operacionais e maximiza os lucros organizacionais, uma vez 
que a logística gerencia seus processos para que toda a cadeia abastecedora possa 
fluir de maneira positiva. Assim, por meio de um planejamento detalhado da 
Logística Empresarial as empresas buscam alcançar a eficiência e o baixo custo. 
 
2.4 Conceitos sobre Matriz SWOT 
 

Estudo em Teixeira (2014) aponta que a SWOT é a matriz das forças 
(Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças 
(Threats) atinentes a uma organização. É uma ferramenta gerencial largamente 
usada, apesar da subjetividade de julgamento, como fundamento ao processo de 
planejamento estratégico de uma organização. Seu uso pode ser a diferença entre o 
sucesso ou fracasso de estratégias definidas e executadas.  

Bibliografia em Teixeira (2014) consta que as forças e fraquezas são 
inerentes ao ambiente interno da organização enquanto que as oportunidades e 
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ameaças são as dimensões do ambiente externo. Por meio destas dimensões 
poderá fazer-se a caracterização das forças e fraquezas da organização e das 
oportunidades e ameaças provenientes do ambiente externo. Com essa 
fragmentação de ambiente em interno e externo fica possibilita a operacionalização 
e condução do processo de análise dos elementos extrínsecos com os intrínsecos à 
organização. A Figura 2 a seguir ilustra a Matriz SWOT. 
 

Figura 2 - Representação gráfica da Matriz SWOT 
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Autor: Adaptado pelos autores a partir de Teixeira (2014) 

 
2.5 Conceitos sobre inovação  
 

As inovações a serem propostas neste estudo têm como base teórica, além 
dos conceitos já abordados, o Manual de Oslo. Esta ferramenta diretiva trata sobre o 
tema inovação, de forma detalhada e procedimentada, o que possibilita a análise da 
empresa pesquisada e, simultaneamente, apontar, dentre os tipos de inovação, os 
que teriam possibilidade de implementação no transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira. O Manual define quatro tipos de inovações que encerram um amplo 
conjunto de mudanças nas atividades das empresas: inovações de produto, 
inovações de processo, inovações de marketing e inovações organizacionais. Nesse 
estudo é focado as inovações de processo e inovação organizacional.  
 
2.5.1 Inovação de processo 
 

Inovação de processos é a implantação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente melhorado. Para Badague (2014) as 
inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de 
produção e de distribuição. Sendo importante ressaltar que as mudanças 
compreendidas melhoram a eficiência, produtividade, qualidade, sustentabilidade 
e/ou reduzem custos do processo de fabricação e distribuição. Ou seja, se há 
melhoria nos equipamentos, softwares, métodos de produção ou concepção de um 
produto ou serviço, há ocorrência de uma inovação de processo.  

 
2.5.2 Inovação organizacional 
 

Inovação organizacional é compreendida como a inserção de um novo 
método procedimental nas práticas de negócios da empresa, no arranjo do seu local 
de trabalho ou em suas relações externas. 
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Estudo em Badague (2014) aponta que a inovação organizacional objetiva a 
melhoria do desempenho da empresa através da redução de custos administrativos 
ou custos de transação. O autor também destaca a importância das relações 
externas na inovação organizacional. Tais como: novas metodologias para organizar 
as relações com outras empresas, o estabelecimento de novos tipos de 
colaborações com consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e 
a introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção. Desta 
forma, apresenta-se como classificação relevante para o enquadramento da 
impressão tridimensional devido à possibilidade de repensar o arranjo produtivo. 
 
3. METODOLOGIA DO PREPARO 

 
No que se refere aos procedimentos foi utilizado o Método de Estudo de 

Caso, onde este objetiva estudar fenômenos envolvendo indivíduos, grupos, 
instituições, dentre outros, para ser feitas universalização (YIN, 2005). 
Adicionalmente foi realizado levantamento bibliográfico de diversos autores sobre 
temas e abordagens relativos a esta pesquisa a fim de levantar uma base teórica e 
científica a este estudo. Além disso, para o levantamento de dados foi aplicado 
formulário junto aos gestores e funcionários de uma empresa que presta serviço de 
transporte de biocombustível no Rio Madeira, bem como na empresa que recebe a 
prestação desse serviço. Dessa forma busca-se confrontar a percepção dos 
stakeholders desse processo. Concomitante, foram realizadas visitas técnicas para 
verificação in loco do local de trabalho e as condições das embarcações a fim de 
evidenciar o cotidiano dos trabalhadores e os procedimentos por eles adotados a fim 
de se comparar com o referencial teórico desse estudo para indicação de inovações. 

Para a coleta de dados sobre o grau de percepção dos envolvidos no 
transporte biocombustíveis nas duas empresas foi distribuído um formulário 
estruturado contendo vinte e uma declarações, através do método da Escala Likert. 
No quadro 2 consta a descrição dos procedimentos adotados nesse estudo de forma 
sequencial. 
 

Quadro 2 - Tratamento dos procedimentos praticados. 

Procedimentos Medidas tomadas nos procedimentos 

1. Levantamento 
bibliográfico 

1.1 Busca de bibliografias pertinentes a este estudo de caso. 
1.2 Anotação para a utilização no desenvolvimento deste estudo de 

caso. 
1.3 Levantamento documental governamental sobre estatísticas e 

volumes dos produtos transportados no Rio Madeira. 

2. Observação in loco 

2.1 Constatação do status dos equipamentos e métodos utilizados. 
2.2 Observação do ambiente de trabalho.  
2.3 Verificação dos processos para execução de serviços. 
2.4 Verificação de documentação e licenças obrigatórias. 

3. Formulário  

3.1 Aplicação de formulário com gestores e empregados a fim de 
obter conhecimento dos processos realizados na prestação dos 
serviços pela empresa pesquisada.    
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4. Elaboração da tarefa  

4.1 Analise dos dados coletados nas etapas de observação in-loco e 
formulário.  

4.2 Comparação das informações com o referencial teórico. 
4.3 Elaboração de propostas de melhorias aos pontos que sejam 

necessários. 
4.4 Criticas e conclusões a respeito do que foi abordado nas 

empresas.  

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 

 
 
4. ESTUDO DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO RIO 
MADEIRA 
 
 

A Região Norte é a maior em extensão do Brasil, tem grande parte de sua 
área formada por florestas intactas e sua agricultura é voltada para o cultivo de 
grãos. Devido esses fatores ainda não há usinas de produção de biocombustíveis na 
região suficientes para suprir a sua demanda. Dessa forma quase a totalidade 
desses produtos vem de outras regiões como o Centro-Oeste e Nordeste.  

Para suprir os estados de Rondônia e Amazonas os biocombustíveis vêm dos 
estados de Mato Grosso e Goiás, sendo que para chegar ao estado amazonense há 
a necessidade de utilização de dois modais de transporte: rodoviário e fluvial, 
conforme demonstração presente na Figura 3. A distância percorrida entre as 
cidades de Porto Velho e Manaus via Rio Madeira é de 1.239 km e tem duração 
entre cinco e sete dias, dependendo das condições de navegabilidade do rio. 
 
 
 
 

Figura 3 - Mapa da trajetória do biocombustível. 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Google Earth. 

 
O presente trabalho tem como objetivo estudar o planejamento logístico de 

transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. Para se atingir tal feito foram 
estudadas duas empresas: uma empresa estatal distribuidora de combustíveis e 
uma empresa de transporte fluvial que presta serviço à distribuidora.  

Quanto à distribuidora de combustíveis, é uma empresa fundada em 1971 
como subsidiária de uma empresa estatal de exploração e produção de petróleo, 
exerce a liderança nacional na comercialização e distribuição desses produtos e está 
presente em todo o território nacional. Em Rondônia, dispõe de uma filial localizada 
às margens do Rio Madeira na cidade Porto Velho onde há a integração dos modais 
rodoviário e fluvial, além de ocorrer a armazenagem e distribuição de combustíveis 
aos clientes. Esse estudo é focado no transporte fluvial realizado por essa empresa 
entre as suas filiais de Porto Velho e Manaus por meio da prestação de serviço da 
outra empresa objeto desse trabalho. 

No tocante a empresa prestadora de serviço de transporte fluvial em estudo, é 
uma empresa privada subsidiária de um conglomerado que forma um dos maiores 
operadores portuários e de logística de comércio exterior do país. A empresa exerce 
a liderança no transporte de biocombustíveis e combustíveis derivados de petróleo 
na região, tendo movimentado 60.862 m³ de biocombustíveis em 2015, o que 
representa 40,52% da movimentação da contratante objeto desse estudo. 
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4.1 Caracterização da logística de transporte de biocombustíveis praticada no 
Rio Madeira  

 
Para se caracterizar a logística de transporte de biocombustíveis praticada no 

Rio Madeira se faz necessário lançar luz sobre as etapas desse processo. Tais 
etapas são compreendidas como armazenagem, processo de carregamento de 
Balsa Tanque (BT) e deslocamento fluvial. A figura 4 representa o fluxograma do 
processo de carregamento de balsa tanque. 
 

Figura 4 - Fluxograma do processo de carregamento de Balsa Tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa. 

Na etapa de armazenagem ocorre a estocagem desses produtos em grandes 
quantidades, para serem distribuídos aos clientes. No caso dos biocombustíveis a 
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capitação desses volumes a serem armazenados é através de Caminhões Tanques 
(CT) que vão de 40 m³ a 70 m³ de capacidade. Esses caminhões são de empresas 
terceirizadas responsáveis pela transição do produto desde a origem até o 
armazenamento em Porto Velho. Essa capitação é constante, pois a quantidade 
transportada deve ser suficiente para a formação de um volume que supra a 
demanda local e a ser transferido via fluvial para a filial de Manaus da empresa. 

Ao ser atingido um volume suficiente a ser transferido, tem-se início a etapa 
de carregamento da balsa tanque (BT). Esse processo consiste na transferência de 
produto do tanque combustível para a BT e deve obedecer a procedimentos 
específicos para a diminuição dos riscos na operação. Contatou-se que para a 
realização dessa atividade as duas empresas contam com profissionais treinados e 
certificados em cursos e normas específicas a este fim. Verificou-se também que há 
diversas documentações e licenças operacionais emitidas por diversos órgãos 
fiscalizadores a serem apresentadas no ato dessa operação, tanto por parte da 
empresa distribuidora quanto pela transportadora.  

Para melhor compreensão do processo ilustrado no fluxograma, se faz 
necessário o Quadro 3 onde são descritos os procedimentos adotados na operação 
de carregamento de balsas tanques com biocombustíveis. 

 
Quadro 3 – Etapas da operação de carregamento de Balsas Tanque. 

(continua) 

Etapa da operação Descrição da etapa 

1. Inspeção dos itens 
de segurança da BT 
(pelo transportador) 

Estando a BT atracada na boia, o Inspetor de Medição dirige-se até a 
mesma para iniciar a checagem dos itens de segurança utilizando o 
formulário de Check-List de Inspeção de Balsa Tanque, garantido que o 
equipamento esteja conforme. Caso algo esteja não conforme regularizar 
e fazer novamente a checagem. 

2. Atracação da BT 
no Píer 
 

O Comandante é responsável por garantir que a embarcação esteja 
atracada de maneira segura. As condições Meteorológicas devem ser 
conhecidas (visibilidade, vento, chuva, correnteza, maré e etc.). Caso o 
tempo não seja favorável, não realizar a atracação e comunicar 
imediatamente a área de operações. 

3. Inspeção dos itens 
de segurança da BT 
(pelo cliente) 
 

Com a BT atracada, o cliente inicia o processo de verificação dos itens de 
segurança, o comandante da embarcação deve acompanhar todo o 
processo juntamente com mesmo e em caso de alguma não 
conformidade encontrada pelo cliente a BT retorna para regularização da 
pendência.   

4. Conexão de 
tubulações e 
abertura válvulas 
 

Estando a BT liberada para operar, inicia-se a conexão do mangote no 
manifold da BT e a conexão no manifold do terminal utilizando todos os 
parafusos nos orifícios disponíveis. Devendo verificar se as válvulas da 
rede de carga do terminal se coincidem com o produto a ser carregado. 

5. Transferência do 
produto do tanque 
para BT 
 

Quando autorizado pelo cliente o inicio da operação de carregamento, 
sempre seguir a sequência da carga nos tanques estabelecida pelo 
documento Plano de Carga. Verificação se há vazamento na tomada de 
conexão do mangote e se há passagem do produto para os tanques que 
no momento estão inoperantes. 

6. Acompanhamento 
da operação de 
carregamento 
 

Durante a operação atenção para: (i) Não ultrapassar o limite máximo de 
segurança de 95% de cada compartimento da BT; (ii) As boias ou PEAK 
TANK, se permanecem vazias; e (iii)                                                                  
A cada hora realizar medições para verificar a vazão e registrar no 
Controle de Vazão e Pressão. 

7. Fim do 
carregamento 

Após o termino da operação deve-se preencher o Check-list de Balsa 
Tanque Pós Operação. Este documento contém itens obrigatórios para 
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 que após qualquer tipo de operação a BT fique conforme os padrões de 
qualidade do transportador devendo este documento ser preenchido 
manuscrito. 

 

Quadro 3 – Etapas da operação de carregamento de Balsas Tanque. 
(conclusão) 

Etapa da operação Descrição da etapa 

8. Desconexão da 
tubulação e 
fechamento das 
válvulas 

Ao final da operação fechar as válvulas, desconectar o mangote e drená-
lo para dentro da caixa de respingo, colocar os flanges no mangote e 
manifolds com todos os parafusos nos orifícios e drenar a caixa de 
respingo para que a mesma fique vazia e limpa.   

9. Preenchimento de 
documentação sobre 
o processo 
 

Se caso apresente alguma não conformidade na operação que poderá 
causa transtorno às empresas é emitido Carta Protesto, especificando o 
motivo da não conformidade. Este documento deverá constar assinatura 
dos representantes de ambas ficando uma via para cada. 

10. Medição do 
volume carregado 
 

Fase de medição dos volumes carregados, onde se compara o volume do 
tanque antes e após o carregamento. A diferença encontrada representa 
o volume carregado na BT. 

11. Lacração da BT 
 

Concluído toda a operação de carregamento, a BT é fechada e lacrada 
com lacres do cliente a fim de garantir a integridade do produto e que não 
haja desvios de por parte de terceiros. 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 
 

Finalizada a operação de carregamento da BT com o biocombustível se tem 
início a etapa de deslocamento fluvial. Para seguir viagem até o destino a tripulação 
da embarcação deve ser definida conforme o Cartão de Tripulação de Segurança, 
emitido pela Capitania dos Portos. O transportador deve tomar certas medidas para 
que a embarcação possa seguir viagem, como: abastecimento da embarcação de 
combustível; material de limpeza; abastecimento de rancho; documentação; 
materiais de convés, dentre outros. Nessa fase o transportador utiliza rastreamento 
via satélite, através do qual monitora toda a movimentação do transporte, desde o 
porto de origem até o destino. Para garantir o monitoramento da frota, a empresa 
disponibiliza um kit com notebook e modem a um empregado, onde são utilizados 
nos finais de semana e feriados para o acesso ao sistema de monitoramento no 
intuito de verificar se há mensagens de comunicação e a posição da BT.  

Ao iniciar a viagem o comandante deve registrar através do monitoramento 
via satélite as informações correspondentes à BT, data e horário de saída do porto 
de origem, além da previsão de chegada ao destino. Durante a viagem o 
comandante tem o dever de informar à coordenação da empresa sua posição 
diariamente, bem como, eventual alteração na previsão de chegada, para que se 
informe o cliente sobre a modificação. Em situações de emergência durante o 
percurso, o comandante deverá proceder conforme Fluxo de Chamada de 
Emergência, documento localizado na BT, onde se encontra procedimentos e 
números telefônicos para ligação nesse tipo de ocorrência. 

Adicionalmente, durante o transporte, o produto armazenado tem sua 
preservação mantida, através do processo de Lacração da BT, conforme 
procedimento interno onde registros são mantidos e contemplam especificação de 
tanques, número de lacres, sequência etc. Monitora-se todo o percurso da viagem, 
bem como qualquer alteração na rota através do monitoramento via satélite. A 
tripulação responsável pelo transporte do produto adota a sistemática de escala de 
serviço conforme definida pela empresa, em regime de viagem para assegurar tanto 
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a guarda do produto quanto sua integridade. Ao final da viagem o Comandante e 
Chefe de Maquina devem apresentar a coordenação da empresa relatórios com 
todos os registros necessários pertinentes a viagem. 
 
4.1.1 Analise dos dados inerentes a caracterização da logística de transporte 

de biocombustíveis praticada no Rio Madeira  
  

Para se caracterizar a logística de transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira se faz necessária a análise dos dados colhidos através do formulário 
estruturado aplicado nas empresas de distribuição e de prestação de serviço de 
transporte. Dessa forma há o confronto do discernimento, da contratante e da 
contratada, sobre o seguimento. O formulário teve como objetivo fundamental obter 
informações sobre a percepção dos envolvidos no processo no que concerne às 
dimensões de visão sistêmica das operações; relação dos empregados com suas 
atividades; logística praticada pelas empresas; capacidade de inovação das 
empresas; aspectos internos das empresas; aspectos externos das empresas. O 
quadro 4 apresenta uma síntese do confronto entre as práticas observadas nas 
empresas e o levantamento teórico desse estudo, objetivando uma análise crítica 
das ações e procedimentos adotados. 

Quadro 4 - Confronto entre base teórica e práticas adotadas nas empresas. 

Fundamentação teórica Práticas evidenciadas nas empresas 

No que se refere à Teoria de Sistemas, estudo 
em Gourlart, Silva e Lopes (2015) indica que o 
princípio fundamental do estudo de sistemas é a 
conectividade. O qual é um conjunto de 
elementos com um conjunto de ligações entre 
esses elementos. Há também um conjunto de 
ligações entre o sistema e seu ambiente, 
portanto, cada sistema se compõe de 
subsistemas, e todos são parte de um sistema 
maior, onde cada um deles é autônomo e ao 
mesmo tempo aberto e integrado ao meio, ou 
seja, existe uma inter-relação direta com o meio. 

As práticas observadas nas duas empresas pesquisadas 
estão, em sua maioria, de acordo com a base teórica, visto 
que as empresas possuem insumos de diversos tipos e 
que são transformados no seu produto final que é a 
prestação de serviço de transporte e distribuição de 
biocombustíveis. Dessa forma foi possível evidenciar que 
os atores sociais têm uma visão clara da conectividade dos 
processos, possuem amplo conhecimento de suas 
atividades e dos procedimentos das empresas. O elemento 
que mais se distanciou da base teórica refere-se ao 
feedback, que se mostrou pouco aplicado. Assim, indica-se 
maior atenção a esse quesito para que se mantenham 
padrões elevados de qualidade. 

Quanto aos conceitos de logística empresarial a 
bibliografia de Guereschi (2012) conclui que a 
logística empresarial trata de todas as 
atividades de movimentação e armazenagem 
que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto 
de aquisição da matéria-prima até o ponto de 
consumo final, assim como os fluxos de 
informação que colocam os produtos em 
movimento, com o propósito de providenciar 
níveis de serviços adequados aos clientes a um 
custo razoável. 

Foi constado que nas empresas pesquisadas suas práticas 
de logística têm causado acidentes e elevação de custos 
dos produtos, destoando dos conceitos da logística 
empresarial. Nesse sentido, indica-se a implantação de 
mecanismos de controle para que não haja 
descumprimento de procedimentos por parte dos 
empregados, a fim da diminuição de desvios de produto e 
acidentes. Quanto aos custos elevados são necessários 
investimentos tanto público quanto privado em 
infraestrutura para aumentar a capacidade e periodicidade 
de navegação do Rio Madeira e na armazenagem desses 
produtos por parte das distribuidoras. 

No tocante à inovação, Badague (2014) 
descreve a inovação de processos, de acordo 
com o Manual de Oslo, como sendo mudanças 
significativas nos métodos de produção e de 
distribuição. Sendo importante ressaltar que as 
mudanças compreendidas melhoram a 
eficiência, produtividade, qualidade, 
sustentabilidade e/ou reduzem custos do 

Foi possível verificar que as empresas têm dificuldades 
para implantar inovação em virtude da quantidade de 
normas e legislação sobre o manuseio de produtos 
perigosos. As situações em que podem ocorrer inovações 
são em padrões e procedimentos já existentes e na 
aplicação de alguma nova tecnologia ou ferramenta. Assim, 
é indicado que as empresas busquem inovações em fontes 
externas como o SEBRAE, instituições de ensino e 
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processo de fabricação e distribuição. Ou seja, 
se há melhoria nos equipamentos, softwares, 
métodos de produção ou concepção de um 
produto ou serviço, há ocorrência de uma 
inovação de processo. 

consultorias especializadas. Pois, dessa forma as 
empresas não ficam tão dependentes de inovações 
internas que, dependendo da situação, são menos 
prováveis de ocorrerem. 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 
 
4.2 Análise SWOT das práticas adotadas pelos stakeholders na atividade de 

logística de transporte de biocombustíveis 
 

O fundamento básico da Matriz SWOT é o colhimento de informações sobre 
os aspectos que têm influência e que estão inseridos no entorno da organização. A 
forma como sua estrutura possibilita trabalhar o ambiente interno e externo facilita a 
organização das informações para, então, analisá-las. A partir de uma aplicação 
correta da Matriz SWOT as organizações têm possibilidade de trabalhar todas as 
informações necessárias que permitem a realização de uma avaliação consistente 
dos impactos que o ambiente externo pode causar e uma avaliação do ambiente 
interno. A análise da Matriz é feita a partir do cruzamento das informações 
adquiridas, ou seja, confrontam-se dimensões internas com as externas. 

Nesse sentido, a partir dos dados colhidos na etapa de caracterização da 
logística de transporte de biocombustíveis praticada no Rio Madeira, assim como 
dados de pesquisas, observações e estudos sobre experiência de mercado, foi 
efetuada análise da Matriz SWOT a fim de verificar as Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças dos stakeholders objeto desse estudo. A fim de 
proporcionar a comparação entre a base teórica da Matriz SWOT com os elementos 
encontrados nos cenários interno e externo das empresas pesquisadas foi elaborado 
o quadro 5 a seguir. 
 
 
Quadro 5 - Confronto da base teórica e elementos dos cenários das empresas. 

          
          
      (continua) 

Embasamento teórico Elementos constatados nos cenários das empresas 

Literatura de Cani (2011) contém que 
ponto forte é a diferenciação 
adquirida pela empresa que lhe 
proporciona uma vantagem 
operacional no ambiente 
empresarial, portanto, uma variável 
controlável. 

Constatou-se que as empresas dispõem de vários 
elementos internos que representam força, tais como 
experiência de mercado, mão-de-obra qualificada, 
capacidade de operação elevada, entre outros. Esses 
fatores influenciam a eficiência no desempenho das 
empresas, portanto é necessária a manutenção desse 
padrão de qualidade através da elevação de controle para 
que essas forças não venham a se transformarem em 
fraquezas. 
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Da literatura de Cani (2011) pode-se 
entender que a fraqueza é uma 
situação inadequada da empresa 
que lhe proporciona uma 
desvantagem operacional no 
ambiente empresarial a qual se 
caracteriza como uma variável 
controlável por se tratar do aspecto 
interno da organização. 

Foi possível evidenciar algumas fraquezas presentes no 
ambiente interno das empresas como dificuldades para 
implantar inovações, ocorrência de acidentes nas 
operações, custo elevado dos produtos e outros. Quanto ao 
implemento de inovações é necessário que as empresas 
tenham uma politica clara de incentivo e reconhecimento de 
novas práticas, a fim de aumentar a participação de 
empregados, bem como buscar inovações em fontes 
externas. Quanto aos acidentes, é necessário adoção de 
mecanismos de controle que diminuam ou inibam os 
desvios de procedimentos internos das empresas. Quanto 
aos custos elevados, verifica-se que é necessário o 
advento de inovações no setor para que se aumente o 
desempenho e, como consequência, diminua os custos das 
companhias.  

 
 

Quadro 5 - Confronto da base teórica e elementos dos cenários das empresas.
    (conclusão) 

Embasamento teórico Elementos constatados nos cenários das empresas 

Segundo Cani (2011) as 
oportunidades são forças do 
ambiente externo, incontroláveis pela 
empresa, as quais podem favorecer 
a sua ação estratégica, desde que 
conhecida e utilizada 
apropriadamente durante o tempo 
que perdurarem. 

Por ser um setor atuante no ramo de energia limpa, as 
empresas nele inseridas contam com oportunidades de 
expansão de mercado devido ser uma tendência mundial o 
crescimento de fontes renováveis de energia. As empresas 
pesquisadas por esse estudo não são diferentes, as 
maiores oportunidades vêm de políticas governamentais 
que têm dado prioridade aos biocombustíveis em 
detrimento de combustíveis fósseis, dos quais estão 
sempre atentas, pois também são fatores passiveis de 
autuação fiscal. Dessa forma, é necessário que as 
empresas estejam observando oportunidades advindas do 
ambiente em que estão inseridas, para que siam na 
vanguarda e possa explorá-las ao máximo. Uma maneira 
de se fazer isso é através de seus canais de distribuição 
por meio do estreitamento de relação com clientes e 
fornecedores.  

Literatura de Teixeira (2014) dispõe 
que ameaças dizem respeito a 
fatores externos a empresa e que 
podem interferir negativamente o 
andamento do seu negócio. Os 
administradores devem atentar-se 
consideravelmente com as ameaças. 
Pois, embora seja uma externalidade 
incontrolável, sua verificação e 
monitoramento são necessários para 
evitar surpresas, assim como para 
criar alternativas estratégicas com 
intuito de afastar os seus impactos. 

As ameaças às empresas atuantes na distribuição e 
transporte de biocombustíveis é uma constante, visto que 
há muita concorrência entre as companhias que atuam 
nesse setor, pois geralmente, a margem de lucro dessas 
empresas é menor quando se compara com outros setores 
da economia. Seu lucro é em virtude da quantidade de 
produto distribuído. As empresas pesquisadas mantêm 
sempre atualizados mecanismos de avaliação de mercado 
e de concorrentes. Assim, a ampliação da atuação de 
concorrentes é uma das maiores ameaças. Portanto, é vital 
que as empresas estejam atentas e preparadas para 
situações em que estão perdendo mercado. Dessa forma, é 
necessário que as organizações ofereçam a seus clientes 
vantagens únicas, como uma marca forte junto a 
sociedade, credibilidade em suas negociações e preços 
mais competitivos.  
 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo. 
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4.3 Indicativos para inovação na logística de transportes de biocombustíveis 
no Rio Madeira.  
 

Neste tópico são abordadas as tratativas referentes à inovação aos principais 
problemas encontrados no cenário estudado, dessa forma espera-se contribuir com 
a logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira como um todo. Para 
isso, são tratadas as dificuldades das empresas com implantação de inovação, 
problemas operacionais internos, custos elevados e sazonalidade do Rio Madeira, 
por entender que esses fatores são inerentes ao setor e não apenas às empresas 
pesquisadas, além de serem fatores possivelmente controláveis.  

Uma inovação às praticas de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
deve vir através do processo de dragagem dos pontos em que sedimentos provocam 
o assoreamento do rio, pois esse ato não é praticado nos períodos de baixas 
condições de navegação. A dragagem hidroviária é o procedimento no qual se 
desloca os sedimentos alocados em determinadas áreas para outro local dentro do 
próprio leito do rio. Seu objetivo é a manutenção da navegabilidade, de acordo com 
parâmetros náuticos e periodicidade preconcebidos, e em função das características 
morfológicas e hidrológicas do leito hidrográfico. As dragagens hidroviárias se 
realizam de forma descontínua, em trajetos críticos do rio e em reduzidas extensões, 
utilizando-se de equipamentos de pequeno porte. No Rio Madeira todos os pontos 
onde são necessários os procedimentos de dragagens são conhecidos, pois devido 
o período de vazante que ocorre todos os anos, as mesmas localidades apresentam 
esse processo de assoreamento. No Quadro 6 há a demonstração das localidades 
no Rio Madeira de Porto Velho à Manaus onde ocorrem os fenômenos de banco de 
areia, bem como, a incidência de pedreiras, há também a indicação desse estudo 
sobre o modelo de inovação a ser implantado para o aumento da navegabilidade 
nos respectivos trechos. Esse procedimento inovativo indicado pode ser a 
dragagem, nas localidades onde ocorram bancos de areia e/ou a utilização do 
Simulador de Navegação de Comboios Fluviais onde seja evidenciada a existência 
de pedreiras, a fim de traçar o melhor percurso.  
 

Quadro 6 - Localidades com baixa condição de navegação no período de 
vazante do Rio Madeira. 

Localidade 
Fenômeno incidente no 

local 
Procedimento a ser adotado 

Uricarituba Bancos de areia Dragagem 
Canumás Bancos de areia Dragagem 
Flexal – Maracá Bancos de areia / Pedreiras Dragagem / Simulador de Navegação 
Ilha dos Gansos Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha do Bom Malcher Pedreiras Simulador de Navegação 
Uruazinho Pedreiras Simulador de Navegação 
Jenipapo Bancos de areia Dragagem  
Ribamar  Bancos de areia Dragagem 
Boca do Lago Agua Azul Bancos de areia Dragagem 
Catutuba Bancos de areia Dragagem 
Curuça Bancos de areia Dragagem 
Santa Maria do Marmelo Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha de Santa Cruz Bancos de areia Dragagem 
São Raimundo Bancos de areia Dragagem  
Miriti Bancos de areia Dragagem 
Humaitá Bancos de areia / Pedreiras Dragagem / Simulador de Navegação 
Ilha do Fausto Bancos de areia Dragagem 
Calama  Bancos de areia Dragagem 
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Bico do Papagaio Bancos de areia Dragagem 
Ilha das Abelhas Pedreiras Simulador de Navegação 
Curicacas Pedreiras Simulador de Navegação 
Pombal Bancos de areia Dragagem 
Primor  Bancos de areia Dragagem 
Capitarí Pedreiras Simulador de Navegação 
Ilha dos Mutuns Bancos de areia Dragagem 
Bico do Tamanduá Bancos de areia Dragagem 
Belmont – Porto Velho Pedreiras Simulador de Navegação 

Fonte: Elaborado pelos autores do estudo a partir de dados disponibilizados pela transportadora. 

 
A inovação de processo defendida pelo Manual de Oslo consiste na aplicação 

de métodos que visem a inovação dos procedimentos internos das organizações. 
Partindo desse princípio, cabe esse tipo de prática inovativa aos problemas 
operacionais internos constatados nas empresas pesquisadas. Esses problemas, 
conforme verificado, influenciam diretamente no desempenho da empresa ao 
causarem acidentes e aumentarem o seu custo. Dessa forma a inovação deve está 
baseada sobre controle operacional, o qual se classifica como sendo o processo de 
controle realizado ao nível da execução das operações. Refere-se aos aspectos 
mais específicos, como as tarefas e operações. Sua dimensão de tempo é o curto 
prazo e é direcionado para a ação corretiva imediata. A inovação no controle 
operacional está relacionada diretamente com a verificação de meios e de fins 
através da constatação se os meios estão sendo seguidos e se os fins estão sendo 
alcançados. 

Dessa forma, para que a inovação do controle operacional seja bem sucedida 
na aplicação no transporte de biocombustíveis no Rio Madeira é necessário que as 
empresas atuantes no setor tracem objetivos operacionais bem definidos deixando 
claro quais são os parâmetros e quantificação a serem alcançados. Assim, haverá 
padrão a ser comparado com o resultado apurado e a partir do nível de aproximação 
entre resultado verificado e o padrão é possível classificar a operação. Essa 
comparação pode resultar em três possibilidades: Conformidade, quando o resultado 
está de acordo com o padrão e, portanto, aceito; Aceitação, quando o resultado 
apresenta um leve desvio em relação ao padrão, mas dentro do nível de tolerância 
permitida, é aceito, embora a conformidade não seja a idealizada; e por último a 
Rejeição, quando o resultado apresenta desvio em relação ao padrão acima do 
tolerável, podendo esse desvio ser para mais ou para menos.  

Nesse sentido normas como a NR20 e a NORMAM-29 servem como padrões 
a serem seguidos e comparados com os resultados obtidos. A Figura 5 ilustra a 
aplicação do controle operacional e suas possibilidades tomando como padrão os 
procedimentos presente nas normas NR20 e NORMAM-29. 
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Figura 5 - Aplicação do controle operacional nas normas NR20 e NORMAM-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores do estudo. 

   
Outro fator impactante nos resultados das empresas pesquisadas refere-se 

aos seus custos elevados. Essa elevação de custos é característica do setor, visto 
que, todas as transações e procedimentos têm valores elevados devido à 
necessidade de submissão a normas, bem como, a aplicação de medidas que 
aumentem a segurança das operações a fim de inibir acidentes. Isso posto, cabe 
como indicação de inovação a este fator o que o Manual de Oslo dispõe sobre a 
inovação organizacional.  

Desse modo, a inovação organizacional é compreendida como a inserção de 
um novo método procedimental nas práticas de negócios da empresa, no arranjo do 
seu local de trabalho ou em suas relações externas. Seu objetivo é a aumento do 
desempenho da empresa através da redução de custos administrativos ou custos de 
transação. Deve-se destacar a importância das relações externas na inovação 
organizacional. Tais como: novas metodologias para organizar as relações com 
outras empresas, o estabelecimento de novos tipos de colaborações com 
consumidores e novos métodos de integração com fornecedores. 

Nesse sentido indica-se que as empresas envolvidas no setor de transporte 
de biocombustíveis no Rio Madeira busquem através da técnica de benchmarking as 
inovações na prática de transporte fluvial exercidas por outras empresas, inclusive 
de companhias que transportem outros tipos de produtos. Dessa maneira as 
empresas envolvidas no transporte de biocombustíveis têm a chance de inovar e, 
consequentemente, aumentar seus desempenhos através da adaptação de 
processos já existentes em outros setores e organizações a sua própria realidade. 
Portanto, esses são os indicativos de inovação pertinentes ao setor de transporte de 
biocombustíveis no Rio Madeira apontados por este estudo.  

Na Figura 6 há a demonstração das causas e o efeito esperado com a 
indicação dessas inovações. 
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Figura 6: Diagrama de causa e efeito sobre as inovações propostas no setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores do estudo. 

 
O diagrama de causa e efeito tem a finalidade de organizar o raciocínio para 

análise de um problema prioritário por meio de processos diversos. Tendo isso em 
vista, o quadro 7 descreve os elementos componentes do diagrama sobre as 
proposituras de inovação no setor de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira. 

 
 
 

Quadro 7 - Descrição dos componentes do diagrama causa e efeito das 
inovações propostas. 

Elemento do diagrama Especificação do elemento 

1. Inovação Aberta 

O conceito de inovação é de que as organizações busquem inovação 
em fontes externas e não apenas interna. Dessa forma, é indicado que 
as empresas que atuam no transporte de biocombustíveis no Rio 
Madeira devem buscar parcerias com instituições de ensino, bem 
como órgão como o SEBRAE e outros. 

2. Inovação 
Organizacional 

A inovação organizacional caracteriza-se como um novo método nas 
práticas de negócios da empresa, no arranjo do seu local de trabalho 
ou em suas relações externas. Indica-se às empresas que 
intensifiquem sua relação com o público externo como fornecedores e 
clientes, bem como aplicação de procedimentos de outras empresas 
por meio de Benchmarking . 

3. Sazonalidade na 
navegação 

O Rio Madeira apresenta baixas condições de navegação no período 
de seca.  Assim, as empresas nele atuantes, juntamente com o poder 
público, devem buscar novas formas de aumentarem sua 
navegabilidade como a dragagem de pontos críticos e utilização de 
equipamentos como o Simulador de Navegação de Comboios Fluviais. 

4. Controle 
Operacional 

O controle operacional representa uma inovação nas empresas 
pesquisadas, visto que, ele não é aplicado por elas e esse método 
possibilita maior rigor no gerenciamento de procedimentos. Isso pode 
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Novos métodos de integração 

com fornecedores 

Benchmarking 

Estipulação de objetivos 

claros e quantificáveis  

Comparação de resultados 

com padrões estipulados 

Aumento de 

desempenho por 

meio da inovação 

no setor de 

transporte de 

biocombustíveis 

no Rio Madeira 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

625 

 

diminuir os riscos de acidentes nas operações, pois na maioria dos 
casos a causa são os desvios no cumprimento de processos internos. 
Fonte: Desenvolvido pelos autores do estudo. 

 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 

O setor de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira está inserido em um 
cenário repleto de elementos que podem representar oportunidades e/ou ameaças 
às empresas que nele atuam. Dessa forma, é necessário que as organizações 
façam, constantemente, avaliações de seus ambientes internos a fim de identificar 
seus pontos fortes, bem como, suas fraquezas. Através dessa análise faz-se 
necessário que se aperfeiçoe os pontos fortes e tracem medidas inibidoras ou 
amenizadoras em seus pontos fracos, uma vez que estes fatores são controláveis 
pela empresa. Tomando-se essas medidas se espera que estejam mais resistentes 
ao lidarem com as adversidades do ambiente externo, assim como, se apresentem 
mais perspicazes na identificação de possíveis oportunidades extrínsecas.  

Nesse sentido, o levantamento bibliográfico desse estudo se mostrou eficiente 
ao propor medidas viáveis à inovação e melhoria no seguimento de transporte fluvial 
de biocombustíveis. Pois com a aplicação dos procedimentos metodológicos do 
estudo juntamente com referências de estudiosos de diversas especialidades 
possibilitaram a caracterização, análise e indicação de inovações ao objeto 
pesquisado. Tomando como exemplo a Teoria de Sistemas que tornou praticável a 
interpretação das entradas, processamentos e saídas de informações relacionadas à 
operação de transporte, assim como, a Teoria do Desenvolvimento de Schumpeter 
que se apresentou apropriada a indicação de inovações e sustentabilidade nas 
organizações envolvidas neste estudo.  

Por fim, os resultados obtidos por este estudo se mostram satisfatórios uma 
vez que possibilitou as argumentações para a resolução da problemática de 
pesquisa que é: como é realizado o transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 
entre as cidades de Porto Velho e Manaus? Pois, através dessa pesquisa, 
constatou-se que esse transporte é realizado sob forte influência de normas de 
órgãos regulamentadores. Normas estas que, por consequência elevam os custos 
das empresas que atuam no setor, tanto quanto dificultam a implantação de 
inovações. Observou-se também os investimentos e precauções na questão de 
segurança nos procedimentos, pois acidentes nessa área tendem a ser catastróficos 
e os danos decorrentes são de difícil mensuração. 
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Resumo 
 
Cerca de oito mil usuários utilizam diariamente o transporte hidroviário de 
passageiros entre São José do Norte e Rio Grande, sendo a travessia da Laguna 
dos Patos a única alternativa de deslocamento direto entre os dois municípios 
localizados no extremo sul do Rio Grande do Sul. Mesmo sendo fundamental para 
os moradores da região, o sistema apresenta inúmeras falhas e pode ser apontado 
ineficiente sob diferentes aspectos, tanto no que diz respeito à questão da qualidade 
das embarcações e das instalações de apoio ao funcionamento do serviço, quanto 
em relação à disponibilidade de horários oferecidos. Tendo em vista contribuir com a 
discussão desta realidade e refletir sobre alternativas para sua melhoria, o presente 
trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade do transporte de passageiros no 
sistema hidroviário entre São José do Norte e Rio Grande. A abordagem da 
pesquisa é qualitativa, tendo como instrumentos a revisão bibliográfica, aplicação de 
questionário e pesquisa de campo. A pesquisa de campo incluiu visitas às 
hidroviárias de São José do Norte e Rio Grande, bem como às hidroviárias de 
Colônia do Sacramento (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). Para atingir aos 
objetivos, o trabalho foi dividido em três partes. A primeira parte apresenta uma 
caracterização do sistema hidroviário existente. Na segunda parte é realizada uma 
avaliação do transporte hidroviário entre São José do Norte – Rio Grande, com 
ênfase aos aspectos relacionados às condições das embarcações, das instalações 
de apoio necessárias ao funcionamento da travessia e disponibilidade de horários. 
No terceiro momento, são apresentados alguns exemplos de sistemas hidroviários 
que operam em situação considerada como referência no setor. Ao final, interessa 
refletir sobre o sistema existente e sobre possíveis alternativas para qualificá-lo.  
 
Palavras-chave: Transporte hidroviário; Transporte de passageiros; Transporte 
regional; Transporte intermodal. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Utilizado por uma média de oito mil usuários diários (METROPLAN, 2015), o 
transporte hidroviário de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande (SJN-
RG), através da Laguna dos Patos, é a única alternativa de deslocamento direto 
entre os dois municípios, localizados no extremo sul do Rio Grande do Sul. Mesmo 
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sendo fundamental para os moradores da região, o sistema apresenta falhas e pode 
ser apontado ineficiente sob diferentes aspectos, relacionados tanto à questão da 
qualidade das embarcações e das instalações de apoio ao funcionamento do 
serviço, quanto em relação à disponibilidade de horários oferecidos.  

Por definição, o transporte hidroviário urbano de passageiros pode ser 
caracterizado pela movimentação de pessoas, de um lugar para o outro, através de 
meios de transporte hidroviários (PEREZ et al. s.d.).  Segundo o Ministério dos 
Transportes (2015), o transporte hidroviário é o transporte aquaviário praticado nas 
hidrovias. Por sua vez, as hidrovias são os percursos, previamente determinados, 
nas quais se dá o tráfego sobre águas para transporte de pessoas e mercadorias. 
Existe, ainda, uma classificação que define hidrovia de interior como sendo aquela 
composta por rios, lagos e lagoas navegáveis, que receberam algum tipo de 
melhoria, sinalização ou balizamento, para que um determinado tipo de embarcação 
possa trafegar com segurança nesta via (Op. Cit.). A importância desse tipo de 
transporte tem crescido mundialmente, pois apresenta possibilidades de fluxo de 
pessoas (e de mercadorias) com vantagens ambientais, econômicas e sociais em 
comparação aos outros tipos de transporte (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 
2010).  

As cidades de São José do Norte e Rio Grande têm uma contribuição 
estratégica para o escoamento da produção, do litoral até o Porto de Rio Grande. 
Por isto, é possível afirmar que estudos dedicados à questão do transporte 
hidroviário na região, além de explorar alternativas para a melhoria do sistema e 
atendimento do usuário, oferecem bases a discussões mais amplas, relacionadas à 
mobilidade intermodal regional – particularmente considerando que a região de 
estudo, embora possua um alto potencial para a navegabilidade, não tem um 
sistema hidroviário compatível com as demandas existentes.   

Sendo assim, o objetivo geral deste estudo consiste em avaliar a qualidade do 
transporte de passageiros no sistema hidroviário entre São José do Norte e Rio 
Grande. Para tal, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) abordar a 
percepção dos usuários quanto a qualidade do serviço; b) avaliar aspectos 
relacionados às condições das embarcações e às instalações de apoio ao 
funcionamento do serviço; c) investigar a disponibilidade de horários, bem como a 
demanda existente e d) investigar referências acerca do funcionamento eficiente em 
termos de transporte hidroviário. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, tendo como instrumentos a revisão 
bibliográfica, aplicação de questionário e pesquisa de campo. O questionário foi 
elaborado com o intuito de investigar a percepção dos usuários sobre o serviço 
oferecido, tendo como foco o serviço ofertado pela estrutura das hidroviárias e das 
embarcações. A aplicação do instrumento foi realizada online e a pesquisa de 
campo incluiu visitas às hidroviárias de São José do Norte e Rio Grande, bem como 
às hidroviárias de Colônia do Sacramento (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina). 

Para atingir aos objetivos, o trabalho foi dividido em três partes. A primeira 
parte apresenta uma caracterização do sistema hidroviário existente. Na segunda 
parte, é realizada uma avaliação do transporte hidroviário entre São José do Norte – 
Rio Grande, com ênfase aos aspectos relacionados às condições das embarcações, 
das instalações de apoio necessárias ao funcionamento da travessia e 
disponibilidade de horários. No terceiro momento, são apresentados alguns 
exemplos de sistemas hidroviários que operam em situação considerada como 
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referência no setor. As considerações finais apresentam algumas reflexões sobre o 
sistema existente e sobre possíveis alternativas para qualificá-lo. 
 
 
2 SISTEMA HIDROVIÁRIO SÃO JOSÉ DO NORTE – RIO GRANDE 
 

A Laguna dos Patos é um extenso corpo d‘água, situado na planície costeira 
do Rio Grande do Sul, sendo considerada uma das maiores lagunas do mundo 
(KJERFVE apud OLIVEIRA E GRIEP, 2005). Segundo Carvalho et al (2005), essa 
laguna apresenta-se como uma zona de convergência de águas provenientes de 
várias bacias hidrográficas e é uma fonte de água para muitas localidades dispostas 
em suas margens. Devido a esta abundância hídrica, o transporte aquaviário via 
laguna é uma prática comum. As cidades de São José do Norte e Rio Grande, 
localizadas nesta grande enseada (Fig.01), possuem seus centros urbanos distantes 
entre si cerca de 5,7 quilômetros, sendo o transporte aquaviário de passageiros e 
cargas o único meio de deslocamento existente. 

 

  
Figura 01 – Área de estudo. À esquerda: Localização do RS no Brasil. Fonte: Modificado de Google Earth, 2012. À direita, 

Localização das sedes urbanas dos municípios de São José do Norte e Rio Grande. Fonte: Google Maps, 2016. 

 
   As profundidades nesta região são muito variáveis, sendo que 80% da área 
tem profundidade inferior a dois metros (SERLIGER, ODEBRECHT, 2010). A 
navegação na Laguna dos Patos é realizada através do Canal Miguel da Cunha, 
este mantido através de processos de dragagens. Eventualmente, a travessia sofre 
com atuação dos fortes ventos, que agitam as águas e tornam a navegação difícil, 
ocasionando até mesmo a interrupção temporária do transporte (SPH, 2005). É 
neste cenário que, há mais de noventa anos, é realizado o transporte aquaviário de 
cargas e passageiros entre as cidades de São José do Norte e Rio Grande 
(PETRONE, 1997).  

A população de São José do Norte, de acordo com IBGE (2010), era de 
25.503 habitantes, população essa que depende da travessia sob muitos aspectos, 
pois a cidade de Rio Grande, com uma população estimada em 197.228 habitantes, 
segundo o mesmo órgão (Op. cit.), é que atende suas principais necessidades - 
trabalho, escola, saúde e suprimentos em geral.  

A travessia hidroviária compreende o transporte de passageiros, cargas e 
veículos, por lanchas e barcas que operam nos dois sentidos: SJN-RG e RG-SJN. 
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Segundo dados da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(Metroplan), referente ao período de janeiro a junho de 2015, a média da demanda 
diária foi de 8151,31 passageiros, correspondente à movimentação média de 
211934 passageiros por mês. Ao ano, a demanda é equivalente a 2,5 milhões de 
passageiros. 
 Registros históricos informam que as primeiras lanchas destinadas ao 
transporte de passageiros começaram seus trabalhos em 1924 (PETRONE 1997). 
As embarcações tinham capacidade para trinta passageiros, realizavam a travessia 
em cerca de cinquenta minutos e também transportavam mercadorias. Além disso, 
rebocavam barcaças com gado e cebolas, pois ainda não existia o serviço de barcas 
específicas. Na ocasião, a travessia era realizada em duas lanchas. Segundo 
Petrone (1997), até então, as pessoas que necessitavam se deslocar entre essas 
cidades, realizavam a travessia em pequenas embarcações, denominadas catraias 
(embarcação de pouco calado, movida a vela, remo ou do tipo canoa motorizada, 
que se emprega no transporte de passageiros).  
 Em 1954 o transporte de cargas e veículos entre Rio Grande e São José do 
Norte passou a ser realizado por uma barca. Neste período, alguns empresários 
começaram a investir em lanchas para o transporte de passageiros e foram 
colocadas em operação outras duas lanchas, uma com capacidade para cem 
passageiros e outra para trinta passageiros (Op. cit.). Em 1963, as duas primeiras 
lanchas foram substituídas por outras duas de maior capacidade, transportando 
cerca de cento e cinquenta passageiros (Op. cit.). No ano 1969, chegava à cidade 
de São José do Norte a lancha com maior capacidade até então, destinada a cerca 
de duzentos passageiros. 

 Atualmente, quatro lanchas realizam o transporte de passageiros: 
Noiva do Caí (capacidade para 297 passageiros), Dona Armandina (capacidade 
para 251 passageiros), Bela Catarina (capacidade para 270 passageiros) e Brisa El 
Shaday (capacidade para 250 passageiros), sendo as duas últimas embarcações 
modelo catamarã – embarcação com dois cascos, com propulsão à vela ou motor, 
que se destaca por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às 
embarcações monocasco. Todas as embarcações (Fig.02) são de propriedade da 
Empresa Transnorte Ltda. Conforme o coordenador de Sistema Hidroviário da 
Metroplan, Paulo Ricardo Osório, em entrevista para Jornal Agora (2012), essa é a 
quantidade mínima necessária para atender a demanda. Devido ao número reduzido 
de embarcações, quando uma delas apresenta problemas, os usuários enfrentam 
longas filas para conseguir fazer a travessia. 

O serviço, que deveria ser licitado, opera com autorização do Ministério dos 
Transportes desde 1980 (JORNAL SUL21, 2015). No ano de 2010, foi publicado no 
Diário Oficial do Estado, resultado do julgamento do Processo Administrativo 
002420-18.36/06.5, da Concorrência nº 116/Cecom/2010, que diz respeito ao edital 
de licitação para a travessia de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande, 
sendo vencedora a Empresa Viação Tapajós Ltda (JORNAL AGORA, 2010). No 
entanto, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre 
obteve em setembro de 2011, o deferimento da liminar pleiteada na ação civil 
pública ajuizada contra a Metroplan referente à concessão do serviço público de 
transporte hidroviário de passageiros entre SJN-RG. A liminar que suspende o edital 
foi concedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública, devido uma série de irregularidades 
no edital (Op. cit.). Entre os problemas apontados, estão: a utilização de Termo de 
Referência com informações dos anos de 2004-2005, preterindo os dados oficiais 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

631 

 

atualizados de demanda disponíveis a Agergs, Sefaz e Metroplan; a redução do 
número de embarcações a serem usadas, apesar do comprovado aumento da 
demanda; inobservância do princípio da publicidade – não fornecimento online da 
minuta do contrato e divulgação de duas datas de abertura das propostas (Op. cit.). 

O transporte aquaviário de passageiros entre os municípios de São José do 
Norte e Rio Grande e vice-versa tem como órgão gestor a Metroplan, que atua no 
gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal da Aglomeração Urbana Sul, 
formada pelos municípios de Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do 
Norte e Arroio do Padre. As ações desta fundação referem-se ao planejamento e 
controle operacional do sistema, relacionados, dentre outros aspectos, a questões 
como horários, itinerários, condições da frota, cálculo tarifário e regulamentação do 
transporte de fretamento (PMSJN, 2015). 

 
 

  
 

  
 

Figura 02 – Frota de lanchas que realizam a travessia SJN-RG/RG-SJN. Acima à esquerda: Lancha Bela Catarina. Fonte: 
Jornal Agora, 2012. Acima à direita: Lancha Brisa El Shaday. Fonte: Diário Popular, 2014. Abaixo à esquerda: Lancha Noiva 
do Caí. Fonte: Panoramio (S.d.). Abaixo à direita: Lancha Dona Armandinha. Fonte: Transnorte, 2016. 
 

No Brasil, a gestão das águas é de competência da união e dos estados e o 
órgão de jurisdição vinculado à união, chama-se Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ). Segundo a lei N.º10.233, de 2001: 

 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) tem por finalidade 
implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo 
Ministério dos Transportes e regular, supervisionar e fiscalizar as atividades 
de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da 
infraestrutura portuária e aquaviária exercida por terceiros. 
 

 No Rio Grande do Sul, o controle e fiscalização do transporte intermunicipal 
são de responsabilidade compartilhada entre a Metroplan, o Departamento 
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Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) e a Agência Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos Delegados do RS (AGERGS), conforme a divisão do Sistema 
Estadual de Transporte (PORTAL AGERGS, 2016). O transporte intermunicipal de 
passageiros entre São José do Norte e Rio Grande e vice-versa, é regulado pela 
Metroplan e AGERGS, já que a viagem ocorre entre municípios pertencentes a uma 
mesma Aglomeração Urbana (Op. cit.). Já a Superintendência dos Portos e 
Hidrovias (SPH) é o organismo estadual específico para tratar das questões de 
portos e hidrovias no estado, sendo, portanto, o órgão do estado responsável pelo 
transporte intermunicipal de cargas. Cabe ressaltar que não compete aos municípios 
legislar sobre a gestão das águas, embora eles tenham, nesse caso, um papel 
estratégico na articulação e mediação das negociações, dada a importância da 
hidrovia à comunicação dos dois municípios. 

A segurança do tráfego aquaviário é assegurada pela Marinha do Brasil e em 
relação aos municípios de São José do Norte e Rio Grande, a Capitania dos Portos 
do Rio Grande do Sul tem os seguintes objetivos: garantir a segurança da 
navegação, avaliando as condições de trafegabilidade da hidrovia; inspecionar 
embarcações; realizar vistorias e fiscalização técnica quanto a lotação das mesmas 
entre outras atribuições do gênero (MARINHA DO BRASIL, 1961). 
 As lanchas que operam no transporte hidroviário de passageiros realizam o 
trajeto num tempo de viagem de aproximadamente trinta minutos, quando todas 
estão em operação, para os dias úteis o horário de saída da primeira lancha de São 
José do Norte às 05h45min e a seguinte às 06h00min. Nos horários de pico (início 
da manhã, início da tarde e fim da tarde) as saídas das lanchas são em intervalos de 
15 minutos. Nos demais horários os intervalos variam em 30 minutos, até o período 
da noite, onde passam para 60 e 90 minutos. A primeira lancha de Rio Grande, em 
dias úteis começa a operar às 06h15min.  A travessia ocorre todos os dias da 
semana e possui horários diferenciados para os dias úteis, sábados e 
domingo/feriados (Anexo I). 
 A tarifa atual possui preço fixo de R$2,00 (dois Reais) por passageiros e 
crianças menores de 5 anos e idosos acima de 65 anos são isentos de pagamento. 
Os estudantes que comprovarem semestralmente algum vínculo em instituição de 
ensino na cidade vizinha pagam o valor referente a metade do preço, portanto 
R$1,00 (um Real).  
 As hidroviárias são instaladas nos locais de embarque e desembarque de 
passageiros, também conhecidos como terminais do sistema de transporte. A 
hidroviária de São José do Norte está localizada na Doca Municipal (Fig.03). A Doca 
Municipal foi construída em 1928, sendo uma área demarcada por um enrocamento 
que possui um sinalizador, com a função de auxiliar as embarcações na entrada e 
saída da mesma (PETRONE, 1997).   

O prédio da hidrovia de SJN abriga também a sede da Secretaria Municipal 
de Turismo e Promoções e a Casa do Artesão. O edifício foi construído em e 
recentemente passou por uma reforma (Fig.04 e 05). Os espaços destinados à 
hidroviária contemplam: recepção e espera de passageiros; central de atendimento 
ao turista; guichês e guarda-volumes. Todos os espaços são adaptados para 
usuários portadores de necessidades especiais, que incluem rampas de acesso, 
banheiros e elevador (PMSJN, 2014). 

Do outro lado do canal, a hidroviária de Rio Grande localiza-se na região do 
cais do Porto Velho, endereçada no Largo Gaspar Silveira Martins s/nº, junto à 
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S/A (Fig.06 e 07). O espaço em que a 
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hidroviária está instalada é oriundo da cooperação entre a Prefeitura Municipal do 
Rio Grande e a rede Ipiranga S.A.. Para realização do projeto, a Prefeitura cedeu o 
terreno e a empresa arcou com os custos da construção da hidroviária. Em 1983, foi 
certificado e autorizado, mediante vistoria pela Secretaria Municipal de Coordenação 
e Planejamento de Rio Grande (SMCP-RG), a possiblidade da ocupação da 
edificação então planejada; de acordo com a certidão emitida pela secretaria, foi 
construído um prédio de alvenaria, térreo, coberto por telhas de cimento amianto, 
destinado a Posto de Serviço e Abastecimento e uma Estação Hidroviária (PMRG, 
1983).   

 

 
Figura 03 – Vista área da cidade de São José do Norte. Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São José do Norte, 2015. 

 
 

  
Figura 04 – Hidroviária de São José do Norte antes da reforma. Fonte: 
Prefeitura Municipal de São José do Norte – Secretaria de 
Coordenação e Planejamento, 2011. 

Figura 05 – Hidroviária de São José do Norte após 
reforma. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 
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Figura 06 - Hidroviária de Rio Grande. Fonte: 
Acervo dos Autores, 2015. 

Figura 07 - Hidroviária de Rio Grande. Fonte: Acervo dos Autores, 
2015. 

 

3 AVALIAÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO SÃO JOSÉ DO NORTE / RIO 
GRANDE 
 
3.1 Perfil do usuário 

A elaboração de um questionário, aplicado junto aos usuários do transporte 
hidroviário de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande, teve como 
intenção compreender a percepção dos usuários acerca dos principais aspectos 
relacionados à prestação de serviço, particularmente considerando aspectos como 
horários, condições das embarcações e estrutura oferecida pelas hidroviárias. A 
coleta de dados foi feita através de um formulário online (ferramenta do Google), 
divulgada em redes sociais. O questionário fechado, com múltipla escolha, continha 
espaço para comentários finais, permitindo a inserção de considerações não 
englobadas no instrumento proposto, consideradas relevantes pelo usuário. Todos 
os entrevistados autorizaram a utilização dos dados para a pesquisa. 

Ao total 112 pessoas responderam ao questionário. A análise dos dados 
permite dizer que a distribuição da faixa etária (Tab.01) e da ocupação dos 
entrevistados (Tab.02), ainda que esteja concentradamente representada por um 
público relativamente jovem e vinculado às instituições de ensino, contempla uma 
diversidade significativa, importante para subsidiar a investigação. 
 

Ocupação  
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Tabela 01 - Faixa Etária. Fonte: Elaborada pelos autores. Tabela 02 - Segmentos Da Sociedade. Fonte: Elaborada 
pelos autores. 

 

Quanto ao local de residência, 68,1% dos entrevistados são de São José do 
Norte, 27,4% são moradores de Rio Grande e 4,4% são residem em outras 
localidades.  

 
 
3.2 Embarcações 

Conforme já mencionado, o transporte hidroviário de passageiros entre São 
José do Norte e Rio Grande é feito a partir de quatro lanchas, pertencentes à 
empresa Transnorte LTDA. Em relação à satisfação do usuário quanto ao número de 
embarcações que efetuam o transporte foi possível constatar que 90,4% dos 
entrevistados consideram este número insuficiente para atender a demanda. A 
expressividade deste valor indica este como sendo um dos maiores problemas 
relacionados ao transporte hidroviário entre São José do Norte e Rio Grande. 

De acordo com a Marinha do Brasil (2011), as embarcações empregadas no 
transporte aquaviário coletivo de passageiros devem atender requisitos específicos 
de acessibilidade conforme a NBR 15450/2006. Esta norma estabelece, por 
exemplo, espaços mínimos no convés para passageiros com necessidades 
especiais, bem como determina largura dos dispositivos de acessibilidade às 
embarcações, além de definir sinalizações e guarda corpos necessários. Entretanto, 
os resultados do questionário apontam a insatisfação dos usuários quanto à 
acessibilidade das lanchas que atendem ao sistema de transporte em questão. Os 
comentários oriundos do espaço disponível para considerações gerais apontam 
reclamações sobre o fato de uma das embarcações ter apenas uma saída, o que 
dificulta a entrada e saída na mesma. 

As lanchas possuem assentos preferenciais para passageiros portadores de 
necessidades especiais, idosos e gestantes (Fig.08); a sinalização destes locais foi 
colocada recentemente e já apresenta avarias. Há casos onde o espaço disponível 
para a circulação de passageiros não é adequada, conforme se observa na lancha 
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Noiva do Caí (Fig.09), na qual os passageiros já sentados precisam se encolher para 
possibilitar o acesso/saída dos demais. 
 

  
Figura 08 - Acomodação para passageiros com necessidades 
especiais. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 

Figura 09 - Acomodações internas, representando a 
dificuldade de movimentação dos usuários. Fonte: Acervo dos 
Autores, 2015. 
 

 
Outro problema apontado diz respeito à segurança. Cerca de 62,8% dos 

passageiros entrevistados, não se sentem seguros durante a travessia pelo Canal 
Miguel da Cunha. Isto pode estar relacionado com a quantidade de ruído provocado 
pelos motores de algumas das lanchas, uma vez que os passageiros podem 
associar a intensidade de ruído do motor com a falta de manutenção/revisão do 
mesmo. Outro fator que pode ser levado em consideração diz respeito aos aspectos 
gerais de elementos como casco, paredes, forro e esquadrias das embarcações, já 
que em alguns casos é possível observar fissuras e rachaduras, indicando uma 
evidente falta de manutenção. Além disso, há registros de que eventualmente as 
embarcações podem apresentar mau funcionamento em meio ao percurso, deixando 
usuários à espera por uma embarcação substituta ou pelo conserto do problema. Há 
registros de embarcações que se perderam ou confundiram o caminho, causando 
grande apreensão por parte dos usuários. 

Assim sendo, quando questionados especificamente em relação às condições 
de segurança das embarcações, 41,6% acreditam que as condições são regulares e 
36,3% caracterizam o item segurança como ruim. Nota-se claramente que a 
existência de coletes salva vidas é apenas um dos requisitos de segurança, não 
sendo suficiente para que os passageiros se sintam seguros durante o transporte. 
Corroborando a questão da insegurança do transporte, quando questionados sobre 
a intensidade e efetividade de manutenção e fiscalização nas lanchas, 90,4% dos 
usuários responderam que não consideram o serviço adequado. 

Quando solicitados que apontassem as duas maiores deficiências das 
embarcações, 33,2% acreditam que a manutenção seja a maior deficiência 
apresentada no transporte, 22,1% apontam a falta de segurança, 21,2% reclamam 
de estrutura básica (assentos, aberturas, acessos, etc.) defeituosa e 17,7% indicam 
estrutura adicional (ar condicionado e televisão, por exemplo) defeituosa ou 
ineficiente; o percentual restante sugere como nenhuma das alternativas ou ―outros‖. 
Do ponto de vista dos usuários, há uma grande lacuna a ser preenchida quando se 
trata de manutenção e fiscalização das embarcações que integram o sistema ou até 
mesmo quanto à transparência nos procedimentos. Este último aspecto diz respeito 
à comunicação entre os usuários e a empresa prestadora do serviço, e suas 
implicações negativas repercutem na falta de acesso de informações gerais por 
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parte dos usuários, o que inclui, também, as dificuldades de acesso a informações 
básicas, encontradas para realização deste trabalho.  

A capacidade das lanchas em relação a proteção às intempéries (vento, 
chuva, sol etc.), com vistas ao bem-estar dos passageiros, também é uma questão 
delicada para os usuários. A observação direta e os resultados do questionário 
indicam que o sistema de condicionamento de ar de uma das lanchas, El Shaday 
(Fig.10), que dispõe de limitada ventilação natural, apresenta funcionamento 
insatisfatório, causando desconforto aos usuários. Em alguns casos o ambiente fica 
muito quente, enquanto que noutras o ambiente está muito frio. Já nas lanchas que 
possuem áreas descobertas (Fig.13), em dias chuvosos os passageiros ficam 
expostos às adversidades climáticas. Contudo, as lanchas Dona Armandina, Bela 
Catarina e Noiva do Caí receberam, entre os anos de 2015 e 2016, fechamento 
lateral móvel, o que permitiu maior proteção aos usuários em dias chuvosos e/ou 
ventosos. 

 

 

 
Figura 10 - Lancha El Shaday. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 
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Figura 11 - Parte lateral e fundos descobertos da lancha Noiva do Caí. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 

A impossibilidade de controle da disposição dos passageiros no 
interior/exterior das lanchas, uma vez que estes não se distribuem adequadamente 
dentre os diferentes ambientes existentes, faz com que se tenha a sensação de 
superlotação, mesmo que a embarcação não tenha atingido sua capacidade 
máxima. Este aspecto, em conjunto com outros, como a higienização e limpeza – 
que por vezes são insuficientes – caracterizam negativamente o sistema existente. 
A respeito do preço da passagem, os dados apontam que a maioria dos usuários, 
66,4%, consideram a tarifa do transporte condizente com o serviço oferecido. 
Entretanto, nota-se que 72,6% dos entrevistados estariam dispostos a pagar uma 
tarifa maior caso o serviço oferecesse melhor qualidade, contando, por exemplo, 
com lanchas mais novas e com manutenção regular, que fossem seguras, bem 
higienizadas e com espaços amplos, que facilitassem a acessibilidade dos 
passageiros. 
 

 

3.3 Hidroviárias 
 
3.3.1 Rio Grande 

No que tange as instalações da Hidroviária de Rio Grande, de acordo com a 
PMRG (1983), o contrato firmado entre o órgão governamental e a Distribuidora de 
Produtos de Petróleo Ipiranga S/A tratou-se de uma troca, na qual a prefeitura cedeu 
o terreno e a empresa arcou com os custos da construção de uma Central 
Hidroviária. Este compromisso firmado não prevê outros responsáveis pela 
manutenção (reformas construtivas, segurança e higienização) das instalações da 
hidroviária que não o Município, por tratar-se de um espaço público, mesmo o 
espaço sendo utilizado por uma empresa privada, a Transnorte. 

A partir da visita ao local e do questionário aplicado aos usuários do modal 
hidroviário, procurou-se caracterizar as principais deficiências da Hidroviária de Rio 
Grande. Dentre os atributos considerados mais relevantes, destacaram-se: aspectos 
referentes ao local de espera (35%), as condições de entorno (22,3%), articulação 
da hidroviária com os demais sistemas de transporte público e formas de 
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deslocamento (14,2%), condições de compra e venda de passagens (12,7%) e o 
percentual restante fica na alternativa ―outros‖. 

A observação direta da realidade existente permite corroborar estes 
resultados. As instalações da hidroviária de Rio Grande, que possui 126 m² de área 
coberta (PMRG, 2015) e apenas dois bancos de espera, são insuficientes para 
abrigar a todos em horários de pico e/ou em dias chuvosos (Fig.12 e 13). Quando 
nessas condições, é corrente deparar-se com filas que se estendem pela rua, sem 
local pré-determinado, deixando os passageiros expostos, inclusive, ao trânsito do 
entorno do local (Fig. 14). Quanto aos sanitários, estes têm os acessos parcialmente 
escondidos e, com uma área interna de 11,4 m², que contém apenas 3 sanitários 
para cada gênero (Fig.15). Ademais, o local não conta com a existência de um 
fraldário.  

 
 

  
Figura 12 - Imagem interna da Hidroviária de Rio Grande, RS. 
Fonte: Acervo dos Autores, 2016. 

Figura 13 - Imagem interna da Hidroviária de Rio Grande, RS. 
Fonte: Acervo dos Autores, 2016. 

 
 

 

 

Figura 14 - Imagem externa da Hidroviária de Rio Grande, RS. 
Fonte: Acervo dos Autores, 2016. 

Figura 15 – Entrada do banheiro masculino, Hidroviária 
de Rio Grande, RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 

 
 

Além da falta de espaço, a estrutura da hidroviária apresenta diversas 
avarias. A cobertura da edificação é suportada por uma treliça metálica que está 
sofrendo corrosão (Fig.16 e Fig.17). As grades de proteção laterais estão, em sua 
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maioria, torcidas ou quebradas, tendo sido substituídas por pedaços de placas 
metálicas (Fig.18).  

 

 

 

Figura 16 - Treliças metálicas que compõem a estrutura de cobertura da 
Hidroviária de Rio Grande, RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 

Figura 17 - Treliças metálicas que compõem a 
estrutura de cobertura da Hidroviária de Rio 

Grande, RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 
 

 
Figura 18 - Vista lateral Oeste da Hidroviária de Rio Grande, RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 
 

De acordo com Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988, por tratar-se de edificação pública, a responsabilidade pela manutenção da 
paz e da ordem no local é do estado, e este deve agir para tal através das 
Instituições Policiais. Entretanto, alguns usuários ressaltaram que o local é pouco 
policiado em horários de menos fluxo de passageiros (após às 21h). Este fato, 
atrelado a outros, como denúncias de assalto ou até de tentativas de depredação da 
estrutura e lanchonetes (GLOBO, 2014), resultam por causar insegurança aos 
passageiros que costumam utilizar as instalações nestes períodos. 
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Além disso, muitos usuários reclamam da falta de sincronização entre os 
serviços de transporte hidroviário e rodoviário, tanto urbano quanto intermunicipal. 
As reclamações estão relacionadas, principalmente, à distância das paradas de 
ônibus em relação à hidroviária – sendo que as se localizam mais próximas, contam 
com poucas linhas correspondentes – e a incompatibilidade de horários (item que 
será desenvolvido mais à frente) entre os serviços, o que invariavelmente causa 
transtornos ao planejamento dos compromissos dos usuários. Quando perguntados 
se existe sincronização da hidroviária de Rio Grande com os outros sistemas de 
transporte do município, 77,9% dos usuários responderam negativamente.  

Sob o ponto de vista dos usuários, todos estes problemas são intensificados 
quando consideradas a precária manutenção das instalações, a má iluminação e 
ventilação inadequada. A hidroviária de Rio Grande, responsável por abrigar os 
passageiros e usuários com segurança e conforto durante a espera por 
embarcações, é classificada, quanto as suas instalações em geral, como muito 
insatisfatória e insatisfatória por 77,9% dos usuários e satisfatória por apenas 3,5% 
dos entrevistados, sendo que nenhum usuário a avaliou como muito satisfatória 
(0%); os votos complementares, 18,6%, classificam as instalações como regulares. 
Um usuário, que solicitou não ser identificado, registrou que ―A Hidroviária de Rio 
Grande é um ambiente sujo e malcuidado, ambiente este que afugenta o turismo‖. 
 

 

3.3.2 São José do Norte 
Com a recente reforma da Hidroviária de São José do Norte, em 2011, foram 

previstas implantações e/ou melhorias dos seguintes espaços: edificação; área de 
embarque e desembarque; área de embarque e desembarque da Lancha 
Ambulância (que transporta enfermos entre as cidades); área de carga e descarga; 
pavimentação externa; guichês de compra e venda de passagens; guarda volumes; 
redes de instalações; enfermaria/―ambulancha‖; central de informações turísticas; 
estar/espera; sanitários; sala de reuniões; almoxarifado e copa (PMSJN, 2011). Após 
apenas 5 anos e com a reinstalação da hidroviária concluída, já foi possível perceber 
uma defasagem das estruturas implantadas, como a falta de espaço coberto e 
seguro para abrigar os passageiros em horários de pico. Além disso, problemas 
surgiram com o decorrer da utilização do empreendimento, como a degradação 
proveniente do uso geral das instalações. Entretanto, sob o ponto de vista geral dos 
usuários, a hidroviária é considerada como: muito satisfatória e satisfatória, por 
43,3% dos usuários, regular, por 45,1%, e muito insatisfatória ou insatisfatória por 
11,5%, dos entrevistados.  

Observa-se ainda que 26,7% dos usuários do transporte hidroviário entre as 
duas cidades acreditam que a maior deficiência da hidroviária de São José do Norte 
sejam as condições do local de espera para transporte. Ao mesmo passo, a falta ou 
inexistência de serviços de apoio – como restaurantes, farmácias e lojas de 
conveniência, por exemplo – e as dificuldades encontradas para a circulação no 
entorno da mesma, como estacionamentos e local para embarque e desembarque, 
aparecem com percentuais de 23,6% e 21,5% de usuários respondentes 
insatisfeitos. Com percentuais menores, seguem as outras alternativas: 12,3% para 
condições de compra e venda de passagens, 8,7% para disponibilidade de 
informação, 5,6% para articulação da hidroviária com os demais sistemas de 
transporte e 1,5% para ―outros‖. 
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Assim como em Rio Grande, a área coberta, destinada ao abrigo dos 
passageiros, enquanto aguardam pela embarcação, é muito pequena, sendo 
incapaz de abrigar todas as pessoas que desejam aguardar pelo transporte em 
horários de pico (Fig.19 e Fig.20). A necessidade de que usuários aguardem o 
transporte sem proteção das intempéries e dos carros que circulam nas ruas, faz 
com que a qualidade dos serviços oferecidos decaia consideravelmente, tornando 
deficientes as instalações e cansando mais ainda o dia-a-dia dos usuários. 

 

  
Figura 19 - Fachada lateral Sul da Hidroviária de São 
José do Norte, RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 

Figura 20 - Fachada frontal da Hidroviária de São José do Norte, 
RS. Fonte: Acervo dos Autores, 2015. 

 
De acordo com a PMSJN (2011), não foi previsto em Memorial Descritivo a 

criação de salas comerciais que possam abrigar lojas de conveniência ou afins; 
entretanto, no hall de entrada da Hidroviária de São José do Norte, existe uma loja 
de lembranças da cidade, tida como tradição do local, visto que estava presente nas 
instalações antigas da Hidroviária e que se traduz em um forte ponto de entrada e 
saída de turistas à cidade de São José do Norte. 

A hidroviária se localiza no encontro de quatro ruas: Rua Carlos Burlamaqui, 
Rua Marechal Floriano, Rua Álvaro Costa e Rua Dr. Roque Alta Júnior (Fig. 21). 
Estas ruas, localizadas no centro histórico da cidade, são bastante movimentadas, 
principalmente em horários de pico, o que causa dificuldades ao estacionamento de 
veículos e prejudica a circulação de pedestres nos locais de embarque e 
desembarque. Na Rua Dr. Roque Alta Júnior, o estacionamento é proibido, mas 
mesmo assim é comum encontrar carros estacionados, esperando pessoas e cargas 
nas lanchas que chegam. Além disto, estas ruas se caracterizam por servir de 
escoamento aos produtos advindos da laguna e diversas embarcações pesqueiras 
atracam nas imediações. 
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Figura 21 - Imagem de satélite, Hidroviária de São José do Norte, RS. Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Quanto à sincronização do serviço hidroviário com os demais serviços de 
transporte oferecidos na cidade, nota-se um aumento percentual, na opinião dos 
usuários, em comparação à hidroviária de Rio Grande: 50,4% dos usuários 
consideram que há sincronização da hidroviária com os outros sistemas de 
transporte do município. Isto se relaciona, certamente, com a proximidade da 
Rodoviária Municipal de São José do Norte, que se situa a uma quadra de distância 
da hidroviária de São José do Norte, bem como pela proximidade do ponto de táxi 
(algo que se verifica também em Rio Grande) e pelo número de linhas de transporte 
urbano limitado, em comparação com a cidade vizinha.  
 

 

3.4 Disponibilidade de horário 
Os horários de transporte de passageiros entre Rio Grande e São José do 

Norte são distribuídos em intervalos de 15, 30, 60 ou até 90 minutos, conforme o 
período do dia. Aos finais de semana e em feriados, é possível observar uma 
diminuição na quantidade de horários disponíveis. Nesses dias, a demanda 
realmente diminui, uma vez que grande parte dos usuários, essencialmente os 
trabalhadores e os estudantes, não se deslocam entre as cidades como de costume. 
Entretanto, em datas especiais, como festividades e feriados, quando comemoradas 
nos dias de menor oferta, a demanda pode se manter ou até mesmo aumentar, o 
que implica problemas em relação a esta diminuição de horários.  

Dentro desse cenário, alguns horários se destacam em relação à procura e ao 
preenchimento de quase toda lotação prevista para as embarcações respectivas. 
São eles os horários de início da manhã (das 6h às 9h) e final da tarde (das 17h às 
20h), que correspondem aos horários de deslocamento dos trabalhadores e dos 
estudantes (PETRONE, 1997). No turno da manhã, a maior procura se dá no sentido 
São José do Norte – Rio Grande, enquanto que, no período do enoitecer, a maior 
procura se dá no sentido Rio Grande – São José do Norte; essa alternância se 
explica à medida que existe maior deslocamento de usuários de São José do Norte 
para passarem o dia em Rio Grande, que apresenta maior desenvolvimento 
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econômico e maior número de escolas, além da presença da Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG. 

Ao contrário do que o estudo conduzido pela AGERGS (2006) aponta, os 
resultados do questionário proposto neste trabalho mostram que grande maioria dos 
usuários participantes estão insatisfeitos com os horários disponíveis para travessia. 
Quando perguntado se consideram os horários disponíveis suficientes, 90,3% dos 
usuários responderam negativamente.  

Essa diferença entre os resultados pode estar relacionada com o aumento da 
demanda do serviço, devido ao desenvolvimento do Polo Naval de Rio Grande e à 
instalação do estaleiro EBR em São José do Norte. Quando questionados a justificar 
a insatisfação quanto aos horários disponíveis, foi possível constatar que a 
insatisfação dos usuários reside, principalmente, na falta de horários nos momentos 
de pico e na falta de horários ao longo da madrugada (40,1%). A falta de horários ao 
longo da madrugada (31,1%) e a falta de horários mais flexíveis (20,4%) também 
foram opções bem votadas; o percentual restante se distribui na alternativa ―outros‖. 

A questão dos atrasos na saída da lancha, tema recorrente nas reclamações 
dos usuários, aponta que 33,6% dos usuários já enfrentaram atrasos de 5 minutos, 
23,9% enfrentaram atrasos de 10 minutos e, o mais alarmante, 30% já 
experimentaram atrasos iguais ou maiores a 15 minutos, ou seja, mais de 50% do 
tempo total de travessia. No entanto, avaliando a frequência com que os atrasos 
acontecem, pode-se notar que não são tão frequentes, ocorrendo raramente e uma 
ou duas vezes por semana para aproximadamente 70% dos entrevistados, enquanto 
que 15% constatam atrasos frequentes.  
 

 

4 REFERÊNCIAS SOBRE O FUNCIOAMENTO EFICIENTE DE SISTEMAS 
HIDROVIÁRIOS 
 
 No que diz respeito ao funcionamento e infraestrutura do transporte 
hidroviário, no contexto mundial existem diversos exemplos de qualidade, tanto em 
relação ao transporte em si, no que tange à disponibilidade de boas embarcações e 
integração entre meios de transporte, quanto em relação às instalações dos 
terminais hidroviários.  
 Para avaliar a qualidade no setor hidroviário, é preciso considerar diversos 
aspectos. Perez et al (s.d.) destaca que os sistemas de transporte que empregam o 
modal de transporte hidroviário, assim como todos os demais, são compostos por 
cinco elementos básicos: veículo; força motora; vias; terminais e sistemas de 
controle. Assim, segundo o autor, o que torna o modal mais ou menos adequado 
para atender uma dada situação é o somatório destes atributos, considerando, 
também, o peso da interferência de cada elemento no desempenho do sistema, 
conforme o contexto em que este está inserido.  
 Dois fatores em particular indicam a qualidade do desempenho do sistema de 
transporte: o nível e a qualidade do serviço.  O primeiro relaciona-se ao nível de 
conforto oferecido às pessoas e às particularidades referentes à operação do 
sistema de transporte, frente ao volume de demanda, como por exemplo 
capacidade, velocidade, acessibilidade, flexibilidade e frequência. Já o segundo 
objetiva aprimorar o serviço em favor da satisfação dos passageiros, por meio de 
questões como confiabilidade, conforto, segurança e flexibilidade (Op. cit.). 
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 A intermodalidade, ou seja, a integração entre diferentes meios de transporte, 
é uma tendência cada vez mais recorrente no setor de transportes. Segundo o 
BNDES (1999), qualquer sistema de transporte que vise a eficiência deve atentar 
para o conceito de terminal intermodal, que engloba estações conjugadas, 
equipamentos de uso mútuo, uso de informatização de bilhetes de passagem, além 
da infraestrutura contendo recursos de informação e orientação aos usuários. De 
acordo com Andrade et al (2003), ao observar o contexto internacional do transporte 
hidroviário, é possível perceber esta preocupação em integrar os diversos meios de 
transporte. Essa integração pode ser comercial, por meio de um bilhete único, ou 
uma integração de horários, que se caracteriza pela chegada do modal alimentador 
com a saída do modal hidroviário e vice-versa.   
 No âmbito nacional, a facilidade de acesso dos passageiros entre os 
diferentes tipos de transporte foi contemplada na cidade de Niterói, no Rio de 
Janeiro, que projetou um novo terminal hidroviário, mais próximo ao terminal urbano 
de ônibus, de maneira que o itinerário deste também se ajuste à localização do 
terminal hidroviário (ANDRADE et al, 2003). Já em Florianópolis, em Santa Catarina, 
há um projeto que objetiva desenvolver linhas de BRT (Bus Rapid Transport), 
interligadas com o transporte aquaviário. Segundo o modelo, nos arredores das 
saídas do transporte coletivo, haverá sempre uma ligação com o transporte 
hidroviário, de maneira a qualificar a mobilidade da região (SCHIESTL, 2012). 
 Outro conceito, que vem ganhando espaço no que diz respeito aos terminais, 
é a multifuncionalidade, isto é, tornar as hidroviárias passíveis de atender as 
múltiplas necessidades da demanda. Nesse sentido, cada vez mais é recorrente a 
existência de usos e serviços que extrapolam as instalações consideradas básicas – 
tais como sanitários, fraldários e estacionamentos –, consideradas complementares 
e compatíveis com a intensidade do fluxo de pessoas nas hidroviárias, a exemplo de 
lojas de conveniência, restaurantes, sala de espera. Ademais, as necessidades dos 
usuários estão em constante mudança e é preciso atenção às novas demandas. 
Atualmente, a existência de pontos de internet Wi-Fi aberta, por exemplo, figura 
como fator indispensável, uma vez que as pessoas utilizam da internet não só como 
forma de lazer e comunicação, mas também como objeto de trabalho. 
 O Terminal Hidroviário do Porto de Belém, Luiz Rebelo Neto, é considerado 
um dos maiores do setor no Brasil. Com uma área construída total de quatro mil e 
oitocentos metros quadrados, possui lojas de conveniências, farmácias, praça de 
alimentação, duas lanchonetes, espaços independentes de embarque e 
desembarque refrigerados, além de serviços de atendimento aos turistas (CAMPOS, 
2014). 
 Ainda no que tange à infraestrutura dos terminais, a Estação Hidroviária de 
Charitas, em Niterói, no Rio de Janeiro, é outra referência no setor. Projetada pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, além das instalações básicas ela conta com lojas de 
conveniência, área de circulação e apoio, caixas eletrônicos, além de uma 
lanchonete e um restaurante (GRUPO CCR, 2014). 
 Na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, há um sistema de transporte 
hidroviário chamado Staten Island Ferry, remanescente da época em que pontes 
ainda não haviam sido construídas. Utilizado como alternativa não veicular para 
locomoção entre os bairros de Manhattan e Staten Island, o sistema transporta cerca 
de setenta mil passageiros por dia e conta com serviço de internet Wi-Fi gratuito 
tantos nos terminais quanto nas embarcações. Além disso, há ampla disponibilidade 
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de horários e o serviço tem funcionamento vinte e quatro horas por dia (SIFERRY, 
2016).  
 Em Toronto, no Canadá, os bilhetes de passagem para o uso do transporte 
hidroviário, entre as ilhas da cidade, podem ser adquiridos pela internet, o que 
facilita no embarque dos passageiros, evitando filas. Ademais, a programação de 
horários de um dos terminais existentes informa que, ainda que nos horários de pico 
as embarcações sejam ofertadas de meia em meia hora, em caso de aumento de 
demanda,9 os intervalos passam a ser de quinze minutos. Em relação à 
infraestrutura, os terminais são totalmente acessíveis para usuários de cadeira de 
rodas, incluindo bilheterias, banheiros e salas de espera (CITY OF TORONTO, 
2016). 
 Os sistemas hidroviários de Colônia do Sacramento, e de Buenos Aires, na 
Argentina, contam com uma estrutura muito bem planejada, até mesmo acima dos 
padrões existentes na América do Sul. Levantamentos realizados diretamente nos 
locais de análise permitem observar um alto grau de conforto nas instalações dos 
terminais hidroviários, especialmente nos locais de espera, além da eficiência do 
serviço de apoio e ambientes com circulação ampla e arejada (Fig. 22 e Fig.23). 
Além disso, a intermodalidade é dada pela integração com o transporte urbano de 
ônibus (Fig.24). 
 

   
Figura 22 - Instalações do terminal 

hidroviário de Buenos Aires. FONTE: 
Acervo dos autores, 2015. 

 

Figura 23 - Instalações do terminal 
hidroviário de Colônia do Sacramento. 

FONTE: Arnoni, Rafael, 2015. 

 

Figura 24 - Terminal de ônibus integrado 
ao terminal hidroviário, em Colônia do 
Sacramento. FONTE: Arnoni, Rafael, 

2015. 

 
 Já em relação às embarcações, o BNDES (1999) afirma que uso de novas 
tecnologias e materiais auxilia no aumento de sua capacidade, velocidade e 
economia no consumo de combustível, bem como tem resultado em um maior 
conforto para os passageiros. Os chamados fast ferries são embarcações que, pelo 
uso de diferentes materiais, permitem que a relação peso da 
embarcação/passageiros seja muito menor, em relação às antigas embarcações. 
Embora estas sejam são embarcações mais caras, atendem com maior eficiência a 
demanda dos usuários. Segundo Perez et al (s.d.), este tipo de embarcação tem 
uma velocidade típica de serviço de 25 nós, que equivale a 46,3 km/h, enquanto as 
embarcações tradicionais atuam com uma velocidade de cerca de 12 nós. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao passo que se conhecem as premissas necessárias para o funcionamento 
eficiente e eficaz de um sistema de transporte hidroviário e, além disso, elencam-se 
exemplos reais de como é possível fazê-lo, nota-se a precariedade desse modal de 
transporte na região sul do Rio Grande do Sul. Ainda que investimentos tenham sido 
destinados à reforma da hidrovia de São José do Norte e à aquisição de novas 
embarcações, na realidade o serviço e a estrutura ofertados estão muito aquém das 
necessidades de conforto dos usuários. 

A ineficiência do transporte aquaviário entre São José do Norte e Rio Grande 
ficou evidente na avaliação dos resultados do instrumento de pesquisa elaborado, 
que mostra que a maior parte dos usuários está insatisfeita com o serviço, de uma 
maneira geral. As deficiências apontadas são inúmeras e estão relacionadas à 
segurança na travessia, à oferta de horários, à quantidade de embarcações 
disponíveis e aos aspectos ligados aos locais de espera dos terminais. 

A análise de modelos referenciais, ainda que realizada a partir de poucos 
exemplos, permite contemplar a intermodalidade e a multifuncionalidade como 
fundamentais para garantir a qualificação dos terminais hidroviários às necessidades 
contemporâneas dos usuários. Assim, mesmo que a adoção destas tendências 
requeira que os sistemas de gestão e planejamento contemplem estratégias e 
estudos mais abrangentes, integrados e especializados do que tem sido feito até 
então, é preciso reconhecer que estas medidas qualificariam substancialmente a 
oferta do sistema de transporte e melhor atenderiam às necessidades dos usuários. 

Frente ao papel estratégico que o transporte hidroviário desempenha entre 
São José do Norte e Rio Grande, e considerada a importância da mobilidade urbana 
para a qualidade de vida das pessoas, percebe-se que a precariedade do sistema 
hidroviário na região tem repercussões muito amplas, com impactos negativos 
persistentes na vida dos usuários. A adoção de medidas para reverter este quadro 
conta não apenas com bases teóricas atualizadas, como também com diversos 
exemplos exitosos. O que parece merecer mais atenção é o investimento em 
estudos e estratégias de gestão e planejamento que considerem estas referências e, 
sobretudo, pontuem a qualidade do sistema de transporte como um direito do 
usuário, do cidadão. 
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ANEXO I 
Tabela referente aos horários de saídas das lanchas dos Municípios de Rio Grande e São José do 
Norte. Retirada do site da PMSJN, 2015. 

Segunda à sexta Sábados Domingos e feriados 

Saídas de 
São José do 

Norte 

Saídas de 
Rio Grande 

Saídas de São 
José do Norte 

Saídas de 
Rio Grande 

Saídas de 
São José do 

Norte 

Saídas de 
Rio Grande 

05:30h 
 

05:30h 
   

06:00h 
 

06:00h 
 

06:00h 
 

06:15h 06:15h 
    

06:30h 06:30h 06:30h 06:30h 
  

07:00h 07:00h 07:00h 07:00h 07:00h 07:00h 

07:15h 07:15h 
    

  
07:30h 07:30h 

  
07:45h 07:45h 

    
08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 08:00h 

08:30h 08:30h 08:30h 08:30h 
  

09:00h 09:00h 09:00h 09:00h 09:00h 09:00h 

09:30h 09:30h 09:30h 09:30h 
  

10:00h 10:00h 10:00h 10:00h 10:00h 10:00h 

10:30h 10:30h 10:30h 10:30h 
  

11:00h 11:00h 11:00h 11:00h 11:00h 11:00h 

11:30h 11:30h 11:30h 11:30h 
  

12:00h 12:00h 12:00h 12:00h 12:00h 12:00h 

12:30h 12:30h 12:30h 12:30h 
  

13:00h 13:00h 13:00h 13:00h 13:00h 13:00h 

13:30h 13:30h 13:30h 13:30h 
  

14:00h 14:00h 14:00h 14:00h 14:00h 14:00h 

14:30h 14:30h 14:30h 14:30h 
  

15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 15:00h 

15:30h 15:30h 15:30h 15:30h 
  

16:00h 16:00h 16:00h 16:00h 16:00h 16:00h 

16:30h 16:30h 16:30h 16:30h 
  

17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 17:00h 

17:30h 17:30h 17:30h 17:30h 
  

17:45h 17:45h 
    

18:00h 18:00h 18:00h 18:00h 18:00h 18:00h 

18:15h 
     

18:30h 18:30h 18:30h 18:30h 
  

 
18:45h 

    
19:00h 19:00h 19:00h 19:00h 19:00h 19:00h 

19:30h 19:30h 19:30h 19:30h 
  

20:00h 20:00h 20:00h 20:00h 20:00h 20:00h 

21:00h 21:00h 21:00h 21:00h 21:00h 21:00h 

22:00h 22:00h 22:00h 22:00h 22:00h 22:00h 

 
23:00h 

 
23:00h 

 
23:00h 

23:30h 
 

23:30h 
 

23:30h 
 

 
00:30h 

 
00:30h 

 
00:30h 
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Resumo 
 
O programa OEA – Operador Econômico Autorizado é o tema mais atual e um dos 
principais programas criados pelo governo brasileiro para o comércio exterior nos 
últimos tempos. Baseado no Programa C-TPAT criado pela Aduana Americana, 
voltado à segurança física da carga, o OEA brasileiro consiste na certificação dos 
intervenientes na cadeia logística, exportadores, importadores, transportadores, 
agentes de cargas, depositários de mercadoria sobre controle aduaneiro, 
operadores portuários ou aeroportuários e despachantes aduaneiros, que 
apresentam confiabilidade nas suas operações logísticas e obrigações aduaneiras. 
O objetivo do presente artigo é identificar os possíveis impactos nas operações 
portuárias a partir da implantação do programa brasileiro de OEA – Operador 
Econômico Autorizado. Os resultados obtidos a partir de três entrevistas em 
profundidade indicam que os terminais portuários conhecem o OEA e possuem 
planos para se habilitarem no programa. O programa OEA trará benefícios para toda 
a cadeia logística, com destaque para maior agilidade no desembaraço aduaneiro e 
redução do tempo de armazenamento, que proporcionará, aos terminais, a 
possibilidade de desenvolver novos serviços e clientes. Por outro lado, o programa 
poderá trazer o aumento da concorrência entre os terminais, o que, no ponto de 
vista dos usuários pode ser um benefício, mas sob a óptica dos terminais pode ser 
entendido como um desafio a ser gerenciado.  
 
Palavras-chave: Comércio Exterior; OEA; Operações Portuárias. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Os mercados estão cada vez mais competitivos e as empresas precisam 
alinhar as suas estratégias de produção às estratégias competitivas globais, dessa 
forma, a logística internacional tem papel fundamental no desenvolvimento da 
competitividade nas operações de comércio internacional (ROCHA, 2013; SOUZA, 
2012). A logística internacional é um elemento fundamental para que os fluxos dos 
diversos tipos de recursos aconteçam da forma mais eficiente possível, o que se 
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torna muito desafiador quando se considera que existe uma busca laboriosa pela 
redução de tempo e custo.  

Nesse contexto, as empresas brasileiras, ao realizarem as operações de 
importação e exportação, buscam agilidade, competitividade em custos, um 
atendimento diferenciado e uma logística que atendam às suas mais diversas 
necessidades (SOUZA; LARA, 2015). 

O programa OEA é tema mais atual e um dos principais programas criados 
pelo governo brasileiro para o comércio exterior nos últimos tempos. O OEA 
brasileiro foi desenvolvido com base no Programa C-TPAT criado pela Aduana 
Americana, voltado à segurança física da carga. De acordo com o último relatório 
oficial emitido pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), cinquenta e seis 
países possuem programas OEA em franca operação. A Receita Federal do Brasil, 
em levantamento extraoficial, afirma, no entanto, que há setenta e sete países 
operando por meio de Programas de OEA, incluindo-se o Brasil e outros trinta e 
quatro países com programas em desenvolvimento (RECEITA FEDERAL, 2016). 

O OEA brasileiro consiste na certificação dos intervenientes na cadeia 
logística, exportadores, importadores, transportadores, agentes de cargas, 
depositários de mercadoria sobre controle aduaneiro, operadores portuários ou 
aeroportuários e despachantes aduaneiros, que apresentam confiabilidade nas suas 
operações logísticas e obrigações aduaneiras. A certificação do programa não é 
obrigatória, ou seja, os operadores certificados pelo OEA irão usufruir das vantagens 
logísticas, aduaneiras e dos benefícios de futuros Acordos de Reconhecimento 
Mútuo (ARM)11 e os operados não certificados não usufruirão de tais benefícios 
(PROCOMEX, 2016). 

O objetivo do presente artigo é identificar os possíveis impactos nas 
operações portuárias a partir da implantação do programa brasileiro de OEA – 
Operador Econômico Autorizado. Dessa forma, pretende-se responder à seguinte 
questão: Quais os impactos nas operações portuárias a partir da implantação do 
programa OEA – Operador Econômico Autorizado?  

Por meio de uma pesquisa documental e de três entrevistas em profundidade 
com gerentes comerciais de terminais portuários do maior porto do Brasil, o Porto de 
Santos, foi possível identificar que os terminais possuem conhecimento sobre OEA e 
constam em suas estratégias a habilitação no programa no curto prazo. De acordo 
com a pesquisa o programa OEA trará muitos benefícios para toda a cadeia de 
logística internacional, à medida que contribuirá para a desburocratização dos 
processos aduaneiros, na maior agilidade no desembaraço das cargas e 
consequente no maior giro de cargas nos terminais portuários.  

Dessa forma, os terminais poderão desenvolver novos serviços e clientes, 
além de ampliar os serviços já prestados, como por exemplo, a navegação de 
cabotagem. Por outro lado, se espera um aumento da concorrência entre os 
terminais, que pode ser entendido como um benefício para os usuários clientes, mas 
que pode ser encarado como um desafio para os terminais portuários, que 
precisarão de estratégias para fidelizar e expandir a sua base de clientes para 
manter ou ampliar as suas receitas. 
 

                                                 
11

 Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM): são acordos bilaterais celebrados entre países que possuam 

Programas de OEA compatíveis, nos quais cada país reconhece como de baixo risco os operadores certificados 

no outro país (Receita Federal, 2016). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 O comércio e a logística internacional 

 
A concorrência global, a evolução das economias emergentes, a preocupação 

com a utilização sustentável dos recursos não renováveis, o avanço das tecnologias, 
a redução das barreiras alfandegárias, são fatores que contribuem para a evolução 
do comércio internacional nas suas mais variadas formas (SOUZA, 2015). 

O processo de busca da competividade internacional e o aumento da 
participação dos produtos importados no mercado interno acontecem cada vez mais, 
com a contribuição da efetividade da internacionalização das atividades das 
empresas, notadamente as grandes corporações. Neste sentido, elas devem buscar 
a redução de custos pela escala comercial, novos mercados consumidores, a 
diversificação das suas atividades, uma melhor utilização de recursos naturais, 
emprego de mão de obra cada vez mais especializada, melhoria da infraestrutura, 
entre outros tantos fatores (SOUZA, 2015). 

O comércio exterior brasileiro evoluiu significativamente nas últimas duas 
décadas, com destaque para os anos 2000 com avanço das exportações brasileiras 
que cresceram, aceleradamente, até o ano de 2009. Os últimos cinco anos, no 
entanto, foram marcados por oscilações elevadas nos volumes de importações e 
exportações, com destaque para o ano de 2015, que fechou com uma queda brusca 
nas importações. 

Apesar do crescimento que o comércio exterior brasileiro vem apresentando 
nas últimas décadas, a infraestrutura logística do país não tem demonstrado uma 
evolução no mesmo ritmo que os importadores e exportadores necessitam, gerando 
assim custos adicionais aos produtores, que sem opção de escoamento da 
produção, acabam se submetendo ao sistema dispendioso (MACHADO et al., 2013). 

De acordo com Christopher (2013, p. 19), ―estamos entrando na era da 
‗concorrência da cadeia de suprimentos‘‖. Ainda segundo o autor (2013), a diferença 
mais evidente entre o modelo tradicional de concorrência e o modelo 
contemporâneo é que uma organização já não pode mais agir como uma entidade 
isolada e independente em concorrência com outras organizações ―isoladas‖. Em 
vez disso, devem criar sistemas de entregas de valores, mais sensíveis às 
demandas mercadológicas constantemente mutáveis, mais consistentes e confiáveis 
na entrega de tal valor, exigindo dessa forma, que toda a cadeia de suprimentos 
esteja focada na obtenção desses objetivos. 

De forma sucinta, pode se definir cadeia de logística internacional como um 
conjunto de etapas pela qual uma mercadoria percorre, desde o momento em que 
sai de sua origem (exportador – vendedor) até a sua chegada ao destino final 
(importador – comprador). Nesse caminho atuam diversos intervenientes, tais como: 
transportadores, agente de cargas, terminais de despacho, despachantes 
aduaneiros, entre outros (RECEITA FEDERAL, 2015). 

De acordo com Souza (2011), o êxito na gestão de uma empresa que atua no 
mercado internacional é resultado de uma intensa integração funcional entre vendas, 
compras, qualidade, produção, suprimentos, transportes e comercio exterior. 
Portando, para uma boa gestão logística, no comércio internacional, é fundamental 
que toda organização esteja atuando de forma horizontal, ágil e rápida para 
responder às constantes modificações do mercado. Todavia, vale ressaltar que 
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acelerar os fluxos da cadeia de suprimentos é algo complexo, sendo preponderante 
administrá-los e conhece-los para ser ter a máxima eficiência em toda a cadeia. 

O Brasil encontra-se ainda em fase de transição no que diz respeito à 
logística integrada. Ainda que seja evidente que em alguns setores já se note a 
preocupação com a aplicação dos conceitos de gerenciamento da logística, de modo 
que algumas empresas estão começando a reestruturar suas atividades utilizando-
se dessa nova perspectiva, no contexto geral ainda há um longo caminho a ser 
percorrido para chegar ao desenvolvimento da logística na indústria nacional e dos 
transportes (ROCHA, 2013). 

Dentre os setores que se desenvolveram na logística integrada no Brasil, 
destaca-se o setor de produção de minérios, principalmente o de ferro destinado à 
exportação. Também o setor agrícola merece reconhecimento, considerando que o 
Brasil tem conseguido implementar soluções logísticas para driblar os problemas de 
falta de infraestrutura, da falta de armazéns especializados e de baixa eficiência nos 
portos. Em ambos os casos, soluções que envolvam despachos aduaneiros rápidos 
e desburocratizados e regimes aduaneiros que facilitem o fluxo comercial são de 
suma importância (ROCHA, 2013). 

Além da ineficiência dos modais transportes, a burocracia no Brasil figura 
como um dos principais entraves para o eficaz funcionamento dos trâmites 
administrativos aduaneiros e consequentemente reduz a eficiência da logística 
internacional, causando uma inversão de parâmetros nos fatores de 
competitividades, sobretudo no preço dos produtos brasileiros nos mercados 
consumidores. De acordo com Lopes e Gama (2013), os custos logísticos no Brasil 
podem ser reduzidos em média 50% do que se verifica atualmente, se forem 
implementados mecanismos e políticas equivalentes aos adotados por outros países 
mais competitivos no mercado internacional, de modo que sejam otimizados os 
principais gargalos logísticos do país.  

Diante deste contexto, o Brasil está implementando o programa OEA que tem 
como principal objetivo, por meio de certificação dos agentes envolvidos na cadeia 
de logística internacional, a redução da burocracia e agilidade nos trâmites do 
processo aduaneiro, a seguir serão apresentadas às principais características do 
programa OEA. 
 
2.2 O programa brasileiro de OEA e seus requisitos 

 
O OEA consiste na certificação dos intervenientes na cadeia logística, 

exportadores, importadores, transportadores, agentes de cargas, depositários de 
mercadoria sobre controle aduaneiro, operadores portuários ou aeroportuários e 
despachantes aduaneiros, que apresentam confiabilidade nas suas operações 
logísticas e obrigações aduaneiras (PROCOMEX, 2016). 

A certificação do programa não é obrigatória, ou seja, os operadores 
certificados pelo OEA irão usufruir das vantagens logísticas, aduaneiras e dos 
benefícios de futuros acordos de reconhecimento mútuo e os operados não 
certificados não usufruirão de tais benefícios (PROCOMEX, 2016). 

Para os operadores se certificarem no OEA, é necessário que possuam as 
condições e requisitos determinados pela Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil nº 1.598/15. É preciso que os operadores atendam os requisitos de 
admissibilidade, no qual o operador torna-se apto a participar do processo de 
certificação no OEA, os critérios de elegibilidade que indica a confiabilidade do 
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operador e os critérios específicos por modalidade e interveniente (RECEITA 
FEDERAL, 2016).  

O programa OEA do Brasil está estruturado em modalidades: OEA-S – 
Operador Econômico Autorizado Segurança, destinado às empresas exportadoras, 
agentes de carga, despachantes aduaneiros, operadores portuários e 
aeroportuários, depositários, transportadores; OEA-C – Operador Econômico 
Autorizado Conformidade, destinado às empresas importadoras, sendo que dentro 
dessa modalidade existem dois níveis: OEA-C nível 1 e OEA-C nível 2, a seguir 
serão apresentados os requisitos e benefícios de cada modalidade; OEA-P – 
Operador Econômico Autorizado Pleno, destinado a empresas importadoras e 
exportadoras e; OEA-I – Operador Econômico Integrado, visa à integração de outros 
órgãos governamentais além da Receita Federal, como ANVISA e VIGIAGRO, essa 
modalidade ainda está em fase de implementação, com previsão de lançamento em 
dezembro de 2016 e não será foco deste estudo (RECEITA FEDERAL, 2015). A 
tabela 01 demonstra os requisitos e critérios básicos para as certificações dos 
modelos OEA.  

Os requisitos de Admissibilidade e os Critérios de Elegibilidade são aplicados 
em todas as fases do Programa Brasileiro de OAE (OEA-Segurança, OEA-
Conformidade e OEA-Pleno), caso o operador esteja certificado em alguma 
modalidade OEA e busque uma nova certificação, serão analisados apenas os 
critérios específicos da nova certificação (ASSOSIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ESTUDOS ADUANEIROS, 2016). 

Para a modalidade de certificação do OEA-Segurança e OEA-Pleno os 
critérios de segurança estão relacionados ao controle de unidade de carga; controle 
de acesso físico; treinamento em segurança; conscientização de ameaças; 
procedimentos de segurança e; segurança física das instalações (IN RFB nº 
1.598/15). 

Para a certificação da modalidade OEA-Conformidade Níveis 1 e 2 e OEA-
Pleno, os critérios de conformidade relacionam-se aos processos que garantem o 
cumprimento das obrigações aduaneiras e tributárias, dispostos em onze temas: 
sistema de contabilidade e registro fiscal; política de verificação documental e 
controle de estoque; descrição completa das mercadorias; capacitação e 
desenvolvimento; classificação fiscal; operações indiretas, operações cambiais; 
apuração da base de cálculos dos tributos e do preço das exportações; cumprimento 
das normas relativas a regimes especiais e aplicados em áreas especiais, 
suspensões, isenções e demais benefícios fiscais no âmbito aduaneiro; regra de 
origem; rastreabilidade das mercadorias (IN RFB nº 1.598/15). Após os operadores 
serem aprovados em todos os requisitos, será emitido o Certificado OEA em 
reconhecimento à parceria entre a empresa e aduana. 

 
Tabela 01 – Requisitos e critérios básicos para certificações OEA. 

  
OEA SEGURANÇA (OEA-

S) 
OEA CONFORMIDADE (OEA-

C) Nível 1 e 2 

  REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE 

  CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

  CRITÉRIOS DE SEGURANÇA CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE 

    (REVISÃO DA LINHA AZUL) 
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  OEA-S + OEA-C NÍVEL 2 = OEA PLENO (OEA-P) 

 R
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Formalização da solicitação mediante DOSSIÊ DIGITAL 

Adesão de domicílio tributário eletrônico (DTE) 

Escrituração Contábil Digital (IN RFB 787/07) 

Regularidade Fiscal    

Inscrição CNPJ e recolhimento de tributos federais há 24 meses 

Mínimo de 24 meses de atuação como interveniente passível de certificação 

Inexistência de indeferimento em solicitação OEA nos últimos 6 meses 

Despachantes: 3 anos de experiência e aprovação no exame de qualificação 

Adesão ao domicílio eletrônico tributário (DTE) 

   

C
ri
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ri
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e

 

E
le
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Histórico de cumprimento da legislação aduaneira  

Sistema informatizado de gestão comercial, contábil, financeira e operacional 

Solvência financeira para manter e aperfeiçoar a segurança da cadeia logística 

Política de realização periódica de auditorias de controles internos 

             Fonte: Próprios autores, adaptado da Receita Federal (2016). 

 
Para melhor competitividade no mercado internacional, os operadores 

econômicos precisam analisar, de forma sistêmica e holística, todo processo 
logístico e aduaneiro. No Brasil, há um elevado gasto com tributos, logística e muita 
burocracia nos trâmites aduaneiros, o que limita a competitividade das empresas no 
comércio internacional. 

A gestão dos fluxos logísticos é fundamental para as empresas minimizarem 
custos em suas atividades e maximizarem resultados em seus processos, 
proporcionando mais competitividade no mercado internacional (SOUZA, 2011). 

Com o Programa Brasileiro OEA – projeto que visa à facilitação, 
padronização, simplificação, modernização e harmonização no comércio exterior – 
os trâmites aduaneiros serão simplificados trazendo benefícios para as empresas 
que operam na importação e exportação (ANEFAC, 2016). 

Conforme IN RFB nº 1.598/15 os benefícios são usufruídos de caráter geral e 
por modalidade. Os benefícios de caráter geral, mencionado no art. 9º, são 
concedidos a todas as modalidades de certificação (OEA-S, OEA-C e OEA-P). Já o 
art. 10º traz os benefícios, especificamente, oferecidos aos operadores certificados 
na modalidade OEA-Segurança e OEA-Pleno. O art. 11º traz os benefícios 
específicos para os operadores certificados na modalidade OEA-Conformidade 
(Níveis 1 e 2) e para o OEA-Pleno. E por último o art. 12º traz os benefícios 
específicos para os operadores certificados na modalidade OEA-Conformidade Nível 
2 e para o OEA-Pleno (RECEITA FEDERAL, 2016). 

Os benefícios do Programa Brasileiro OEA, podem ser utilizados tanto nas 
operações de importação quantos nas exportações e por modalidade de certificação, 
conforme sintetizado na tabela 02. 
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Tabela 02 – Benefícios das Modalidades de Certificações 

 
      Fonte: Receita Federal (2016). 

 
O governo espera que até 2019, 50% (cinquenta por cento) de todas as 

declarações de importação e exportação registradas no Brasil sejam feitas por 
empresas certificadas no programa OEA (RECEITA FEDERAL, 2015). 

O Programa Brasileiro OEA baseia-se na desburocratização do processo 
administrativo aduaneiro e na redução dos custos logísticos nos processos de 
exportação e importação para os operadores certificados. Todos os benefícios 
demonstrados na tabela 02 refletem na redução do tempo de liberação das cargas 
submetidas ao despacho aduaneiro de importação ou de exportação e na facilitação 
das operações aduaneiras brasileiras e estrangeiras (RECEITA FEDERAL, 2016).  

Devido à praticidade dos trâmites aduaneiros, os custos logísticos 
alfandegários serão reduzidos, e o tempo de envio e recebimento da mercadoria 
será mais ágil. Os importadores e exportadores participantes do Programa OEA, 
além de todos os benefícios informados na tabela 02 contarão com uma redução de 
custo em armazenamento (nas zonas alfandegárias), agilidade na movimentação de 
carga dentro do recinto alfandegado, gestão de estoque (Just in time), ganho de 
agilidade e eficiência de toda operação logística, redução do custo de inventário e 
melhores resultados para a empresa. 

Por meio das medidas de facilitação e agilização dos procedimentos 
aduaneiros, os benefícios concedidos aos operadores certificados como OEA, serão 
usufruídos em qualquer alfândega. Conforme Receita Federal (2016): 

 
[...] um dos principais benefícios do Programa OEA aos OEA-
Segurança, a redução do percentual de seleção para canais de 
conferência na exportação, percebeu-se, desde a entrada em 
operação deste benefício em junho de 2015, uma redução 
drástica ao percentual médio de 1,5% de canais de 
seleção. Isso significa que 98,5% das declarações de 
exportação dos OEA-S foram direcionadas ao canal VERDE. 
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Este percentual representa uma de redução de 82,7% na 
média do percentual de seleção para canais de conferência 
dos operadores não OEA, na exportação. 

 
Uma logística eficiente é peça fundamental para galgar melhores resultados. 

Por isso, o programa OEA veio para melhorar a competitividade dos agentes 
econômicos que operam no comércio exterior, fornecendo estruturas e políticas para 
descomplicar o desembaraço aduaneiro. 

 
 
3 METODOLOGIA 
 

O artigo do ponto de vista de seus objetivos baseia-se em uma pesquisa 
exploratória e os meios utilizados foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 
documental e uma abordagem qualitativa por meio de entrevistas em profundidade. 

A pesquisa exploratória segundo Silva e Menezes (2001, p. 21) ―visa 
proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo explícito ou a 
construir hipóteses [...] Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e 
Estudos de Caso‖.  

De acordo com Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é embasada a partir de 
material já publicado, constituído principalmente por artigos periódicos, livros e 
também através de material de internet. O estudo bibliográfico foi baseado nos 
seguintes temas: o comércio exterior brasileiro, importações, exportações e regime 
aduaneiros especiais. 

A pesquisa documental, apesar de ser semelhante à pesquisa bibliográfica, 
faz o uso de materiais que ainda não foram analisados, podendo ser reelaborados 
conforme os objetivos do estudo (GIL, 2002). 

O levantamento e discussão dos dados foram divididos em duas etapas. Na 
primeira etapa, por meio de uma pesquisa documental, procurou-se entender o 
funcionamento do Programa OEA-Brasileiro, levantando o número de empresas 
certificadas, os níveis de certificação e as vantagens da habilitação no programa. Na 
segunda etapa da análise foram realizadas entrevistas em profundidade com 
gestores comerciais de terminais portuários do Porto de Santos, conduzidas a partir 
de um roteiro semiestruturado, conforme o Apêndice A, prosseguida da análise de 
conteúdo (Bardin, 2011). 

O Porto de Santos-SP foi escolhido por ser o maior porto do Brasil em 
movimentação de carga. Segundo a Antaq, no ano de 2015, o Porto de Santos 
movimentou mais de cem milhões de toneladas de carga, com maior 
representatividade na movimentação de contêineres e cargas soltas, ficando atrás 
do Porto de Itaguaí-RJ na movimentação de granéis sólidos e do Porto de Suape-PE 
na movimentação de granéis líquidos (Antaq, 2015). 

O contato inicial com os terminais foi realizado por e-mail. Foram enviados e-
mails para todos os terminais do complexo portuário de Santos, para os contatos das 
áreas comerciais de cada um dos terminais e após diversas tentativas somente três 
terminais aceitaram participar da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas com os gestores da área comercial dos três 
terminais, nos meses de julho e agosto de 2016, em seguida foram transcritas e 
submetidas a uma análise de conteúdo (Bardin, 2011). Depois da análise individual 
de cada entrevista, os parágrafos relativos a cada um dos componentes 
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fundamentais foram reunidos, de modo a permitir uma síntese sobre os possíveis 
impactos do Programa OEA-Brasileiro nas empresas entrevistadas. Todos os 
procedimentos de síntese e classificação foram revisados por todos os 
pesquisadores envolvidos no estudo, de modo a garantir validade aos resultados da 
pesquisa. 

A pedido dos terminais entrevistados os nomes das empresas não serão 
divulgados, portanto, serão denominados neste artigo como Terminal Alfa, Terminal 
Beta, Terminal Gama. 

  
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  

Os resultados serão divididos em duas etapas: no primeiro momento será 
apresentado o panorama do OEA no Brasil e no segundo serão discutidas as 
implicações do OEA nos terminais portuários. 

 
4.1 O Panorama atual do OEA no Brasil 

 
Diante do estudo realizado, buscou-se identificar e entender o funcionamento 

do programa OEA-Brasileiro, assim como, os benefícios atribuídos ao programa. 
Para melhor entendimento a análise foi divida em duas etapas, na primeira foram 
analisadas as estatísticas fornecidas pela Receita Federal, já na segunda etapa 
serão apresentados os principais resultados da entrevista realizada com uma 
empresa habilitada no programa.  

O Programa Brasileiro OEA já conta com setenta e seis empresas 
certificadas, que apresentam uma logística de baixo grau de risco e que poderão 
contribuir com a agilidade no fluxo das operações de importações e exportações 
brasileiras (RECEITA FEDERAL, 2016). A figura 01 sintetiza a quantidade e 
categorias dos operadores econômicos e as modalidades de certificações. 

Do total das setenta e seis empresas certificadas, sessenta e seis são 
Importadores e Exportadores, ficando somente dez empresas dentre os demais 
intervenientes: transportadores, agentes de cargas, depositários de mercadoria 
sobre controle aduaneiro, operadores portuários ou aeroportuários e por enquanto 
não há nenhum despachante aduaneiro certificado. 

Considerando os setenta e seis operadores certificados, 67% foram 
certificados como OEA-C Nível 1, 17% foram certificados como OEA-C Nível 2, 12% 
foram certificados como OEA-S e apenas 4% foram certificados como OAE-P. 
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 Figura 01 - Estatística de Certificações por Quantidade, Categoria e Modalidade.   

             Fonte: Próprios autores, adaptado da Receita Federal (2016). 

 
Uma das principais vantagens do regime OEA para os importadores e 

exportadores é a agilidade no desembaraço aduaneiro. Essa agilidade acontece, 
principalmente, em função de um número maior de incidência da parametrização em 
canal verde, quando a mercadoria é liberada automaticamente, sem à necessidade 
de conferência documental (canal amarelo na importação e canal laranja na 
exportação) ou a conferência física e documental (canal vermelho tanto na 
importação quanto na exportação). 

A figura 02 apresenta a incidência dos canais de parametrização no período 
de março de 2015 até maio de 2016 nas operações de exportação. É possível 
visualizar na evolução do gráfico, que a as empresas certificadas no OEA passaram 
a apresentar um índice de seleção para conferência (canais laranja e vermelho) 
significativamente menor que as empresas não habilitadas no programa. 

 

 
Figura 02 – Percentual de Seleção de Canais de Conferência na Exportação. 

              Fonte: Próprios autores, adaptado da Receita Federal (2016). 

 
A figura 03 apresenta a redução do percentual de seleção aos canais de 

conferência na importação, o início de sua operação foi em dezembro de 2015, com 
o OEA-Conformidade Nível 2. Analisando-se os dados da Receita Federal (2016) é 
possível que concluir que a média de seleção das declarações para canais de 
conferência entre os operadores não-OEA é de 9,51%, enquanto a média de 
parametrização entre as empresas habilitadas é de 2,75% de incidência em canais 
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diferentes de verde. Isso significa que 97,25% das declarações de importação dos 
OEA-C são direcionadas ao canal verde, com liberação automática e a Receita 
Federal pretende elevar esse percentual para 99% das operações para as empresas 
habilitadas no programa. 
 

 
Figura 03 – Percentual de Seleção de Canais de Conferência na Importação. 

                   Fonte: Próprios autores, adaptado da Receita Federal (2016). 

A principal implicação desses dados é a agilidade no desembaraço dos 
processos de importação e exportação. Consequentemente, essas operações se 
tornam mais baratas, uma vez que as mercadorias ficam por menos tempo 
armazenadas, sendo possível a redução de pagamento de despesas para os 
terminais portuários, sobre-estadias de caminhões, demurrages entre outras taxas 
da operação. É possível constatar, portanto, que o programa OEA contribui para o 
aumento da competitividade das operações do comércio exterior brasileiro.  

Essa constatação revela um insight importante sobre um dos possíveis 
impactos do OEA nas operações portuárias, que será a redução do tempo de 
armazenamento das mercadorias, tendo em vista a redução dos processos 
fiscalizatórios para as empresas certificadas no programa. Esse assunto será 
explorado com maior profundidade na segunda etapa da discussão dos resultados. 

Se de um lado o programa OEA beneficia as empresas participantes, do outro 
lado o governo também ganha com a operação. Pois, com o processo de habilitação 
no OEA, o estado passa arrecadar mais, com o aumento do giro de operações das 
empresas, além disso, o nível de confiança nas empresas habilitadas é elevado, 
evitando a sonegação de impostos e até mesmo ações ilícitas nas operações de 
comércio exterior, além de ser um convite para empresas que possuem débitos com 
o fisco e operações irregulares a se regularizarem no curto prazo para obterem a 
certificação. Outro aspecto importante para o governo trata-se da melhoria da sua 
imagem no cenário do comércio internacional. O Brasil ainda é considerado um país 
muito fechado para o comércio internacional. A redução das barreiras alfandegárias 
é uma busca incansável da Organização Mundial do Comércio (OMC) e de outros 
organismos internacionais. O programa OEA brasileiro, que foi criado a partir de 
programas similares em países desenvolvidos tenderá a melhorar a reputação 
brasileira e sem dúvidas, a partir da sua consolidação, será tido como um grande 
avanço da legislação aduaneira brasileira. 

 
4.1 As implicações do OEA nos terminais portuários 
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A segunda etapa da pesquisa foi destinada à análise de conteúdo das 
entrevistas realizadas. O primeiro tema abordado na entrevista foi sobre a utilização 
da capacidade instalada dos terminais e as possíveis justificativas para a situação 
atual. 

A recessão econômica, a instabilidade do câmbio e crise política são fatores 
que estão interferindo em todo o cenário brasileiro, com destaque para o comércio 
exterior do país. Essa realidade está impactando, naturalmente, nas operações dos 
terminais ao longo dos últimos meses. Todos os entrevistados apontaram que a 
capacidade dos terminais não está sendo utilizada em sua plenitude, a principal 
justificativa apresentada foi a crise vivida pelo país, além disso, a mudança nas 
características do mercado do transporte marítimo, a queda no volume de 
importações e a estagnação dos investimentos públicos colaboram para a 
capacidade ociosa apresentada pelos terminais. 

Em seguida, buscou-se levantar o conhecimento dos gestores entrevistados 
sobre o programa OEA e se os terminais já possuem projetos para certificação. 
Todos os gestores entrevistados apontaram que os terminais conhecem o OEA e 
que fazem parte dos seus planos a habilitação no programa. 

 
―Sim, conhecemos o programa. A motivação para a habilitação no programa 
OEA é estar alinhado com as necessidades de mercado e de segurança na 
cadeia logística‖ (Terminal Alfa). 
 
―Nós conhecemos o programa operador econômico autorizado e estamos 
desenvolvendo internamente as estruturas para a sua habilitação junto à 
Receita Federal do Brasil. Nós reconhecemos por necessária a 
implementação desse programa, pois, ao passo que é um elo no processo 
logístico dos exportadores e importadores, deve manter-se adequado e 
aderente aos melhores princípios de segurança aduaneira, fiscal e 
patrimonial, apresentando, com isso, um grau de confiabilidade em suas 
operações que permita o trânsito e demais procedimentos aduaneiros 
seguros em suas instalações, agregando valor à cadeia produtiva aos seus 
usuários‖ (Terminal Gama). 
 
―Conhecemos o programa. Algumas empresas do grupo já fazem parte do 
programa e estamos estendendo às outras‖ (Terminal Beta).  

 
Os gestores dos terminais entrevistados apresentaram a importância do 

programa do OEA para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro e para a 
segurança da cadeia logística, entendendo que o programa beneficiará toda a 
cadeia e consequentemente os próprios terminais portuários. 

Atualmente, os processos de desembaraço aduaneiro ainda são marcados 
por elevado grau de morosidade e etapas de fiscalização da Receita Federal e 
órgãos anuentes. Conforme apresentado na seção anterior, em média 9,52% das 
cargas na importação e 8,20% das cargas na exportação, de importadores e 
exportadores não habilitados no OEA, são selecionadas para conferência, 
aumentando o tempo de desembaraço e, por conseguinte, o tempo de 
armazenagem. Um dos benefícios atribuídos ao programa OEA é exatamente a 
redução no percentual de seleção para conferência e maior agilidade no processo 
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de desembaraço, gerando, portanto, um período menor de armazenagem nos 
terminais portuários.  

Nesse sentido, explorou-se nas entrevistas as estratégias atuais de cada um 
dos terminais para atração e retenção de clientes, assim como, se as estratégias 
terão que ser repensadas ou reformuladas a partir do OEA. 

Em ambos os casos os gestores apresentaram que as principais estratégias 
para atração e retenção de clientes estão baseadas na qualidade dos serviços 
prestados, na transparência de informações, na agilidade no atendimento aos 
usuários, na segurança e na confiabilidade das operações. 

Já em relação à reformulação ou adequação das estratégias atuais em função 
do programa OEA, os gestores foram unânimes em falar que não serão necessárias 
alterações nas estratégias de comercialização e operação, com um argumento muito 
alinhado no sentido de que os propósitos do OEA, que tem como base a segurança, 
a transparência e a agilidade, já são fatores intrínsecos das organizações e que 
eventualmente no futuro, a partir do monitoramento das atividades, buscando a 
evolução contínua dos serviços oferecidos, algumas adequações poderão ser 
realizadas, mas as estratégias atuais serão mantidas. 

Os gestores entrevistados esperam que haja uma maior movimentação nos 
terminais, a partir da implantação e ampliação do programa OEA, representando um 
maior giro em contrapartida de um período mais longo de armazenagem 
apresentado no passado e atualmente. 

 
―O programa OEA representa, sob a ótica desta companhia, um processo de 
maior profissionalização dos agentes de comércio brasileiro, o que, em linhas 
gerais, permitirá acesso a novos e mais diversificados mercados 
internacionais de importadores e exportadores, representando, com isso, um 
ganho de escala na movimentação relacionada ao comércio exterior‖ 
(Terminal Gama). 
 
―Com a evolução do programa OEA esperamos maior rotatividade 
contêineres‖ (Terminal Alfa). 
 
―Esperamos que com a adesão ao programa, o fluxo de cargas seja muito 
mais rápido dentro do terminal. Hoje o tempo médio de permanência da carga 
entre a entrada e saída da carga é de 13 dias e o tempo entre o registro da DI 
e a saída da carga é de 8 dias, números esses que vêm sendo reduzidos ano 
a ano‖ (Terminal Beta).  

 
A fala do Terminal Beta corrobora com a dimensão da morosidade do tempo 

de desembaraço, ainda muito elevado, embora tenhamos que reconhecer a melhora 
ao longo dos anos, principalmente, a partir da evolução da tecnologia e 
informatização dos órgãos governamentais, assim como, a evolução da legislação 
aduaneira. 

Para os importadores certificados como OEA-Conformidade nível 2, a partir 
de um determinado momento, ainda não estabelecido pelo governo, as declarações 
de importações poderão ser registradas antecipadamente, antes mesmo da 
atracação do navio, onde o contêiner ou a carga solta ao desembarcar no porto 
brasileiro já estará parametrizada e se não selecionada para conferência já estará 
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disponível para remoção. Diante dessa possibilidade, os entrevistados foram 
questionados sobre os desafios e oportunidades para o terminal.  

Os gestores apresentaram que os terminais já estão preparados para essa 
operação, que o objetivo do terminal é ter uma operação segura e contribuir para a 
agilidade na liberação das cargas, agregando valor à cadeia produtiva. 

Ainda no sentido de verificar os possíveis impactos da agilidade no 
desembaraço aduaneiro nas operações portuárias, foi apresentada aos 
entrevistados a expectativa do governo brasileiro de que até em 2019, 50% 
(cinquenta por cento) de todas as declarações de importação e exportação 
registradas no Brasil, sejam feitas por empresas certificadas no programa OEA.  

Com um fluxo mais rápido de mercadorias e contêineres que passam pelos 
terminais, acredita-se que o período de armazenagem será menor em relação ao 
período de armazenamento atual, a partir desse contexto, os entrevistados 
apresentaram sua análise sobre os principais desafios e oportunidades para o 
terminal diante deste provável cenário. 

De acordo com o Terminal Alfa o principal desafio será conquistar clientes 
fiéis. Já para o Terminal Beta esse período de armazenamento já vem sendo 
reduzido gradativamente ao longo dos últimos anos, por conta da desburocratização 
do Porto de Santos, sendo assim, o maior desafio para o terminal será a adequação 
da própria alfândega, no que diz respeito à vistoria da carga. Essa fala do Terminal 
Beta está relacionada à prioridade na conferência de mercadorias selecionadas nos 
canais de parametrização diferentes de verde das empresas habilitadas no 
programa OEA.  

A visão da gestora do Terminal Gama complementa essa visão ao afirmar 
que: 

 
―O papel desenvolvido por recintos alfandegados não está atrelado à 
perpetuação da carga armazenada em seu estabelecimento, muito pelo 
contrário e hoje, ainda antes da implementação do programa OEA em sua 
plena expectativa, a dinâmica de armazenagem de mercadorias e contêineres 
já observa esse fluxo rápido, o que permite aos recintos alfandegados 
trabalharem com um mix de clientes e cargas muito mais abrangentes‖ 
(Terminal Gama). 
 
Ao analisar as falas dos gestores é possível concluir que a agilidade no 

desembaraço aduaneiro e redução do tempo de armazenagem trarão reflexos nas 
operações portuárias, uma vez que aumentará a capacidade dos terminais para 
receber novos clientes e desenvolver novos serviços. Ao mesmo tempo, ainda que 
não apresentado pelos entrevistados, uma possível consequência será o aumento 
da concorrência e oferta dos serviços portuários, que pode ser muito benéfico para 
os usuários, mas que por outro lado pode aumentar os desafios para a gestão e 
sustentabilidade de mercado para os terminais. 

Finalmente, os gestores foram questionados se a navegação de cabotagem 
poderia ser uma alternativa para a ampliação das operações do terminal. Ambos os 
gestores afirmaram que sim, porém, de acordo com o gestor do Terminal Beta a 
navegação de cabotagem já vem sendo muito bem explorada, não só pelo seu 
terminal, mas por outros operadores portuários, como forma de aumentar o fluxo de 
cargas nos terminais. A entrevistada do Terminal Gama apresentou um contraponto: 
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―[...] o recrudescimento das operações de cabotagem ainda é muito 
dependente de subsídios governamentais, e compete ao Governo Federal a 
adoção dessa política institucional de estado, não volátil, buscando a 
perenidade da atividade, inclusive, com o desenlace de amarras que 
permitam a plena utilização de recintos alfandegados para a prestação de 
serviços dessa natureza‖ (Terminal Gama). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O programa OEA é o tema mais novo no contexto do comércio exterior 

brasileiro. O governo espera que até 2019, 50% (cinquenta por cento) de todas as 
declarações de importação e exportação registradas no Brasil sejam feitas por 
empresas certificadas no programa OEA. Diante desse contexto, o objetivo do 
presente artigo foi identificar os possíveis impactos nas operações portuárias a partir 
da implantação do programa brasileiro de OEA – Operador Econômico Autorizado. 
Por meio de uma pesquisa documental e de entrevistas em profundidade com 
gestores de três terminais portuários, do Porto de Santos, foi possível chegar a 
algumas conclusões que serão apresentadas a seguir. 

A primeira conclusão do estudo é que o programa OEA trará muitos 
benefícios para toda a cadeia de logística internacional, aumentando a segurança, a 
confiança, a agilidade, reduzindo a burocracia e consequentemente melhorando a 
competitividade das operações de comércio exterior brasileiro. 

Todos os terminais entrevistados apresentam conhecimento sobre os 
requisitos e os benefícios do OEA e possuem projetos para habilitação no programa 
para o curto prazo. 

Em relação às estratégias comerciais e operacionais, os terminais 
apresentaram que não será necessário desenvolver ou reformar suas estratégias, 
que os fundamentos básicos do OEA – segurança, transparência e agilidade – já 
são fatores intrínsecos dos terminais e que eventualmente no futuro, a partir do 
monitoramento das atividades e buscando a evolução contínua dos serviços 
oferecidos, algumas adequações poderão ser realizadas, mas as estratégias atuais 
serão mantidas. 

O principal impacto do OEA nos terminais portuários diz respeito ao tempo de 
armazenamento que será reduzido. Essa redução pode ser vista como um benefício 
para os terminais, pois possibilitará um ganho de escala, à medida que poderão 
atender a mais clientes e oferecer novos serviços, além de ampliar os serviços já 
oferecidos, como por exemplo, a navegação de cabotagem. Entretanto, mesmo não 
sendo apontada pelos entrevistados, uma possível consequência dessa redução no 
tempo de armazenagem será o aumento da concorrência e oferta dos serviços 
portuários, que pode ser muito benéfico para os usuários, mas que por outro lado 
pode aumentar os desafios para a gestão dos terminais, no que tange à manutenção 
e ampliação de suas receitas. 

O regime OEA é muito recente nas operações de comércio exterior, muitas 
empresas ainda estão se preparando para pleitear a habilitação e outras tantas 
talvez nem tenham tomado conhecimento sobre esse programa criado pelo governo 
brasileiro. Porém, as expectativas para que esse programa contribua para evolução 
do comércio exterior brasileiro são grandes, tanto para o aumento das exportações 
quanto para redução dos custos e da morosidade nos processos de importação. 
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Por fim, há de se ressaltar que a principal limitação do estudo está na óbvia 
impossibilidade de generalização dos resultados. Além disso, a quantidade de 
empresas entrevistadas, assim como, a realização de uma pesquisa baseada em 
entrevistas com um representante de cada empresa é passível de viés, visto que se 
vale somente de uma visão quanto à posição da organização no que tange ao tema 
abordado, portanto, sugerem-se novos estudos sobre o tema buscando identificar os 
possíveis impactos do OEA para o comércio exterior brasileiro e para as operações 
portuárias. Outra limitação do estudo é a falta de material e pesquisas sobre o 
assunto, ainda existem poucos pesquisadores e estudiosos dessa área no Brasil, 
sendo necessária para o desenvolvimento do artigo a frequente utilização de 
informações de sites especializados e de informações da Receita Federal.  
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APÊNDICE 

Apêndice A – Roteiro para entrevista com terminal portuário 

 

1) Atualmente o terminal utiliza a sua capacidade plenamente ou possui espaço ocioso? 
Quais as justificativas para a situação atual?  

 

2) O terminal conhece o programa OEA? Faz parte dos planos do terminal a habilitação 
no OEA? Se sim, quais são as motivações para a habilitação? 

 
 

3) Quais as principais estratégias adotadas pelo terminal para atração e retenção dos 
seus clientes?  
 
4) Diante do OEA algumas dessas estratégias terão que ser repensadas ou 
reformuladas? 
 
5) Quais os impactos esperados na movimentação do terminal a partir do 
funcionamento em maior escala do programa OEA? 

 
6) Para os importadores certificados como OEA-Conformidade nível 2, a partir de um 
determinado  momento as declarações de importações poderão ser registradas 
antecipadamente, antes mesmo da atracação do navio. De acordo com a sua percepção 
como será esse novo cenário do comércio exterior brasileiro e quais serão os principais 
desafios e oportunidades para o terminal? 

 
7) O governo brasileiro espera que até em 2019, 50% (cinquenta por cento) de todas as 
declarações de importação e exportação registradas no Brasil, sejam feitas por empresas 
certificadas no programa OEA. Com um fluxo mais rápido de mercadorias e contêineres que 
passam pelos terminais, provavelmente o período de armazenagem serão menores em 
relação ao que é armazenado hoje. Quais serão os principais desafios e oportunidades para 
o terminal diante deste provável cenário? 

 
8) A navegação de cabotagem pode ser uma alternativa para ampliação das operações 
do terminal? 
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Resumo 
 
O presente estudo objetivou identificar o impacto do agronegócio na pauta 
exportadora dos Portos Públicos (PO) do Estado do Rio Grande do Sul, com 
destaque para os PO de Rio Grande e Porto Alegre. Metodologicamente, quanto aos 
fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e, quanto aos fins de investigação, 
caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental. Os dados foram 
coletados no Sistema de Informações de Comércio Exterior via Web (ALICEWeb) do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando a variável 
temporal de 15 anos (2000 a 2014), com uma abordagem essencialmente 
qualitativa. Observou-se que a localização geográfica, infraestrutura e opções de 
modalidades de transportes fizeram com que o Porto do Rio Grande se destacasse 
na movimentação de cargas oriundas do agronegócio, com ênfase para as posições 
12 (sementes e frutos oleaginosos) e 23 (resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares) do Sistema Harmonizado (SH). Em contrapartida, em valores 
monetários (US$/FOB), os produtos do agronegócio corresponderam às menores 
médias de movimentação. O Porto de Porto Alegre apresentou números mais 
modestos, com movimentações oscilantes durante o período analisado. Destacaram-
se, no agronegócio, as posições 02 (carnes e miudezas, comestíveis) e 15 (gorduras 
e óleos animais ou vegetais) do SH. Com relação à participação em US$/FOB da 
movimentação, os produtos do agronegócio superaram os manufaturados e 
semimanufaturados apenas entre 2000 e 2004, e são inferiores a partir de 2005. 
 
Palavras-chave: Agronegócio; Exportação; Rio Grande do Sul. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Segundo a visão de Adam Smith, o comércio internacional deve ser tratado pela 
teoria econômica como um importante instrumento para o desenvolvimento 
econômico, e principalmente quando defende o liberalismo econômico, combate o 
protecionismo aos subsídios, os incentivos de produtos não essenciais e os tratados 
de comércio puramente políticos. Já na visão de David Ricardo, o comércio 
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internacional era um importante instrumento de desenvolvimento dos países e de 
melhoria de bem-estar dos cidadãos, fundamentados no princípio das vantagens 
comparativas (CONTINI, 2014). O autor ainda aponta que a realidade do comércio 
internacional é mais dinâmica do que as teorias possam explica-las. Entretanto, com 
todas as teorias para explicar o comércio internacional, percebe-se ao longo dos 
anos um aumento do fluxo de comércio, constituindo um novo dinamismo. 
E, o que se percebe nas últimas décadas, é que o agronegócio brasileiro é um setor 
dinâmico e estratégico para a economia. Gera emprego, renda e divisas e, ainda, 
desempenha papel estratégico na ocupação do território nacional, reduzindo a 
pobreza, a insegurança alimentar, as desigualdades sociais e regionais, bem como, 
a qualidade ambiental em várias localidades. Ainda, exerce um papel anticíclico, 
amortecendo crises econômicas (BUAINAIN, GARCIA, 2015a; BUAINAIN, GARCIA, 
2015b). 
De acordo com Buainain e Garcia (2015b) o Brasil foi um importador líquido de 
produtos e, a partir da inserção da C,T&I, o setor agropecuário passa a ser um dos 
maiores fornecedores de produtos agrícolas no mundo, uma vez que desde a 
década de 1970 o investimento em tecnologia e inovação explica grande parte deste 
desempenho. 
Diante deste cenário observa-se que o agronegócio brasileiro diversificou e 
modernizou sua agricultura, criou agroindústrias para que seus produtos tenham 
maior valor agregado, permitiu o aumento das exportações com novos produtos e 
para novos mercados. Entretanto, o processo logístico para a distribuição da 
produção, destinada principalmente para o mercado internacional via transporte 
marítimo, merece investimentos para acompanhar a competitividade de um mercado 
globalizado. Ainda, conforme ponderam Crestana e De Mori (2015, p. 59) ―[...] a 
conquista do passado não é garantia da conquista do porvir‖. Continuam os autores 
que ―[...] tecnologia, conhecimento e inovação são divisores entre os países 
desenvolvidos e atrasados‖ (CRESTANA; DE MORI, 2015, p.59). 

No entanto, pode se inferir que o setor agropecuário brasileiro ainda tem um 
importante papel no comercio internacional, haja vista que dentre os produtos da 
balança comercial, sete são do agronegócio - US$ 29,9 bilhões (33,2%) do total das 
exportações brasileiras, com destaque para soja em grão, US$ 13,9 bilhões (11%), 
aparecendo como o principal produto exportado; açúcar em bruto, US$ 3,1 bilhões 
(19%), em 4º; celulose, US$ 2,7 bilhões (7%), em 7º; carne bovina, US$ 2,2 bilhões  
(6%), em 8º. Assim, os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (2016) no primeiro semestre de 2016, o Brasil obteve superávit 
de US$ 23,6 bilhões na balança comercial – valor dez vezes maior que o resultado 
apresentado no mesmo período do ano passado (US$ 2,2 bilhões). O crescimento 
do saldo comercial foi impulsionado principalmente pela queda de 27,7% das 
importações (FEE, 2016). 
E no Rio Grande do Sul (RS) o agronegócio também tem um impacto significativo na 
economia, não somente para geração de renda e emprego no campo, mas para o 
desenvolvimento de todo estado (FEE, 2015). Por muito tempo, o Estado foi 
qualificado como ―Celeiro do Brasil‖, em razão da sua expressiva contribuição para a 
produção agropecuária nacional, destinada ao mercado interno e à exportação. No 
entanto, o protagonismo atualmente tem sido dividido com outros Estados, uma vez 
que outras regiões também desenvolveram o setor (principalmente a área do 
Cerrado no Centro Oeste). 
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Segundo a Fundação de Economia e Estatística – FEE (2016), em maio de 2016 as 
exportações do Estado gaúcho totalizaram US$ 1,335 bilhão, o que significa um 
aumento na comparação com o mesmo período em 2015, em termos de valor 
(18,4%) e volume (33,9%). O principal produto de exportação é a soja (US$ 184,6 
milhões; 28,9%), responsável por 61,8% da pauta exportadora do agronegócio neste 
período. Além da soja, há o incremento nas vendas de produtos florestais (US$ 57,5 
milhões; 321,9%) e carnes (US$ 30,5 milhões; 19,8%). Este último foi puxado pelo 
aumento da exportação de carne de frango (US$ 25,1 milhões; 29,7%), e, no caso 
dos produtos florestais, o responsável por grande parte do aumento das exportações 
foi a celulose (US$ 54,1 milhões; 713,2%). Os setores com as maiores variações 
negativos no mês foram fumo e seus produtos (US$ -37,1 milhões; -29,4%) e 
cereais, farinhas e preparações (US$ -30,5 milhões; 48,2%). Os produtos com 
maiores quedas nesses setores foram o fumo não manufaturado (US$ -36,4; -
30,7%), o arroz (US$ -22,4 milhões; -44,8%) e o trigo (US$ -8,2 milhões; -64,8%). 
Analisando no Estado do Rio Grande do Sul, este possui seis Portos Organizados 
(PO) e 16 Terminais de Uso Privado (TUP), utilizados para o escoamento da 
produção do agronegócio via cabotagem ou navegação de longo curso. Neste 
sentido, o presente estudo objetivou identificar o impacto do agronegócio na pauta 
exportadora dos Portos Públicos (PO) do Estado do Rio Grande do Sul, com 
destaque para os PO de Rio Grande e Porto Alegre, não considerando os PO de 
Estrela, Pelotas, Cachoeira do Sul e Jaguarão, por não haver movimentação 
significativa. 

 

2 PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO 
 
De acordo com Araújo e Braum (2014), com o advento da Revolução Verde o 
agronegócio alavancou a produtividade, que aliados à globalização determinaram a 
integração global das cadeias alimentares, demandando um tratamento diferenciado 
com relação às políticas destinadas ao setor.  
Na década de 1970, a agricultura brasileira obteve padrões de excelência e 
competitividade a partir de políticas públicas implementadas, impondo o processo de 
internacionalização. Estas políticas viabilizaram ainda mais o salto tecnológico. 
Tanto na agricultura como na agroindústria, a adoção de nova base tecnológica, 
foram no intuito de reduzir os custos de produção e de ampliar ganhos mediante o 
desenvolvimento de variedades vegetais, bem como aumento do valor nutricional 
dos alimentos, entre outros (COELHO DE SOUZA; VIEIRA, 2008). 
E, a partir da década de 1990, a abertura comercial e os investimentos do 
agronegócio brasileiro em pesquisas realizadas pelas diversas instituições de 
pesquisa agrícola, a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), juntamente com políticas de crédito, a crescente integração do setor 
agropecuário com a indústria, a consolidação do agronegócio brasileiro e a política 
cambial, permitiram ao setor crescer e desenvolver-se no mercado externo 
(COELHO DE SOUZA; VIEIRA, 2008). 
Portanto, o agronegócio é um setor que desempenha um papel relevante no 
desenvolvimento econômico, social e ambiental dos países. E neste cenário, o Brasil 
tem um importante papel. O setor produz cerca de R$ 1,1 trilhão ao ano, responde 
por 22,5% do PIB e tem participação superior a 40% na pauta de exportações do 
país (Figura 1). Emprega tecnologia e realiza P&D,I  e, principalmente em agricultura 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

673 

 

tropical, o qual resulta na ampliação da produtividade e da produção, sem 
comprometer áreas preservadas (QUEIROZ, ZUIN, 2015; BERGAMASCHIM, 2015). 
 
Figura 1 - Evolução da balança comercial brasileira e do agronegócio (1989-2015) – 
em US$ bilhões. 

 
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados Secex/MDIC (MAPA, 2015). 

 
Todo este investimento pode ser verificado a partir da balança comercial, uma vez 
que o valor exportado no setor tem crescido, com exceção de 2008, decorrente da 
crise econômica mundial e, em 2012, diminuindo de US$ 256,0 bilhões em 2011 
para US$ 242,6 bilhões (-5,3%). Ainda, de acordo com análise do 
CEPEA/ESALQ/USP realizada por Barros, Adami e Zandoná (2015), o setor 
apresentou uma redução de 6% nas vendas em 2014, comparativamente a 2013. O 
volume exportado dos produtos agroalimentares, fibras e energia também diminuiu, 
o que não ocorria desde 2008. Neste cenário, a balança comercial do agronegócio 
apresentou superávit menor em 2014, de aproximadamente US$ 80 bilhões, 
insuficiente para compensar todo o déficit comercial gerado pelos outros setores da 
economia. No agregado, a balança comercial do país fechou 2014 com déficit de 
aproximadamente US$ 4 bilhões, fato que não ocorria desde 2008. 
Ainda os autores apontam que no período de 2000 a 2014, o saldo comercial do 
agronegócio brasileiro mais que quintuplicou, apresentando crescimento de 468%. 
No acumulado desse período foram gerados, líquidos, mais de US$ 500 bilhões, 
sendo mais de US$ 80 bilhões só em 2014 (BARROS; ADAMI; ZANDONÁ, 2015). 
No período de 1998 a 2012 a participação dos produtos agropecuários subiu 5,6 
pontos percentuais, passando de 28,8% para 34,4%. Portanto, segundo 
levantamento apontado por Barros, Adami e Zandoná (2015) no período entre 2000 
a 2014, o agronegócio apresentou forte crescimento em suas vendas externas. 
Mesmo com a queda do volume exportado (IVE-Agro/Cepea) em 2014, o aumento 
acumulado nos últimos quinze anos foi de 216,45%. Também aumentou, a 
participação brasileira no comércio mundial, com um market share em 2002 de 1,2% 
passando para 1,6% (MAPA, 2015). 
Os dados estatísticos apresentados pelo MAPA (2015), as taxas de crescimento das 
exportações agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia foram próximas 
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(cerca de 10,0%), enquanto o desempenho das exportações brasileiras foi muito 
superior entre 2002 e 2012 (+16,9%). 
Neste cenário, o desempenho da produção nas últimas décadas passou por 
diversas modificações, principalmente impulsionado pela ciência e pela 
intensificação tecnológica, e como consequência, aumentou a capacidade produtiva 
decorrente da demanda por alimentos. Pode ser considerado, inclusive, um caso de 
sucesso. A produção somente cresceu decorrente destas ações para o aumento da 
produtividade. Em 1975, a colheita era de 45 milhões de toneladas, expandindo para 
58 milhões em 1990 e, 2013 atingiu 187 milhões (BARROS, 2014). 
No Rio Grande do Sul o agronegócio é um setor de bastante impacto e desempenho 
para economia do Estado. Os resultados dos indicadores econômicos têm 
significado estratégico para geração de renda e emprego. No Estado a área de 
produção era 1990 de 7,3 milhões de hectares, passando para 2014 para 8,5 
milhões – um aumento de 15%. A produção era de 15 milhões de toneladas em 
1990 passando para 31 milhões de toneladas em 2014, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2015). 
Segundo o relatório da FARSUL (2015) - no mês de maio de 2015 o RS exportou o 
montante de US$ 1,582 bilhão, sendo US$ 1,136 bilhão (71,81%) provenientes do 
agronegócio. O saldo da Balança Comercial do RS foi de US$ 784 milhões, 
enquanto o saldo da Balança Comercial dos produtos provenientes do agronegócio 
foi de US$ 1,087 bilhão. 
Ainda segundo o relatório da FARSUL (2015, p.1): 
 

No período acumulado de janeiro a maio de 2015 o RS exportou US$ 4,220 
bilhões em mercadorias provenientes do agronegócio, uma queda de 2,68% 
em relação ao mesmo período do ano de 2014. Comparando-se os valores 
acumulados de 2014 e 2015, observam-se resultados positivos nos grupos 
Cereais e Fumo e seus Produtos. O crescimento dos Cereais (14,72%) se 
explica através das exportações de Trigo que chegaram a US$ 254 milhões, 
contra os US$ 8 milhões de 2014, um crescimento de 2.956,30%. O grupo 
Fumo e seus Produtos chegou a US$ 496 milhões no período acumulado, 
um aumento de 25,02% Os grupos Complexo Soja, Carnes e Produtos 
Florestais apresentaram quedas de, respectivamente, 6,13%, 9,88% e 
10,94%. 
 

Portanto, denota-se que o agronegócio tem um impacto importante na economia do 
Rio Grande do Sul. Em termos nacionais, o RS destaca-se na produção de uma 
série de produtos agropecuários. Na agricultura, esse é o caso das culturas do arroz, 
da maçã, do fumo, da uva, do trigo e da soja. Na pecuária, o destaque é a 
participação gaúcha na criação de suínos e frangos e na produção leiteira. Assim, a 
soja e o arroz são as principais culturas agrícolas, e o leite e o frango os principais 
produtos da pecuária.  
 
2.1 SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL 
 
A formação do sistema portuário brasileiro está historicamente relacionada com a 
ocupação e o povoamento do território, pois o mar constituía uma ligação natural 
entre a colônia e a Coroa Portuguesa, bem como entre as vilas fundadas ao longo 
da costa brasileira (GOULARTI FILHO, 2007).  
Entre os anos de 1840 a 1870, predominou no Brasil a navegação fluvial a vapor, 
melhorando a utilização dos rios como vias de comunicação, como o advento do 
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barco a vapor. Este sistema foi suplantado pela ferrovia no período de 1870 a 1940, 
que na época era símbolo de modernidade e velocidade. Entretanto, entre os anos 
de 1940 a 1980 desenvolveu-se no país o sistema rodoviário, tornando-se assim, o 
modal integrador de todo o território nacional (GOULARTI FILHO, 2007).  
O atual sistema portuário nacional, além da estrutura instalada, conta com uma 
costa litorânea de 8,5 mil quilômetros de águas navegáveis, o que já possibilitou e 
ainda pode contribuir significativamente na expansão socioeconômica do Brasil, bem 
como, favorecer o incremento do comércio internacional de mercadorias, atualmente 
responsável por mais de 90% das exportações brasileiras (SEP/PR, 2015). 
No contexto da organização e estruturação dos portos públicos no Brasil, cabe à 
Secretária dos Portos da Presidência da República – SEP/PR (2015, p. 1) zelar 

 
[...] pela formulação de políticas e pela execução de medidas, programas e 
projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura dos portos 
marítimos. Compete ainda à SEP/PR a participação no planejamento 
estratégico e a aprovação dos planos de outorgas, tudo isso visando 
garantir segurança e eficiência ao transporte marítimo de cargas e de 
passageiros.  
 

Com a criação da SEP/PR: ―[...] a infraestrutura marítima deixou de ser atribuição do 
Ministério dos Transportes e passou a ser regida pela nova pasta, vinculada à 
Presidência da República‖ (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2015, p. 1). Criada 
pela Medida Provisória n° 369, de 07 de maio de 2007, convertida na Lei nº 11.518, 
de 05 de setembro de 2007, a SEP/PR tem sua Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão aprovada pelo Decreto nº 8.088, de 2 de 
setembro de 2013 (SEP/PR, 2015). 
A estrutura administrativa da SPE/PR (2015) é composta por: i) Gabinete; ii) 
Secretaria Executiva composta pelo Departamento de Gestão Corporativa e 
Assessoria Jurídica; iii) Secretaria de Infraestrutura composta pelo Departamento de 
Obras e Serviços de Empresas Vinculadas, Departamento de Obras e Serviços em 
Portos Delegados e o Departamento de Portos Fluviais e Lacustres; iv) Secretaria de 
Políticas Portuárias composta pelo Departamento de Gestão e Logística Portuária, 
Departamento de Revitalização e Modernização Portuária, Departamento de 
Informações Portuárias e o Departamento de Outorgas Portuárias; e v) Instituto 
Nacional de Pesquisas Hidroviárias. 
Por meio da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ, 2015, p. 1) é feita 
a regulação, supervisão e fiscalização das ―[...] atividades de prestação de serviços 
de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária‖ no 
Brasil.  
Criada pela Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, e instalada em 17 de fevereiro de 
2002, a ANTAQ tem por finalidade implementar as políticas desenvolvidas pela 
SEP/PR, Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT) e 
pelo Ministério dos Transportes. A ANTAQ ―é uma entidade que integra a 
Administração Federal indireta, de regime autárquico especial, com personalidade 
jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e 
funcional, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República‖ (ANTAQ, 
2015, p. 1). 
A administração que ocorre nessas unidades portuárias, se refere a um modelo de 
gestão, no qual se destacam os modelos Landlord, Tool, Public Service e Fully 
Privatized. As responsabilidades e formas de parceria envolvendo estes quatros 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8088.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8088.htm
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modelos, determinando as obrigações e direitos de cada setor (público e privado), 
são destacadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Modelos de gestão portuária e formas de parcerias. 

MODELOS 
FORMAS DE PARCERIAS 

Infraestrutura Superestrutura Operação Portuária 

Landlord Público Privado 

Tool Público Privado 

Public Service Público 

Fully Privatized Privado 

Fonte: Elaboração própria a partir do World Bank Port Reform Took Kit (2001). 

 
O modelo adotado pelo Brasil enquadra-se no Landlord Port, onde o Estado é o 
provedor da infraestrutura como: berços, píeres e canal de acesso. A iniciativa 
privada, por meio de concessão e arrendamentos, é responsável por investimentos 
em superestrutura como: armazéns, prédios e guindastes, ficando ainda responsável 
pela realização das operações portuárias. Destacam-se também no Brasil, os 
investimentos privados, sendo característicos do modelo Fully Privatized 
(PIERDOMENICO, 2010). 
No atual sistema portuário brasileiro, destacam-se as seguintes unidades portuárias: 
Portos Organizados (PO) e Terminais de Uso Privado (TUP).   
De acordo com a nova Lei dos Portos nº 12.815, de 05 de junho de 2013, em seu 
artigo 2o, considera-se PO o ―[...] bem público construído e aparelhado para atender 
a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de 
movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações 
portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária‖ (BRASIL, 2013). 
Tendo em vista esta definição, a Figura 2 indica a localização do complexo portuário 
brasileiro relacionado aos principais PO marítimos vinculados à SEP/PR. 
O complexo portuário brasileiro é formado por 37 portos públicos sob gestão da 
SEP/PR. Desse total, 18 são administrados pelos governos estaduais e municipais e 
os outros 19 são administrados pelas Companhias Docas, isto é, sociedades de 
economia mista, vinculadas diretamente à Secretaria dos Portos (SEP/PR, 2015). 
A Lei nº 12.815, ainda estabelece em seus artigos 17o e 19o que: 

 
Art. 17.  A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela 
delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado. [...]. Art. 
19.  A administração do porto poderá, a critério do poder concedente, 
explorar direta ou indiretamente áreas não afetas às operações portuárias, 
observado o disposto no respectivo Plano de Desenvolvimento e 
Zoneamento do Porto (BRASIL, 2013).  

 
Figura 2 - Mapa com a localização dos principais PO marítimos. 
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Fonte: Cristino (2013, p. 1). 
 

O Terminal de Uso Privado (TUP) – que já foi conhecido como Terminal de Uso 
Privativo – por sua vez, é tratado na Lei nº 12.815 de 05 junho de 2013. Este tipo de 
terminal é definido como ―[...] instalação portuária explorada mediante autorização e 
localizada fora da área do porto organizado‖ (BRASIL, 2013).  
Nesse contexto, a Figura 3 ilustra o complexo portuário brasileiro relacionado aos 
TUP, com 149 unidades distribuídas em cinco regiões: 33 no Sul, 46 no Sudeste, 21 
no Nordeste, 42 no Norte e sete unidades no Centro-Oeste do Brasil. 
 
 
Figura 3 - Mapa com a localização dos TUP. 
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Fonte: Borges (2014, p. 1). 

 
Ainda se destacam na estrutura logística brasileira, as Estações de Transbordo de 
Carga (ETC), Instalações Portuárias de Turismo (IPT) e os Temos Aditivos 
Contratuais (TA) de acordo com a Figura 3. 
Para melhor compreender o tipo de instalação portuária e a atual administração da 
estrutura portuária específica do Estado do Rio Grande do Sul, o Quadro 2 
apresenta as principais estruturas portuárias, envolvendo seis PO e 16 TUP, 
totalizando 22 instalações.  
 
Quadro 2 – Estruturas portuárias do Rio Grande do Sul. 

(Continua) 

PORTO 
PÚBLICO/ 
PRIVADO 

TIPO ADMINISTRAÇÃO 

Estrela PO Fluvial Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR 

Pelotas PO Marítimo Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH 

Porto Alegre PO Marítimo Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH 

Rio Grande PO Marítimo 
Superintendência do Porto de Rio Grande – 
SUPRG 

Cachoeira do Sul PO Fluvial Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH 

Yara Brasil Fertilizantes TUP Fluvial Yara Brasil Fertilizantes S/A 

Santa Clara TUP Marítimo BRASKEM S/A 

Moinho Taquariense TUP Fluvial Moinho Taquariense 

Term. Marítimo Luiz 
Fogliatto 

TUP Marítimo 
TERMASA - Terminal Marítimo Luiz Fogliatto 
S/A 

Rio dos Sinos TUP Fluvial Bianchini S/A Ind. Com. e Agricultura 

COPELMI TUP Fluvial COPELMI Mineração Ltda. 
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Quadro 2 – Estruturas portuárias do Rio Grande do Sul. 
(Conclusão) 

ORTO 
PÚBLICO/ 
PRIVADO 

TIPO ADMINISTRAÇÃO 

Almirante Soares Dutra TUP Marítimo PETROBRÁS Transporte S/A – RANSPETRO 

Niterói TUP Marítimo PETROBRÁS Transporte S/A – RANSPETRO 

MITA TUP Fluvial MITA Ltda. 

CIMBAGÊ TUP Fluvial CIMPOR Cimentos do Brasil Ltda. 

Bianchini TUP Marítimo Bianchini S/A Ind. Com. e Agricultura 

ARACRUZ Guaíba TUP Fluvial CMPC Celulose Riograndense Ltda. 

SHV TUP Marítimo SHV Gás Brasil Ltda. 

OLEOPLAN TUP Fluvial OLEOPLAN S/A - Óleos Vegetais Planalto 

TUP TERGASUL TUP Marítimo LIQUIGÁS S/A 

TUP CEVAL TUP Marítimo BUNGE Alimentos S/A 

Jaguarão PO Fluvial AHSUL 

Fonte: Elaboração própria a partir da ANTAQ (2015). 

 
Na próxima seção são apresentados os procedimentos metodológicos que 
ampararam o desenvolvimento da pesquisa. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Metodologicamente, quanto aos fins de investigação, a pesquisa se caracterizou 
como descritiva (VERGARA, 2009), uma vez que, descreve o impacto do 
agronegócio na movimentação dos portos públicos do Estado do Rio Grande do Sul. 

O caráter documental, quanto aos meios de investigação (VERGARA, 2009), faz-se 
presente, uma vez que, os dados foram coletados no Sistema de Informações de 
Comércio Exterior via Web (ALICEWeb) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviço, considerando a variável temporal de 15 anos (2000 a 2014) e envolvendo 
os Portos de Porto Alegre e Rio Grande (caracterizados como portos públicos 
marítimos), com uma abordagem essencialmente qualitativa. 

Para a categoria dos produtos foi adotado o Sistema Harmonizado de Designação e 
Codificação de Mercadorias (SH), contemplando o capitulo II, conforme o Quadro 3. 
 
Quadro 3 – Categoria dos produtos via SHII. 
SH-II CATEGORIA SH-II CATEGORIA 

2 Carnes e miudezas, comestíveis 16 
Preparações de carne, de peixes ou de 
crustáceos 

8 
Frutas; cascas de frutos cítricos e de 
melões 

21 Preparações alimentícias diversas 

10 Cereais 23 
Resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares 

12 Sementes e frutos oleaginosos 41 
Peles, exceto as peles com pelo, e 
couros 

15 Gorduras e óleos animais ou vegetais 44 
Madeira, carvão vegetal e obras de 
madeira 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2016). 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
A seguir são apresentados os dados da pesquisa, considerando os portos de Rio 
Grande e Porto Alegre, uma vez que, não houve movimentação significativa para os 
demais portos públicos: Estrela, Pelotas, Cachoeira do Sul e Jaguarão. 

 
4.1 PORTO DE RIO GRANDE12 
 
Privilegiado por seus aspectos geográficos, o Porto do Rio Grande se consolidou 
como o porto do Conesul, tendo forte atuação no extremo Sul do Brasil, estando 
entre os mais importantes portos do continente americano em produtividade e 
contribuindo para o desenvolvimento do comércio internacional brasileiro.  
Com um calado de 40 pés, possui profundidade em seus terminais de granéis e de 
contêineres, superior à correspondente na maioria dos portos argentinos, uruguaios 
e catarinenses, perfeito para o transbordo de contêineres e de completamento de 
carga de granéis dos países da Bacia Hidrográfica do Prata. Além disso, em seu cais 
público, Porto Novo, com 31 pés de calado, o porto rio-grandino oferece 
disponibilidade de atracação, possuindo um cais com cerca de dois quilômetros de 
extensão. 
Inicialmente a pesquisa identificou o volume em toneladas (ton) dos principais 
produtos vinculados ao agronegócio, considerando a variável temporal de 15 anos, 
envolvendo os anos de 2000 a 2014. 
 
Figura 4 - Volume/ton dos principais produtos vinculados ao agronegócio – 2000 a 
2014. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
Analisando a movimentação em volume/ton dos principais produtos vinculados ao 
agronegócio no Porto de Rio Grande, observa-se uma predominância, em larga 
escala, com exceção no ano de 2005, para o SHII-12, representando a categoria das 
sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais 

                                                 
12

 Informações obtidas a partir do site institucional do próprio porto. 
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ou medicinais; palhas e forragens. Os resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares; alimentos preparados para animais (SHII-23) estão presentes em todo o 
período analisado com equilíbrio na movimentação.  
Na mesma linha de análise, com enfoque nos produtos do agronegócio, a Figura 5 
destaca a representatividade em % desta categoria. 
 
Figura 5 - Representatividade da movimentação dos principais produtos do 
agronegócio tomando como base (100%) do total de produtos da categoria – 2000 a 
2014. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
A Figura 5 sinaliza que a participação da movimentação da categoria das sementes 
e frutos oleaginosos (SHII-12) dentro dos produtos do agronegócio alcançou picos 
de 50% em 2007 e 2014, confirmando os dados apresentados na Figura 4. Os 
resíduos e desperdícios das indústrias alimentares atingiu um pico acima de 30% em 
2005, com a queda das sementes e frutos oleaginosos, fechando o período com 
representatividade próxima a 20% da movimentação dos produtos do agronegócio. 
A Figura 6 apresenta a participação em % dos principais produtos vinculados ao 
agronegócio, comparando com o total geral de produtos movimentados no período. 
 
Figura 6 - Representatividade da movimentação dos principais produtos do 
agronegócio tomando como base (100%) do total geral de produtos – 2000 a 2014. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
A Figura 6 demonstra que para a categoria SHII-12, representando as sementes e 
frutos oleaginosos é o grande alicerce na movimentação do Porto do Rio Grande, 
representando, por exemplo, em 2014, mais de 40% da movimentação total de todos 
os produtos do porto. Vale ressaltar que os outros produtos não pertencentes ao 
agronegócio atingiram o seu ápice em 2005, com a queda drástica na movimentação 
das sementes e frutos oleaginosos. 
Analisando a participação em US$/médio para ambas as categorias de 
agropecuários e outros produtos, verifica-se uma inversão, conforme pode ser 
visualizado na Figura 7. 
 
Figura 7 - Participação em US$/médio para produtos do agronegócio e outros 
produtos – 2000 a 2014. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
Mesmo com o domínio dos produtos vinculados ao agronegócio na movimentação 
em toneladas no Porto de Rio Grande, verifica-se que quando observado os valores 
médios em US$/FOB, o destaque fica para os demais produtos semimanufaturados 
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e manufaturados. 
 
4.2 PORTO DE PORTO ALEGRE13 
 
O zoneamento do porto da capital gaúcha dispõe de áreas distintas para terminais 
multipropósito de grãos, de fertilizantes e carga geral. Nos últimos cinco anos, o 
Porto de Porto Alegre, juntamente com os terminais privados, movimentou cerca de 
6 milhões de toneladas/ano, em produtos como cabos de amarração de plataforma 
marítima, fertilizantes, sal, grãos vegetais, transformadores elétricos e celulose. 
O Porto de Porto Alegre, mesmo possuindo características fluviais, é classificado 
como porto marítimo, conforme Resolução Nº 2969 da ANTAQ, de 4 de julho de 
2013. Mantém oito quilômetros de cais acostável, dividido entre os cais Mauá, 
Navegantes e Marcílio Dias. Sua estrutura envolve 25 armazéns com 70 mil m², 
numa área total de 450 mil m².  
Desde o primeiro semestre de 2005, a área de operação do porto público está 
concentrada no cais Navegantes, que encontra-se regido pelas normas 
internacionais de segurança ISPS-CODE, desde 2010. Possui capacidade de 
operação de até três navios de longo curso, simultaneamente. Desde o final de 
2012, o porto participa do programa desenvolvido pelo Governo Federal, 
denominado Porto Sem Papel, onde se concentram todos seus dados portuários, 
compartilhando-os com os órgãos anuentes (Polícia Federal, Receita Federal, 
VIGIAGRO, ANVISA, Marinha do Brasil, dentre outros). 
Inicialmente a pesquisa identificou o volume em toneladas (ton) dos principais 
produtos vinculados ao agronegócio, considerando a variável temporal de 15 anos, 
envolvendo os anos de 2000 a 2014. 
 
Figura 8 - Volume/ton dos principais produtos vinculados ao agronegócio – 2000 a 
2014. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
 Ao contrário da grande movimentação encontrada no Porto de Rio Grande, a 
movimentação em volume/ton de produtos vinculados ao agronegócio no Porto de 

                                                 
13

Informações obtidas a partir do site institucional do próprio porto. 
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Porto Alegre, no período em estudo, foi bastante baixa. Inclusive, em anos como 
2005, 2006, 2008 e entre 2011 e 2014, não houve movimentação de produtos do 
agronegócio. 
 Entre 2000 e 2004, os seis produtos vinculados ao agronegócio analisados na 
Figura 8 registraram movimentação, sendo eles o SHII-02, SHII-08, SHII-16, SHII-21, 
SHII-15 e SHII-45, com destaque para a grande movimentação do produto SHII-02 
em 2002. Em 2007, 2009 e 2010 o único produto do agronegócio movimentado no 
Porto de Porto Alegre foi o SHII-15. 
 
 
Figura 9 - Representatividade da movimentação dos principais produtos vinculados 
ao agronegócio tomando como base (100%) do total geral de produtos – 2000 a 
2014. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
A Figura 9 demonstra que a movimentação de produtos vinculados ao agronegócio 
não é muito significativa no Porto de Porto Alegre, principalmente a partir de 2005. 
 
Figura 10 - Participação em US$/médio para produtos do agronegócio e outros 
produtos – 2000 a 2014. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb (2016). 

 
Analisando a Figura 10, a participação em US$/médio dos produtos do agronegócio 
foi maior que os valores médios dos demais produtos semimanufaturados e 
manufaturados, entre 2000 e 2004. A partir de 2005 até 2014, a movimentação em 
valores financeiros dos outros produtos passou a ser maior que a movimentação 
financeira dos produtos do agronegócio, ficando próximos apenas nos anos de 2009 
e 2010. 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Brasil possui destaque nas exportações de mercadorias do agronegócio, 
caracterizando-se como um segmento fundamental para a balança comercial do 
país. Neste cenário agroexportador, as estruturas portuárias, portos organizados ou 
terminais de uso privado, tornam-se essenciais, pois são por meio delas que saem 
grande parcela das mercadorias exportadas pelo Brasil. 
O Rio Grande do Sul, Estado que possui o quinto maior PIB (em 2013), também 
acompanha este aspecto nacional, destacando-se no agronegócio. Por sua vez, o 
setor portuário gaúcho, também se encontra em evidência, graças à movimentação 
realizada pelo Porto do Rio Grande, quarto maior porto organizado do Brasil em 
movimentação de cargas, equivalendo a 6,5% da movimentação nacional, em 2015. 
O segundo maior porto gaúcho é Porto Alegre, com movimentação equivalente à 
0,3% do total nacional, em 2015. Os demais portos públicos gaúchos (Estrela, 
Pelotas, Cachoeira do Sul e Jaguarão) não apresentaram movimentação expressiva 
no período em análise (2000-2014). 
A localização geográfica, infraestrutura e opções de modalidades de transportes 
fizeram com que o Porto do Rio Grande se destacasse na movimentação de cargas 
oriundas do agronegócio, com ênfase para as posições 12 (sementes e frutos 
oleaginosos) e 23 (resíduos e desperdícios das indústrias alimentares) do Sistema 
Harmonizado (SH). O complexo da soja é o principal produto movimentado pelo 
porto, embora haja diversidade e representatividade de outros produtos em seu mix 
de exportados. Em contrapartida, em valores monetários (US$/FOB), se comparados 
aos produtos manufaturados e semimanufaturados, os produtos do agronegócio 
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corresponderam às menores médias de movimentação. 
O Porto de Porto Alegre apresentou números mais modestos, no que diz respeito à 
movimentação de cargas, principalmente do agronegócio, não havendo 
movimentação nos anos de 2005, 2006, 2008 e entre os anos de 2011 e 2014. 
Nesta movimentação oscilante, destacaram-se, no agronegócio, as posições 02 
(carnes e miudezas, comestíveis) e 15 (gorduras e óleos animais ou vegetais) do 
SH. Com relação à participação em US$/FOB da movimentação, os produtos do 
agronegócio superaram os manufaturados e semimanufaturados, apenas entre 2000 
e 2004, sendo inferiores a partir de 2005.  
Por fim, os resultados apresentados neste estudo, vão ao encontro dos estudos de 
Zilli, Vieira e Souza (2015), identificando também uma participação ativa do  
agronegócio na movimentação para exportação nos PO de Santa Catarina, 
representados por São Francisco do Sul (92%), Itajaí (81%) e Imbituba (34%), no 
período de 2009 a 2014. 
Sugere-se que novos estudos sejam realizados, abarcando o impacto do 
agronegócio na pauta exportadora dos demais PO localizados no território aduaneiro 
do Brasil, objetivando traçar um perfil do agronegócio na movimentação portuária 
brasileira. 
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Resumo 
 
Portos Inteligentes e Cidades Sustentáveis são temas modernos com abordagens, 
muitas vezes, antagônicas. A justificativa do estudo ocorre face às demandas sociais 
locais, exigências e colapso global, à exaustão dos recursos, às restrições das 
organizações, aos impactos e à necessidade da gestão integrada desses ambientes. 
Cidades são núcleos orgânicos da vida onde se devem encontrar condições ideais 
para habitar, trabalhar, recrear e circular. O conceito de Cidades mais Humanas, 
Inteligentes e Sustentáveis remete ao uso dos recursos escassos e valiosos com 
otimização, além de oferecer condições modernas de vida aos cidadãos. Em relação 
aos Portos, são centros concentradores e irradiadores de desenvolvimento. Portos 
também são cidades inteligentes. Entretanto, as cidades tornaram-se, na sua 
maioria, ambientes restritivos, não humanizados e integrados; e os portos, centros 
de geração de impactos e, em muitas vezes, de conflitos. Já os portos inteligentes 
foram pensados como centros de excelência. O objetivo deste artigo é trazer à luz o 
tema moderno e suas relações, abordar os conceitos, expor as experiências e 
vivências, fazer uso de técnicas e sustentar a aplicação do conhecimento técnico. 
Por fim, resta propor a integração destas inteligências. Para desenvolver esta 
simulação foram feitas pesquisas bibliográficas e visitas in loco em cidades 
portuárias (acervo pessoal) para a contextualização do estudo. Como principais 
resultantes constatam-se as conexões dos fundamentos teóricos com as 
necessidades reais para o contexto, e a ausência da integração sustentada e 
necessária em várias amostras; entre os conceitos, as práticas e as necessidades 
das Cidades Sustentáveis e Portos Inteligentes. 
 
Palavras-chave: Portos; Cidades; Gestão; Sustentabilidade; Indicadores. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

A proposta de abordar o tema é resultado de anos de observação, 
experiências e vivências na área acadêmica e no mercado, vinculadas as atividades 
e setores da educação, gestão estratégica, gestão pública, planejamento, projetos, 
transporte e logística. Das observações, lista-se a distância entre os mundos reais, 
práticos e teóricos, ainda que sejam assuntos exaustivamente discutidos. A ausência 
ou discrepância da cultura geral das pessoas, das origens e vocações das 
organizações, cidades e empresas, da falta de sustentação efetiva da gestão, 
planejamento, políticas públicas, da execução, mediação, resultados e ambiência 
torna o processo social extremamente complexo. É potencializado pelo baixo e/ou 
deturpado nível de gestão de excelência, interação e competência federal, estadual 
e municipal e das mais variadas interações sociais e do mercado.   

O intuito de apresentar os elementos estruturantes de uma Cidade 
Sustentável e um Porto Inteligente com seus indicadores é de posicionar referências, 
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motivar abordagens e auxiliar a disseminar estes conhecimentos para se ter gestões 
catalisadas e aplicadas, face à conexão, integração, os impactos e os resultados das 
relações Porto versus Cidade. 

O desenvolvimento do estudo se deu com base na análise dos ambientes das 
cidades e dos portos, com amostras ocultas. Os fundamentos descritivos e analíticos 
destes ambientes estão sustentados com elementos técnicos da Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo, da Gestão Pública e Privada, dos Transportes, da 
Logística, dos Sistemas Produtivos e da Gestão Portuária.  

Após o entendimento dos contextos em que os portos e as cidades estão 
inseridos versus a visão sistêmica, buscou-se aprofundar o tema, processando 
conceitos e elementos técnicos de gestão parametrizados por modelos de sucesso 
nas demais áreas do conhecimento. 

O propósito é auxiliar na catalização de uma nova forma de olhar, pensar e 
entender a reorganização dos espaços produtivos, o surgimento de novas 
dinâmicas, observando as tendências, do entendimento e integração dos modais, 
novos arranjos logísticos, novos desenhos e a real leitura dos espaços das cidades 
respeitando as vocações locais com interferências globais, o pensar no melhor da 
vida das pessoas, com reflexos na economia, na educação, saúde, na segurança, 
meio ambiente, lazer, turismo, cultura, esporte etc.  

Entretanto, em muitos casos, quando há gestores ou técnicos especializados 
nos portos e cidades, são continuamente abalroados, conflitados ou sofrem 
desgastes técnicos e pessoais por conta de ações políticas, autoritarismo, 
burocracia, falta de conhecimento técnico dos demais atores, a predominância 
contínua do ―achismo‖ e demais conflitos sociais.  

Numa visão realista, a cidade e o porto deveriam ser uma única cidade, 
setorizada, zoneada, porém o que se constata num grande número de amostras é 
que são na prática duas cidades, às vezes entranhadas, em outras vizinhas, porém 
mal conectadas pelos conflitos e interferências geradas e separadas/segregadas 
não só por cercas alfandegadas, mas pela sustentabilidade. Há distâncias e 
diferenças entre estas ―duas cidades‖! No entanto, devem interagir para 
necessariamente e obrigatoriamente serem sustentáveis e inteligentes!     

 
2. METODOLOGIA 

Este estudo é caracterizado como uma pesquisa exploratória, qualitativa e 
descritiva.  

É exploratória por investigar o ambiente, para proporcionar conhecimento de 
causa e alinhamento com o tema, tendo como propósito tornar explícito o enfoque 
das Cidades mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis e os Portos Inteligentes 
para ao final analisar, construir cenários e propor hipóteses a ações concretas. 

O estudo inventariou determinados enfoques e oferta dados e informações 
amostrais, caracterizando como uma pesquisa qualitativa. Segundo McDaniel e 
Gates (2005, p. 45), uma ―pesquisa qualitativa é uma expressão empregada 
livremente para indicar as pesquisas cujas descobertas não são sujeitas a 
quantificação nem a análise quantitativa‖. Ela ainda considera que existe uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito a qual não pode ser transcrita em 
números. Além disso, não exige a utilização de métodos e técnicas estatísticas e 
existe a coleta de dados direta na qual o pesquisador é o instrumento-chave do 
processo (Silva; Menezes, 2005). 
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A pesquisa é descritiva, pois é composta por um levantamento bibliográfico, 
diagnósticos e análises de aspectos ambientais para entender aspectos sobre 
cidades e portos A pesquisa descritiva destina-se a observar, registrar, analisar, 
classificar e interpretar os fatos sem a interferência do pesquisador (ANDRADE, 
2012).  

Desta forma, foi definida a utilização desta arquitetura de pesquisa, pois é 
aquela capaz de analisar os aspectos implícitos no desenvolvimento das práticas de 
uma organização e a interação entre seus integrantes (Trivinõs, 1987). 

Creswell (2010) ressalta também que a decisão de se utilizar esta abordagem 
foi devido à possibilidade de explorar e entender o significado que os indivíduos ou 
os grupos atribuem a um problema social. 

Quanto à tipologia, o presente estudo enquadra-se como um estudo de caso 
que segundo Gil (2002) é definido como um estudo profundo que permite um 
conhecimento amplo e detalhado do objeto. Além disso, nesta pesquisa foram 
realizados levantamentos bibliográficos, ou seja, a partir de material já publicado 
sobre o assunto (Gil, 2002).  
 O levantamento de dados e informações também se deu através de outros 
trabalhos desenvolvidos pelo autor, vinculados às áreas de abordagens deste artigo 
bem como seguiu entrevistas (por telefone e in loco), questionários (por telefone e in 
loco) e observações (on line e in loco). 
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
Neste capítulo, são abordados os fundamentos teóricos para a compreensão 

do estudo. Assim sendo, os conceitos são apresentados como marco fundamental 
para as reflexões.  

Cidade 
Trazendo como referência Le Corbusier, cita Scherer (1993, p.27), a cidade é 

só uma parte de um conjunto econômico, social e político que constitui a região.  
Segundo Scherer (1993, p.14), a análise aí contida supunha a elaboração de 

um modelo de cidade infinitamente reprodutível, uma vez que seria baseado em 
estudos exaustivos das necessidades básicas dos seres humanos e que seriam as 
mesmas em todas as partes do mundo. A cidade deveria organizar-se para 
satisfazer quatro necessidades básicas, "as chaves do urbanismo estão nas quatro 
funções: habitar, trabalhar, recrear-se (nas horas livres), circular" (C. de Atenas: 
1941; v. p. 130).  

Na ausência da técnica, afirma Scherer (1993, p.123), embora as cidades 
estejam em estado de permanente transformação, seu desenvolvimento é conduzido 
sem precisão nem controle, e sem que sejam levados em consideração os princípios 
do urbanismo contemporâneo atualizados nos meios técnicos qualificados. 

Finalizando com Scherer (1993, p.129), a cidade deve ser estudada no 
conjunto de sua região de influência. Um plano de região substituirá o simples plano 
municipal. O limite da aglomeração será função do raio de sua ação econômica. 

Já com Pagnocelli (2004, p.4), o crescimento urbano, nos moldes em que 
vem ocorrendo, tem produzido graves problemas de organização estrutural que 
afetam o crescimento das atividades urbanas, criando problemas de deseconomias. 

 
Sobre Planejamento Urbano e Municipal: 

 Equacionamento dos problemas socioeconômicos; 

 Organização da estrutura físico-territorial; (PAGNOCELLI, 2004, p.5). 
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 Estudo das formas e recursos institucionais e administrativos; 
São fatores condicionantes do planejamento estratégico da cidade: a 

consciência da necessidade do planejamento; a imposição legal da necessidade do 
planejamento; a participação da população no processo de planejamento; a 
disponibilidade de recursos técnicos básicos de gestão e engenharia; pessoal 
qualificado e especializado, material, tecnologia da informação aplicada; a 
organização administrativa e capacidade financeira; a institucionalização das 
propostas do plano e coordenação multiinstitucional e multissetorial. (PAGNOCELLI 
2004, p.4). 

Avança Pagnocelli (2004, p.7), o planejamento da cidade pode ser concebido 
como um processo de sistematização de atividades necessariamente vinculadas, em 
termos hierárquicos, desde o nível global (ou nacional, regional, microrregional) até o 
nível local, mantendo sempre uma visão setorial, como condição necessária para 
que se atinjam os objetivos finais. Necessário assinalar a inter-relação e 
interdependência com as áreas imediatamente vizinhas (as populações rurais, por 
exemplo) e com os níveis regional e microrregional. Até aqui, essas populações 
foram, tradicionalmente, objetos de análises: econômicas, demográficas, de 
demandas de equipamentos sociais, de estrutura físico-territoriais.  

 
Cidades Sustentáveis 
Buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano primando pela qualidade 

de vida da população é trabalhar por uma cidade sustentável. Melhorar a mobilidade 
urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos, eficiência 
energética, economia de água, entre outros aspectos, contribuem para tornar uma 
cidade sustentável. Gerenciar as águas da cidade, áreas verdes urbanas, 
planejamento urbano, qualidade do ar, resíduos sólidos, resíduos perigosos e o 
urbanismo sustentável são temas necessários para uma cidade ser sustentável 
(MMA 2016).  

Na evolução dos conceitos e das realidades, destaca a FGV Projetos (2016), 
enfoque atual é na cidade criativa e sustentável, que faz uso da tecnologia em seu 
processo de planejamento com a participação dos cidadãos. Segundo a União 
Européia, Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, 
materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a 
melhoria da qualidade de vida.  Esses fluxos de interação são considerados 
inteligentes por fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e 
comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades 
sociais e econômicas da sociedade. 

Uma Cidade Sustentável é aquela que atende de forma ampla e profunda aos 
cidadãos, preza pela governança, por novos e sustentáveis negócios, pelo 
planejamento da cidade, em construções e mobilidade inteligente, tecnologia, 
energia renovável etc. (Fonte: Smart cities of the future in Asi: the opportunities for 
UK business. UK Trade & Investiments, 2011).   

 
 
 
Sistema - Logístico 
Trazendo a perspectiva de outra escola, frisa Catelli (2001, p. 50), uma 

característica fundamental de um sistema é à existência de um objetivo comum as 
suas partes, que as integra de forma a constituir o "todo". 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

694 

 

 Numa perspectiva de maior amplitude, diz Ballou (2005, p. 31), os 
componentes de um sistema logístico típico são: serviços ao cliente, previsão de 
demanda, comunicações de distribuição, controle de estoque, manuseio de 
materiais, processamento de pedidos, peças de reposição e serviços de suporte, 
escolha de locais para a fábrica e armazenagem (análise de localização), 
embalagem, manuseio de produtos devolvidos, reciclagem de sucata, tráfego e 
transporte, e estocagem. 
 
Porto 
Fillol (2013, p. 11), a palavra Porto vem do latim ―Portus‖ que significa um lugar em 
um curso de água, com instalações para carga e descarga dos navios. 
 Trás Magalhães (2010, p. 34), o conceito de porto marítimo corresponde, 
objetivamente, às funções básicas que ele exerce, quais sejam as ofertas de 
condições de acesso e abrigo – ou as águas tranquilas e profundas – e a 
disponibilidade de instalações e equipamentos para a movimentação das cargas e 
para o abastecimento das embarcações. Assim, além das condições de acolhimento 
aos navios, um porto marítimo deve dispor de instalações para o manuseio, 
armazenamento de transito e internalização e/ou exportação das mercadorias. Além 
de ser uma porta para o exterior, onde ocorre à comunicação e o comércio com 
outras partes do mundo, o porto serve de acesso para a entrada e saída das 
mercadorias produzidas ou consumidas no interior de uma região. 
Não obstante, o conceito atual de porto, elo de importação na cadeia logística como 
terminal multimodal, está ligado a: 

 Abrigo  

 Profundidade e acessibilidade 

 Área de retroporto 

 Acessos terrestres, aquaviários e aeroviários 

 Impacto ambiental. (ALFREDINI 2014, p. 428). 
 
Portos Inteligentes 

A Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR vem 
formulando políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de 
portos e terminais portuários, bem como apoiando e estimulando as iniciativas para 
modernização e aprimoramento de todos os serviços prestados pelo porto. Neste 
contexto, o Governo está desenvolvendo nos portos públicos brasileiros um conjunto 
de ações denominadas ―Inteligência Logística Portuária‖.  

A Inteligência Logística Portuária é composta pelos (Porto 24h, Porto Sem 
Papel - PSP, Vessel Traffic Management Information System (Sistema de 
Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações – VTMIS) e PortoLog) que 
serão detalhados mais a frente neste artigo.  

 

 

Indicadores de processos 
Para Rojas (2014, p. 160), indicadores são medidas que representam ou 

quantificam um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um 
processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo.  Um 
indicador pode ser: 

Continua Rojas (2014, p. 161): 
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 Simples: decorrente de uma única medição. 

 Composto: formado por várias medições. 

 Direto ou indireto: obtido com dados coletados em relação à característica 
medida. 

 Específico: são atividades ou processos específicos. 

 Global: são resultados pretendidos pela organização como um todo. 

 Direcionadores: indicam que algo pode ocorrer, ou resultantes (indicam o que 
aconteceu). 
 
Os indicadores são utilizados para: 

 Internalizar na organização as necessidades e expectativas dos clientes. 

 Possibilitar os estabelecimento e desdobramento das metas de uma 
intervenção. 

 Embasar a análise crítica dos resultados da intervenção e do processo de 
tomada de decisão. 

 Embasar a análise crítica dos resultados da intervenção e do processo de 
tomada de decisão. 

 Contribuir para a melhoria continua dos processos organizacionais. 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho pelo estabelecimento de 
métricas-padrão e pela apuração dos desvios ocorridos com os indicadores. 

 Viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em 
intervenção diversificadas. 

 
Principais atributos dos indicadores  
Os indicadores sempre se direcionam para a tomada de decisões gerenciais 

voltadas à solução dos problemas apontados, servindo de base, inclusive, para a 
revisão de metas já estabelecidas. Os indicadores não devem demandar mais 
trabalho no dia a dia, nem tempo excessivo para serem coletados e obtidos. Eles 
precisam ser representativos para os processos e atividades, levando a análises e 
melhorias da forma mais prática e objetiva possível. 

Para que os indicadores se tornem viáveis e práticos, eles requerem alguns 
atributos especiais: 

 Adaptabilidade: capacidade de resposta às mudanças de comportamento e 
às exigências dos clientes. 

 Representatividade: captação das etapas mais importantes e críticas dos 
processos, no local certo, para que sejam suficientemente representativas e 
abrangentes. Dados desnecessários ou inexistentes não devem ser 
coletados. Os dados têm de ser precisos, atender aos objetivos e ser 
coletados na fonte correta. 

 Simplicidade: facilidade de serem compreendida e aplicados tanto pelos 
executores quanto pelos que receberão seus resultados. Seus nomes e 
expressões precisam ser conhecidos e entendidos por todos os envolvidos. 

 Rastreabilidade: facilidade para identificação da origem dos dados, seu 
registro e manutenção. Sempre que possível, deve-se transformar os 
resultados em gráficos para um acompanhamento mais preciso, o que 
viabiliza a comparação com desempenhos anteriores. 
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 Disponibilidade: facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo 
para as pessoas certas e sem distorções, servindo de base para decisões 
sejam tomadas. 

 Economia: investimento adequado do tempo de coleta. Não deve ser gasto 
tempo demais na procura de dados, muito menos na pesquisa ou no aguardo 
de novos métodos de coleta. Os benefícios trazidos com os indicadores 
devem ser maiores do que os custos incorridos na medição.  
Complementando Rojas (2014, p. 162): 

 Praticidade: garantia de que realmente funcionam na prática e que permitem 
a tomada de decisões gerenciais. Para isso, devem ser testados no campo e, 
se necessário, modificados ou excluídos. 

 Estabilidade: garantia de que são gerados em rotinas de processos e que 
permanecem ao longo do tempo, permitindo a formação de uma série 
histórica. 

 
Tipos de indicadores  
Existem os seguintes os tipos de indicadores: 
Indicadores estratégicos: informam o andamento da aplicação do 

planejamento na direção da consecução da visão empresarial e refletem o 
desempenho em relação aos objetivos estratégicos da organização. São formulados 
segundo as dimensões e os critérios estabelecidos no planejamento estratégico da 
empresa. 

Indicadores de processo: representam, de forma objetiva, as características 
do processo que devem ser acompanhadas ao longo do tempo para avaliar e 
melhorar o seu desempenho. Esses indicadores medem a eficiência e a eficácia dos 
processos por meio dos seguintes indicadores: 

►Indicadores da qualidade: os indicadores de qualidade, ou indicadores da 
satisfação dos clientes, medem e eficácia do processo da organização como um 
todo, de um processo ou de uma área da empresa, e revelam, por meio de 
pesquisas de opinião, como o produto ou serviço é percebido pelo cliente. Tais 
indicadores mostram se o processo tem capacidade para atender aos requisitos dos 
clientes. Eles se dividem em:  

- Indicadores de qualidade: indicam se o resultado obtido está dentro 
dos padrões estabelecidos para o processo e em que nível o serviço se 
encontra.  

Como o índice desejado na medição de um Indicador de Qualidade e de 100%, o 
número resultante da medida de um Indicador de Qualidade é o mesmo da medição 
da eficácia. 

- Indicadores de não qualidade – INQ: indicam os índices de ineficácia 
dos processos. Considerando o exemplo o exemplo anterior, podemos 
afirmar que: INQ = 100% - 99,5% = 0,50% 

►Indicadores de produtividade: indicam a eficiência do processo. Estão 
ligados ao interior dos processos e são responsáveis por identificar a utilização dos 
recursos e esforços empregados para a geração de produtos e serviços. 

►Indicadores de capacidade: medem a capacidade de resposta de um 
processo por meio da relação entre as saídas produzidas por unidade de 
tempo. 
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►Indicadores de efetividade: indicam o impacto que as atividades de um 
processo têm sobre os resultados do serviço ou produto. 
►Indicadores de projetos: não são objeto deste estudo, portanto, não 
discorreremos sobre eles aqui. 
 

4.  ANÁLISES E RESULTADOS 
Cidades Sustentáveis 
O Programa Cidades Sustentáveis (cidadessustentaveis.org.br) oferece aos 

gestores públicos uma agenda completa de sustentabilidade urbana, um conjunto de 
indicadores associados a esta agenda e um banco de práticas com casos 
exemplares nacionais e internacionais como referências a serem perseguidas pelos 
municípios. O programa reúne mais de 300 indicadores gerais atrelados aos eixos 
da plataforma, escolhidos em um processo de construção coletivo. Para os 
signatários da carta-compromisso, foi desenvolvido um sistema para o 
preenchimento do relatório dos 100 indicadores básicos. 

O objetivo é sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras para que se 
desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. 

Para isso, o Programa Cidades Sustentáveis oferece: 
I – Ferramentas 
- Plataforma Cidades Sustentáveis, uma agenda para a sustentabilidade das 

cidades que aborda as diferentes áreas da gestão publica, em 12 eixos temáticos, e 
incorpora de maneira integrada às dimensões social, ambiental, econômica, política 
e cultural; 

- Indicadores gerais e indicadores básicos associados aos eixos da 
plataforma; 

 
Eixos da plataforma Cidades Sustentáveis 
Os 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis estão inspirados nos 

compromissos de Aalborg (Dinamarca), um pacto político com o desenvolvimento 
sustentável que já foi assinado por mais de 650 municípios, principalmente 
europeus. Os compromissos consideram a participação da comunidade local na 
tomada de decisões, economia urbana, preservação dos recursos naturais, 
equidade social, o correto ordenamento do território, a mobilidade urbana, o clima 
local e mundial, a conservação da biodiversidade, entre outros aspectos relevantes.  

1. Governança; 
2. Bens naturais comuns; 
3. Equidade, justiça social, cultura de paz; 
4. Gestão local para a sustentabilidade; 
5. Planejamento e desenho urbano; 
6. Cultura para a sustentabilidade; 
7. Educação para a sustentabilidade e qualidade de vida; 
8. Economia local, dinâmica, criativa e sustentável; 
9. Consumo responsável e opções de estilo de vida; 
10. Melhor mobilidade, menor tráfego; 
11. Ação local para a saúde; e 
12. Do local para o global. (CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2016). 

 
O conceito de Cidades Inteligentes resgata a importância de desenhar 

espaços urbanos de maneira eficaz e sustentável, tendo como estratégias principais 

http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/
http://indicadores.cidadessustentaveis.org.br/
http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/a_plataforma
http://www.cidadessustentaveis.org.br/eixos
http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/indicadores
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o uso de informações, a inovação e o gerenciamento eficiente dos recursos. Como 
exemplo, o projeto Amsterdã Cidade Inteligente (Amsterdam Smart City) se iniciou 
em 2009. Durante esse período, foram iniciadas diversas ações a fim de criar uma 
cidade mais sustentável e energeticamente eficiente. Essas ações foram 
subdivididas em quatro categorias: habitação, mobilidade, trabalho e espaços 
públicos. 
1) Habitação: um dos projetos mais reconhecidos tem como objetivo fornecer 
energia para 8000 domicílios com energia renovável, principalmente através de 
geração eólica. 
2) Mobilidade: além dos projetos contínuos e permanentes sobre a distribuição 
modal da cidade, com preferência dada à bicicleta e ao transporte público de baixo 
carbono, existe um projeto para alocação distribuída de estações de abastecimento 
de carros elétricos por toda a cidade, de forma a priorizar o uso de energia elétrica 
ao combustível fóssil nos veículos automotores da cidade. 
3) Trabalho: essa área possui diversos projetos envolvidos. Em áreas densamente 
povoadas da Holanda, é muito corriqueiro promover atividades de forma comunitária. 
Assim, muitos projetos visam estimular esse espírito, de forma a induzir uma rotina 
de consumo colaborativo, reduzindo, assim, os impactos provenientes das atividades 
diárias de seus moradores. 
4) Espaços públicos: Escola Inteligente é um projeto no qual crianças de escola 
primária aprendem a economizar energia num esquema de competição interescolar 
em eficiência energética. Já no projeto Rua do Clima, a rua da cidade tem o papel 
de incubadora e espaço de testes para inovações e experimentos climáticos, de 
forma a compartilhar os avanços com a cidade de forma direta. 

A ideia do projeto Amsterdã Cidade Inteligente se afasta de um pensamento 
tradicional, em direção ao processo holístico de produção e disseminação de 
conhecimento e informações, com sinergias criadas a partir da produção 
cooperativa, aperfeiçoando o processo de forma quantitativa e qualitativa. Já o Plano 
de Smart City – A Coruña do Futuro 2014-2020, o conceito Smart City está 
relacionado com o desenvolvimento de um novo modelo para gerir e viver a cidade. 
Através de uma plataforma tecnológica com dados abertos, todos os cidadãos, 
empresas e setor público podem estar conectados e com isso, conquistarem uma 
cidade mais participativa, eficiente e sustentável, o que resulta em uma melhor 
qualidade de vida a todos.  

Na das Cidades Sustentáveis está à ideia enraizada na criação e conexão 
entre capital humano, social e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) a 
fim de gerar um desenvolvimento econômico sustentável e uma melhor qualidade da 
vida (Directorate General for Internal Policies, 2014). 

A Comunidade Europeia definiu 6 (seis) características para as cidades 
Sustentáveis. No Brasil, também adota-se esta estrutura e foi incluída a sétima 
característica: 

1. Economia Inteligente; 
2. Pessoas Inteligentes; 
3. Governo Inteligente; 
4. Mobilidade Inteligente; 
5. Meio Ambiente Inteligente; 
6. Lugar Inteligente; e 
7.  Inclusão Social.  
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1. Economia Inteligente: Está vinculada ao espírito inovador, 
empreendedorismo, imagem econômica, símbolos, produtividade, flexibilidade 
do mercado de trabalho, inserção internacional, habilidade para transformar-
se, consumo colaborativo ou equilibrado etc. 

2. Pessoas Inteligentes: Indica o nível de formação, aprendizado frequente, 
diversidade social e étnica, flexibilidade, criatividade, espírito cosmopolita, 
participação popular dentre outras características.  

3. Governo Inteligente: O governo prestador de serviços (B2C) / Benefícios: 
saúde e previdência (forma e conteúdo), educação (idem), segurança e outros 
serviços. O governo regulador: O governo regulador / Benefícios: 
despachante eletrônico, conhecimento das regras, diminuição das perdas, 
simplificação de procedimentos. O governo arrecadador / Benefícios: mais 
arrecadação, arrecadação mais justa, simplificação. O governo empresa 
(G2G) / Benefícios: comunicação, simplificação processos, otimização de 
recursos, WiFi público etc. 

4. Mobilidade Inteligente: Economia, adequação, modernidade tecnológica, 
bicicleta como meio de transporte, ciclovias longas e interligando grandes 
áreas, VLT’s, BRT’s, integração e conexão de modais, acessibilidade, 
transporte compartilhado etc. 

5. Meio Ambiente Inteligente: Horários de trabalho ou demais atividades 
alternativos, gerenciamento ambiental, recuperação ambiental,  

6.  Lugar Inteligente: Projetos e construções inteligentes, reaproveitamento 
de material, iluminação e ventilação natural, tecnologia remoto, espaços 
híbridos, modulares, integradores, interativos, abertos, semiabertos, 
ergonômicos, áreas verdes, seguros, coloridos, facilidade de deslocamento, 
diversidade e abundância cultural, acesso à saúde de qualidade, segurança 
individual, qualidade habitacional, escolas de qualidade, atrações turísticas, 
culturais e esportivas, coesão social, etc. 

7. Inclusão Social: Acessibilidade aos serviços públicos, saúde, educação, 
cultura, esporte, integração entre classes econômicas, integração e 
acessibilidade no zoneamento de uma cidade etc. (COSTA, 2016). 
 
Portos Inteligentes 
Em relação aos Portos, a partir do novo marco regulatório (Lei 12.815/13), 

coube à Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) a missão de 
elaborar o planejamento setorial em conformidade com as políticas e diretrizes de 
logística integrada, abrangendo tanto acessos portuários quanto infraestrutura e 
desenvolvimento urbano. 

A primeira iniciativa da SEP nessa direção foi a construção, ainda durante a 
formulação da Lei 12.815/13, do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), 
ferramenta de apoio a tomada de decisões e busca de resultados para os problemas 
provocados pela falta de uma estrutura uniforme na divisão clara de tarefas e 
responsabilidades entre entidades públicas e privadas. 

A partir do PNLP, a Secretaria elabora diagnósticos e prognósticos do setor 
para a avaliação de cenários e a proposição de ações de médio e longo prazo que 
permitem a tomada de decisões em seis principais áreas temáticas: infraestrutura; 
superestrutura e operações; logística e hinterlândia; economia e finanças; gestão; e 
meio ambiente. 
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Os Planos Mestres trazem elementos, ferramentas e alternativas para 
melhoria da gestão e para a expansão dos portos, tendo como objetivos: 
(i) Analisar as melhorias operacionais necessárias; 
(ii) Identificar as necessidades de investimentos no porto, tanto em 

superestrutura quanto em infraestrutura; e 
(iii) Analisar a concorrência do porto frente ao setor portuário. 
 

Ademais, em um esforço do Governo Federal para melhorar a gestão dos 
portos, no dia 08 de janeiro de 2014 foi publicada no Diário Oficial da União a 
Portaria SEP/PR nº 03, que institucionalizou, além do PNLP, os demais instrumentos 
que passaram a formar o conjunto do planejamento do setor portuário nacional: o 
Plano Mestre, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e o Plano Geral de 
Outorgas (PGO). 

Destaca-se conforme a Portaria SEP/PR nº 03, o item III - O Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) - instrumento de planejamento operacional 
da Administração Portuária, que compatibiliza as políticas de desenvolvimento 
urbano dos municípios, do estado e da região onde se localiza o porto, visando, no 
horizonte temporal, o estabelecimento de ações e de metas para a expansão 
racional e a otimização do uso de áreas e instalações do porto, com aderência ao 
Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP e respectivo Plano Mestre.  

Os PDZ‘s devem dar atenção especial às relações Porto x Cidade, 
respeitando o Estatuto das Cidades, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 
PNGC (Plano de Zoneamento Costeiro - PZC), Zoneamento Ecológico-Econômico - 
ZEE, Plano Diretor, Plano de Mobilidade e demais planos.  

Para o setor, a Portaria da SEP/PR significa a formalização do resgate do 
planejamento portuário nacional, que passa a ser instrumento indicativo para atração 
de investimentos, identificação de oportunidades, participação da sociedade no 
desenvolvimento dos portos e da sua relação com as cidades, com o meio ambiente, 
da integração com as políticas de expansão da infraestrutura nacional de transportes 
e para racionalização da utilização de recursos públicos. 

Em relação à Inteligência Portuária, a Secretaria de Portos – SEP/PR 
apresenta os seguintes programas e ações de forma detalhada: 

- Porto 24 horas; 
- Porto sem Papel – PSP; 
- Tráfego Portuário – VTMIS; e 
- PortoLog.  
 
Porto 24 horas  
O Porto 24 horas é um conjunto de ações coordenadas para assegurar a 

disponibilidade e continuidade ininterrupta da operação dos diversos órgãos federais 
que atuam nos portos marítimos, sem que para tanto haja necessidade de 
investimentos em infraestrutura portuária. O objetivo das ações é de conferir 
agilidade aos processos e reduzir o tempo de espera para liberação das 
mercadorias, o que implica em menores custos de armazenagem, redução de filas, 
maior celeridade na tramitação de licenciamento de importação e despacho 
aduaneiro, assim como na melhor utilização dos recursos. A forma de implantação 
depende das características de cada porto e deve ser definida pelas autoridades, 
seja pela formação de plantões diferenciados, pela maior utilização de tecnologias 
da informação e comunicação ou pela melhor alocação da infraestrutura e do 
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espaço físico disponível, o que pode implicar em melhorias de processos de controle 
e fiscalização. O importante é assegurar a disponibilidade do atendimento e dos 
serviços, atendendo de forma racional a demanda e as necessidades locais. 

O serviço prestado pelas autoridades portuárias, pela Marinha e Polícia 
Federal já foi implantado nos portos de Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itajaí, 
Vitória, Rio Grande, Suape e Fortaleza. O programa leva em consideração as 
características de demanda e de capacidade operacional de cada porto no qual foi 
implantado. Como resultado, a solução com base no conceito do Porto 24 horas é 
aplicada de modo diferenciado, podendo se dar por meio da extensão dos turnos de 
trabalho dos órgãos federais em horários especificados (por exemplo, de 08h00 às 
20h00 ou de 07h00 às 19h00), bem como pela alocação efetiva de equipes 
alternadas em regimes que cubram 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana 
e dias feriados, segundo o porto e o tipo de serviço prestado. Isso implica dizer que 
nem todos os portos demandam atendimento permanente por 24 horas todos os 
dias, por parte de todos os órgãos públicos e com relação a todos os tipos de 
atividades (a exemplo de protocolo, análise de documentação, 
autorizações/anuências, vistorias, inspeções físicas etc.). Por fim, já foi identificado 
que há portos que não necessitam de atendimento 24 horas, a exemplo de Areia 
Branca/RN, Ilhéus/BA, Imbituba/SC e Cabedelo/PB, em decorrência da baixa 
demanda relativa. (SEP/PR, 2016) 

 
Porto sem Papel – PSP;  
O Porto sem Papel é um sistema de informação que tem como objetivo 

principal reunir em um único meio de gestão as informações e a documentação 
necessárias para agilizar a análise e a liberação das mercadorias no âmbito dos 
portos brasileiros. A SEP/PR já implantou o projeto nos 34 portos públicos, 
eliminando mais de 140 formulários em papel que foram convertidos para um único 
documento eletrônico. Seguindo recomendações da Organização Marítima 
Internacional (IMO), o sistema atua como uma ferramenta de janela única portuária. 
O responsável pela embarcação, o armador ou a agência de navegação 
disponibiliza as informações obrigatórias e necessárias para a entrada ou liberação 
das mercadorias em uma única base de dados. A partir dela é possível a análise dos 
dados por parte das autoridades portuárias e órgãos de fiscalização obrigatória. As 
informações são agregadas em um Documento Único Virtual (DUV) e transmitidas 
eletronicamente ao sistema, eliminando mais de mil itens de informação que 
anteriormente eram prestadas de forma redundante. Além disto, a comunicação de 
exigências por partes das autoridades e o atendimento são feitos via sistema, o que 
traz ainda mais agilidade a todo o processo. O sistema é utilizado de forma 
obrigatória em todas as estadias de navios nos públicos brasileiros. As embarcações 
constam do Cadastro Nacional Portuário do PSP, facilitando a recuperação 
automática das informações. (SEP/PR, 2016) 

Implantação 
Em 2011 o sistema entrou em operação nos portos de Santos, Rio de Janeiro 

e Vitória. A implantação seguiu em 2012 nos portos de Niterói, Itaguaí, Angra dos 
Reis, Forno, Barra do Riacho, Fortaleza, Pecém, Recife, Suape, Natal, Areia Branca, 
Maceió, Cabedelo, Salvador, Aratú, Ilhéus, Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba, 
Laguna, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, São Sebastião, Paranaguá e Antonina. 
A operação do PSP em 2013 teve início no mês de abril nos portos de Belém, 
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Santarém, Vila do Conde, Itaqui e Macapá e foi concluída em maio com a entrada 
em operação no porto de Manaus. (SEP/PR, 2016) 

Benefícios da Janela Única (Single Window) 
O conceito de janela única é: ―Uma facilidade que permite aos envolvidos no 

comércio e no transporte, a padronização de informações e documentos, com um 
ponto de única entrada para cumprir toda a importação, exportação e cabotagem, e 
exigências reguladoras. Os três primeiros portos que implantaram o Porto Sem 
Papel - Santos, Rio de Janeiro e Vitória - já apontam redução da burocracia. Em 
Santos, maior porto da América Latina, 92% dos navios que movimentam 
contêneires já estão autorizados, via sistema, a atracar mesmo antes de sua 
chegada ao porto. No Rio de Janeiro e em Vitória, os percentuais são de 82% e 
86%, respectivamente. Com a entrada do navio, é necessária a concessão da 
anuência de operação, que é a autorização dada para o início dos procedimentos de 
carga e descarga. Também como resultado do sistema, em Santos, 93% dos navios 
de contêineres obtêm essa anuência antes mesmo de sua efetiva atracação. No 
Porto do Rio de Janeiro, devido ao maior número de navios transportando cargas 
que necessitam um tratamento diferenciado, por serem carga de risco, o percentual 
é de 58%. Antes eram entregues 112 documentos aos seis intervenientes que estão 
no sistema. Cabe destacar que apesar de haver 26 possíveis intervenientes nas 
estadias de embarcações, apenas os seis participam em 100% das ocorrências, 
quais sejam: Autoridade Portuária (Porto), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), o Departamento de Polícia Federal (Polícia Marítima), Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Vigiagro), a Marinha do Brasil (Autoridade 
Marítima) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Autoridade Aduaneira). Os 
demais intervenientes atuam esporadicamente, de acordo com tipos de mercadorias. 
Um novo processo da Marinha do Brasil está sendo implantado no Porto Sem Papel 
para que todo o processo prescinda de emissão de documentos em Papel. Serão 23 
documentos emitidos diretamente no Sistema com assinatura digital. (SEP/PR, 
2016) 

Avanços 
Desde agosto de 2011, quando teve início a operação plena do sistema pelo 

porto de Santos até dezembro de 2014 foram cadastradas 10.629 embarcações com 
82.687 atracações realizadas e gerados de forma ágil, 69.777 certificados, além de 
outros 251.530 documentos. (SEP/PR, 2016) 

Racionalização 
Quanto ao envio das informações, a utilização de um procedimento único 

para divulgação das informações evita redundâncias de diferença de procedimentos 
entre portos. Para a criação dos DUVs as agências de navegação carregam os 
dados a partir do cadastro das embarcações, por exemplo, basta inserir o número da 
embarcação (nº IMO) e o sistema pesquisa no cadastro de embarcações. As 
informações, também, podem ser aproveitadas de uma viagem anterior da mesma 
embarcação. Neste caso é atualizada somente as informações da presente escala. 
(SEP/PR, 2016) 

Agilidade 
Quando um órgão anuente faz uma exigência, há uma sinalização no sistema 

informando o motivo da exigência. O representante da embarcação pode atender e 
informar seu cumprimento, também, pelo sistema, inclusive com a possibilidade de 
anexar documentos, quando exigidos.  Estes procedimentos evitam a movimentação 
física de documentos. (SEP/PR, 2016) 
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Facilidade  
As informações são apresentadas com antecedência e por meio de interfaces 

intuitivas e de forma estruturada, o que proporciona agilidade na análise da 
documentação por parte da autoridade portuária e órgãos públicos resultando em 
anuências mais rápidas. (SEP/PR, 2016) 
  Previsibilidade  

O sistema tem facilitado o controle quanto ao cumprimento da legislação 
vigente, pois todas as regras estão sendo implementadas no PSP, o que permite a 
obrigatoriedade no preenchimento de informações essenciais. Em função da 
racionalização de procedimentos, alguns órgãos promoveram uma reestruturação 
em suas organizações, inclusive com movimentação de pessoal para outros setores. 
(SEP/PR, 2016) 

Transparência 
Todas as informações transmitidas pelas agências, bem como as anuências e 

exigências, com respectivos responsáveis e data/hora em que ocorreram, ficam com 
seus históricos registrados no sistema, permitido consultas e auditorias a qualquer 
momento. (SEP/PR, 2016) 

  

 
Fonte: SEP/PR (2016). 

 
Tráfego Portuário – VTMIS;  
A SEP/PR está desenvolvendo nos portos públicos brasileiros um conjunto de 

ações denominadas ―Inteligência Logística Portuária‖. Entre as iniciativas está a 
implantação do VTMIS, sigla em inglês para Vessel Traffic Management Information 
System (Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações). 
Trata-se de um significativo avanço tecnológico para os nossos portos, pois o VTMIS 
equipa os principais e mais movimentados terminais no mundo. O VTMIS é um 
sistema de auxílio eletrônico à navegação, com capacidade para prover a 
monitoração ativa do tráfego aquaviário. O objetivo do sistema é ampliar a 
segurança da vida humana no mar, a segurança da navegação e a proteção ao meio 
ambiente nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de 
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acidente de grandes proporções. Além disso, o VTMIS tem como uma de suas 
funções primárias a busca por uma melhora na eficiência da movimentação de 
cargas, utilização dos recursos e infraestrutura do porto e organização do tráfego 
aquaviário na área portuária, canais de acesso e fundeadouros. O sistema será 
integrado ao Porto Sem Papel. O sistema caracteriza-se por ser uma poderosa 
ferramenta gerenciamento de dados, pois realiza a integração de um grande volume 
de informações provenientes de dispositivos e sensores. Segundo a Recomendação 
V-128 da International Association of Marime Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities (IALA) sobre Requisitos Operacionais e Técnicos para o Desempenho de 
Equipamentos VTS, os elementos essenciais de um sistema moderno são: Radares, 
que possibilitam o rastreamento de embarcações, AIS (Automatic Identification 
System) que equipam os navios de grande porte; CFTV dotado de câmeras de longo 
alcance e visão noturna; sensores meteorológicos e hidrológicos; comunicações 
VHF; e um Centro de Controle Operacional (CCO-VTMIS), para o qual convergem 
todas as informações capturadas através dos sensores remotos. Futuramente outros 
módulos de gestão portuária podem ser agregados ao sistema.  

O objetivo é que o VTMIS demonstre sua eficiência e o porto consiga torná-lo 
auto-sustentável. (SEP/PR, 2016) 

 
PortoLog 
Como forma de melhorar o acesso portuário terrestre, a SEP/PR desenvolveu 

o sistema PortoLog – Cadeia Logística Portuária Inteligente.   
Objetivo é  evitar a formação de filas de caminhões nas cidades e nos 

acessos rodoviários aos portos. A implantação do sistema começou pelo Porto de 
Santos, que recebe mais de 50% da safra agrícola a ser exportada, principalmente 
produtos do complexo soja e milho. Porém, a iniciativa está sendo implementada em 
12 portos brasileiros, que também vão adquirir os equipamentos e utilizar o sistema 
já concluído pelo Serpro. O sistema visa sincronizar as datas de chegada dos navios 
e das cargas nos terminais, a programação e o credenciamento de veículos para uso 
racional e utilização da plena capacidade de acesso ao porto. A partir de um 
cadastramento da carga no sistema, o Portolog vai monitorar sua saída para o porto, 
através de acompanhamento eletrônico. Os caminhões serão identificados com 
etiqueta inteligentes que enviarão os dados por meio de sistemas de comunicação, 
permitindo o rastreamento e gerenciamento do transporte com mais eficiência. A 
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP adquiriu equipamentos de 
rádio frequência, etiquetas inteligentes para caminhões e leitores OCR, que 
identificarão os veículos que transitam com a carga através de leitura ótica das 
placas. Na área pública está prevista a instalação desses equipamentos em nove 
gates e dois pré-gates, em Santos e Guarujá. Os terminais e pátios de triagem serão 
responsáveis pela implantação em suas áreas. Pela nova sistemática, antes de 
chegar ao porto, os caminhões serão direcionados para pátios de triagem 
localizados no planalto e na baixada de Santos. Eles ficarão retidos no  pátio do 
planalto para serem cadastrados/agendados no sistema  Portolog. Após  análise de 
vagas na proximidade do porto, os caminhões agendados são encaminhados para o 
pátio da baixada, onde serão recepcionados e informados do horário de saída para 
se encaminharem aos terminais portuários. A intenção do governo é transferir as 
filas formadas ao longo da estrada, sem infraestrutura, para um lugar seguro e com 
infraestrutura. O Portolog tem a função de fornecer uma ferramenta especialmente 
desenvolvida para o monitoramento integrado e um eficaz controle da carga.  Além 
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das áreas públicas do porto, terminais e pátios, o programa se estenderá, também, a 
todos os corredores rodoviários do país. O Portolog está sendo interligado ao Porto 
sem Papel (sistema de informação que reúne em um único meio de gestão as 
informações e a documentação das mercadorias embarcadas e desembarcadas nos 
portos) e ao Sistema de Monitoramento do Tráfego de Embarcações, o VTMIS, que 
possibilitará o acompanhamento e gerenciamento, em tempo real, do fluxo de 
embarcações no canal de navegação e nas áreas de fundeio do Porto. O inicio da 
operação obrigatória do Portolog foi em janeiro de 2015. 

 
  

5. CONCLUSÃO  
 

Cidades Sustentáveis 
Uma cidade é o resultado de uma busca por uma Excelência em Gestão, da 

Gestão  Ambiental, Urbana e Territorial. 
De assunto extremamente polêmico para discussões a serem enfrentadas. As 

organizações se preparam, se qualificam ou certificam seus protocolos e 
procedimentos a fim de cada vez mais garantir qualidade nas suas operações. 
Levando em consideração que as operações portuárias são sensíveis aos riscos 
sociais, ambientais e econômicos, além da especial relação porto-cidade, há de se 
buscar, de forma acelerada o equilíbrio ou a ponderação das ações. É constatado, 
inclusive por exigência legal, o comprimento de condicionantes para as 
organizações, instalações e operações bem como outros procedimentos entre essas 
partes. Além, das unidades (cidades e portos) investigadas, é identificado uma série 
de políticas, programas, planos e projetos, com ações práticas para tentar equalizar 
a gestão e as relações ambientais.  

As cidades brasileiras sofrem pela falta de planajemanto, de projetos, de 
modelo de gestão, do modelo politico, pela falta de consciência pessoal e social para 
com a cidade. Aliás, as cidades são mal cuidadas, mal gerenciadas e sofrem pela 
absorção desenfreada dos seus recursos.  

Em relação aos indicadores das cidades condicionados aos 12 eixos do 
Programa Cidades Sustentáveis (Governança; Bens naturais comuns, Equidade, 
justiça social, cultura de paz; Gestão local para a sustentabilidade; Planejamento e 
desenho urbano; Cultura para a sustentabilidade; Educação para a sustentabilidade 
e qualidade de vida; Economia local, dinâmica, criativa e sustentável; Consumo 
responsável e opções de estilo de vida; Melhor mobilidade, menor tráfego; Ação 
local para a saúde; e Do local para o global) muito pouco se faz, proporcionalmente 
as necessidades latentes da cidade, reflexo das inúmeras dificuldades relacionadas 
a gestão das cidades. Relacionando com os conceitos e ações dos Portos 
Inteligentes, das cidades para os Portos, poucos ou desfocados movimentos são 
realizados por necessidade da pressão da lei, dos resultados financeiros ou quando 
conveniente, da sociedade. Na contra ordem, os Portos também fazem avanços 
estratosféricos com seus terminais (parceiros), mas cronologicamente atrasados 
face aos tamanhos e impactos gerados na sociedade.  

 
Portos Inteligentes  
Temos portos de várias gerações onde mundo a fora despontam portos 

extremamente modernos, imensos ou bem dimensionados e especializados, além da 
3º geração, conforme algumas classificações técnicas utilizadas. Para o Brasil, o 
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parque portuário detém de muitas amostras que estão aquém da 3º geração, com 
conceitos, construção, superestrutura, infraestrutura e operação ultrapassadas, com 
tecnologias, produtividade, eficiência e gestão abaixo dos padrões necessários ou 
exigidos para os negócios mundiais e locais. Convém citar estas tipologias de 
portos, pois, além das funções desempenhadas pelos outros tipos, estes portos 
devem estar empenhados em buscar entrosamento com sua área de abrangência – 
hinterland, visando a tornar-se o motor de desenvolvimento e um centro de serviços 
logísticos para a comunidade envolvida. Porém, as áreas de influência geram 
interferências, em alguns casos, positivas. Isso acontece face aos gargalos ou 
restrições entre portos, às instalações mais próximas aos sistemas produtivos ou por 
outros elementos logísticos. Logo, quanto mais modernos, customizados e 
otimizados forem os portos, suas retroáreas, as cidades e a região em que estão 
alocados, melhor serão os seus desempenhos e seus resultados.     

Não é aceitável que organizações portuárias, complexas e geradoras de 
grandes impactos não tenham de forma clara, objetiva, institucionalizada, entendida 
e respeitada um modelo de gestão, uma forma de trabalho que as partes envolvidas 
possam respeitar novos e modernos sistemas de gestão inteligentes. Isso deve ser 
refletido também nos Conselhos de Autoridade Portuária – CAP ou nos 
encaminhamentos com a relação porto-cidade. O tamanho, a complexidade, a 
importância estratégica e real de um porto na sociedade merece um tratamento a 
altura de um padrão mundial, seja pelos seus negócios ou pelas suas relações e 
operações.  

Desdobrando, vêm os sistemas integrados de gestão, que são utilizados 
pelos gestores, com os seus modelos de gestão e que interagem com os demais 
subsistemas organizacionais. Há várias classificações de sistema, como o sistema 
organizacional, o sistema de gestão, o sistema social e o sistema de informação. 
Otimizar as relações com recursos-operação-produtos/serviços, considerando as 
variáveis dos ambientes externo e interno que impactam as atividades 
organizacionais, em seus aspectos operacionais, financeiros, econômicos e 
patrimoniais é o que se espera dos sistemas inteligentes e que tragam melhores 
resultados, no mais curto espaço de tempo possível. Há de se lembrar que os 
recursos são escassos e valiosos.   

Dos Indicadores 
As ações do governo federal (Secretaria de Portos da Presidência da 

República SEP/PR) e os portos estão concentradas no conceito denominado de 
―Inteligência Logística Portuária‖, 100% estão sendo cumpridos. 

Nos 4 (quatro) grandes projetos, há vinculações diretas e indiretas com uma 
Cidade Sustentável, em maior ou médio grau. Observa-se que qualquer ação 
relacionada com um porto gera impacto no ambiente. Assim sendo, percebe-se 
movimentos que indicam com dados, informações e conhecimento inovador a forte 
relação de dependência, integração, integração e conexão, ainda que tardio, se for 
levado em consideração as necessidades do país e das cidades nas últimas 
décadas e a importância do setor para a economia local, nacional e global.   

O Porto 24 horas tem o objetivo de conferir agilidade aos processos e reduzir 
o tempo de espera para liberação das mercadorias, o que implica em menores 
custos de armazenagem, redução de filas, observando melhor alocação da 
infraestrutura e do espaço físico disponível, o que pode implicar em melhorias de 
processos de controle e fiscalização.  
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Já o Porto sem Papel – PSP, como um sistema de informação que tem como 
objetivo principal reunir em um único meio de gestão as informações e a 
documentação necessárias para agilizar a análise e a liberação das mercadorias no 
âmbito dos portos brasileiros tem link direto uma Cidade Sustentável, mais Humana 
e Inteligentes.  

Quanto ao Tráfego Portuário – VTMIS sigla em inglês para Vessel Traffic 
Management Information System (Sistema de Gerenciamento e Informação do 
Tráfego de Embarcações), mesmo sendo um sistema de auxílio eletrônico à 
navegação, com capacidade para prover a monitoração ativa do tráfego aquaviário, 
o sistema amplia a segurança da vida humana no mar, a segurança da navegação e 
a proteção ao meio ambiente nas áreas em que haja intensa movimentação de 
embarcações ou risco de acidente de grandes proporções. Além disso, o VTMIS tem 
como uma de suas funções primárias a busca por uma melhora na eficiência da 
movimentação de cargas, utilização dos recursos e infraestrutura do porto. Ou seja, 
mesmo voltado para o mar, afeta a vida na urbe.  

Chegando ao PortoLog, talvez o programa de maior impacto nas relações de 
Inteligências entre portos e cidades. Para melhorar o acesso portuário terrestre, o 
sistema busca  evitar a formação de filas de caminhões nas cidades e nos acessos 
rodoviários aos portos. Porém a implantação é mais lenta e só é sentida nos portos 
mais importantes como Santos, mesmo avaliando tecnicamente que o descontrole 
da gestão de tráfego em época de safra atinja outras portos/cidades.  

Ou seja, todos os programas dos Portos Inteligentes geram interação direta 
com todos os indicadores gerais dos programas propostos para se tornar uma 
Cidade Sustentável, observando cada eixo (Governança; Bens naturais comuns; 
Equidade, justiça social, cultura de paz; Gestão local para a sustentabilidade; 
Planejamento e desenho urbano; Cultura para a sustentabilidade; Educação para a 
sustentabilidade e qualidade de vida; Economia local, dinâmica, criativa e 
sustentável; Consumo responsável e opções de estilo de vida; Melhor mobilidade, 
menor tráfego; Ação local para a saúde; e Do local para o global) e seus 
indicadores.   

Ainda sobre os Portos, não é objeto deste artigo, discutir os indicadores 
diretos de gestão e operação, mas será feito em outras oportunidades. Entretanto, 
se lança um recorte desta abordagem que deve focar nas áreas, eixos e indicadores 
de Gestão, Socioeconômicos, Logística, Infraestrutura, Operação, Meio Ambiente 
etc. 

Em novos trabalhos, será dado ênfase no detalhamento e cruzamento dos 
indicadores, métricas e resultados reais de alguns casos.  

As ações e Integrações para se ter Cidades Sustentáveis e Portos Inteligentes 
são muito lentas e degradantes. São poucos os casos da relação Porto x Cidade 
analisados no Brasil em que se encontram projetos, planejamentos e ambiência 
integrada, observando que estes casos apresentam frações de excelência.  

Em compensação, há amostras mundiais de pura excelência e de modelo de 
gestão e tendência tecnológica como Shanghai – China, Cingapura – Cingapura, 
Rotterdam – Holanda, Qinhuangdao – China, Busan – Coréia do Sul, Baltimore – 
EUA, Hamburgo – Alemanha, Barcelona – Espanha. Gênova - Itália etc.  

Os programas, projetos e ações vinculados a Inteligência Logística Nacional 
são a conversão do planejamento em nível nacional para as unidades (portos e 
terminais). Quanto ao planejamento, o país terá acesso e contato com o que se tem 
de referência no mundo. Resta saber qual serão os conflitos e os impactos destas 
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ações com as comunidades portuárias locais, quem terá acesso e em quanto tempo 
estas tecnologias estarão implementadas e em funcionamento adequado. Estas 
preocupações estão discutidas de forma diluída ao longo de todo o estudo. Ou seja, 
se o país já levou muito tempo para acessar estes conhecimentos mundiais, soma-
se a este cenário a demora ou as dificuldades encontradas face aos problemas do 
governo federal e as dificuldades dos Governos Estaduais e Municipais nas suas 
gestões.   

A relação porto-cidade e o planejamento portuário nacional são lentos, 
complexos, mas necessários. Reflete nos estados que interferem nos municípios. 
Entretanto, é um assunto mais que prioritários e infelizmente, discutidos na união, 
mas com baixíssimos investimentos e celeridades estruturais. Já nos municípios, em 
muitos casos, há um gap de interação das autoridades, organizações e instalações 
portuárias com a cidade, onde, quando da combinação de demandas e ofertas, 
restam grandes impactos, positivos e negativos. Como amostra, destaca-se que em 
muitas cidades portuárias, como exemplo a área de engenharia de trânsito, obras 
recebem muito pouca ou nenhuma atenção, além das obrigatórias na força da lei. É 
o rebatimento das restrições do setor in loco. 

Em relação às ações específicas, o sistema portuário catarinense há de focar 
em elevada produtividade eficiência, rever a política de tarifas portuárias, qualificar 
intensivamente e adequar o contingente de trabalhadores necessários à atividade 
portuária, fomentar zoneamento econômico e ecológico da costa catarinense, 
incentivar e desenvolver efetivamente as relações porto-cidade. Cada unidade 
portuária deve fazer uma revisão da sua poligonal, conjugada ao seu Plano de 
Desenvolvimento e Zoneamento. Fazer com que os agentes do setor portuário 
sejam preponderantes nas revisões dos Planos Diretores das cidades respeitando o 
Estatuto das Cidades e investir em planejamentos e projetos de longo prazo para as 
áreas e retroáreas dos portos e das cidades. As autoridades portuárias e públicas 
devem estar atentas à gestão integrada dos seus fluxos de tráfego, tanto internos 
quanto externos. A gestão ambiental deve se tornar o centro das atenções pelo 
setor, por conta do aumento das restrições e do impacto nas suas operações e 
futuras expansões.  

Por fim, resta necessariamente, desenvolver e executar uma gestão de 
excelência aplicada e sistêmica entre portos e cidades.  
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Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo descrever o uso da Business Process Modeling 
Notation (BPMN) no mapeamento de processos em uma empresa de Construção 
Naval e Offshore do Polo Naval de Rio Grande. Metodologicamente, quanto ao seu 
propósito, é um estudo de diagnóstico, de caráter qualitativo, cujo delineamento 
segue as diretrizes de uma pesquisa-ação, com o emprego de questionários e 
entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados. Dentre os principais resultados 
foi possível analisar a sequência completa de atividades do setor objeto de análise, 
o que permitiu verificar quais processos estariam mais aptos ao desenvolvimento de 
futuras melhorias. 
 
Palavras-chave: Mapeamento de Processos; Indústria Naval e Offshore; Workflow; 
Business Process Modeling Notation (BPMN). 
 
 
1. Introdução 
 

O setor industrial está presente em diversas atividades econômicas do País 
tais como fabricação de máquinas e equipamentos, veículos automotores, 
metalurgia, confecção de artigos de vestuário, produtos alimentícios, celulose, 
produtos de borracha e material plástico, petroquímicas e indústrias navais. De 
acordo com dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) e 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ano de 2016 apresenta 
dados favoráveis rumo ao equilíbrio econômico, apesar de ainda sofrer as 
consequências da crise econômica no Brasil de 2015. Nesse contexto, o setor de 
indústria geral apresentou nova retração - de 0,3% - o que representa uma 
desaceleração na queda, visto que nos últimos três trimestres os índices haviam 
sido superiores a 3% - desde o início da contagem em 2002. Entre os principais 
subsetores da indústria que causaram esta diminuição figuram Fabricação de 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; Veículos automotores, 
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reboques e carrocerias; Fabricação de máquinas e equipamentos; Metalurgia; 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (IEDI e IBGE, 2016). 

De acordo com relatório do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA, 2013), a 
indústria naval tem sua fabricação focada, principalmente, nos segmentos de 
Petróleo e Gás, de transporte marítimo de longo curso e cabotagem, de transporte 
fluvial, de Forças Armadas e do segmento de lanchas e iates, apresentando também 
reduzida representatividade econômica. Este setor relaciona-se diretamente com os 
setores em crise, seja pela fabricação de peças ou compra de matérias de uso e 
consumo. Conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e 
Reparação Naval e Offshore, devido ao aumento da taxa cambial, incerteza 
econômica e a existência de problemas contratuais com a principal contratante, a 
Petrobras – que no início deste ano decidiu rever o plano de negócios 2015-2019, e 
com isso, diminuiu a fabricação de plataformas e navios – o setor apresentou pela 
primeira vez em 15 anos a redução da produção e de quadro efetivo de funcionários. 
Além disso, os Estaleiros Brasileiros reduziram cerca de 40 mil postos de trabalho 
direto e outros 120 mil indireto (SINAVAL, 2015). 

Diante deste panorama, é necessário buscar alternativas que garantam a 
continuidade das operações de construção naval no Brasil, por meio da criação de 
novas medidas de fiscalização, governança e gerenciamento de processos, a fim de 
reduzir os custos de produção a partir de melhorias internas. Isto posto, a ferramenta 
de mapeamento de processos configura um interessante auxílio às organizações, 
pois desempenha um papel conceituado por avaliar o desempenho e as dimensões 
estruturais de um fluxo de trabalho. Tal ferramenta permite implantar uma nova 
estrutura organizacional, eliminando vícios dos processos, redução de falhas na 
integração dos sistemas, redução de custos no desenvolvimento de produtos e 
ainda é possível realizar uma varredura interna nos processos existentes, buscando 
a correção ou simplificação destes (Correia & Almeida, 2002). 

Assim, a realização de um estudo de mapeamento de processos em 
indústrias da construção naval é importante para demonstrar aos gestores os 
benefícios da utilização desta ferramenta em sua estrutura administrativa e 
operacional, visando a manutenção e o controle dos processos internos da 
organização. Neste trabalho, será realizado o mapeamento de processos do setor 
de recursos humanos da empresa Alfa atuante no setor da construção naval na 
cidade de Rio Grande/RS, a qual disponibilizou recursos e profissionais para auxiliar 
no processo de mapeamento e, posteriormente, no desenvolvimento de melhorias 
internas na organização. Para tanto, será utilizada como modelo de mapeamento de 
processos a notação BPMN, com a qual pretende-se detalhar os processos do setor 
além de apresentar suas possíveis melhorias. 

O artigo divide-se em oito seções. Após a introdução, a seção 2 expõe o 
referencial teórico. Na seção 3, é apresentada a metodologia utilizada e as 
orientações do estudo. A seguir, nas seções 4 e 5, delibera-se acerca da origem e 
evolução do Business Process Modeling Notation (BPMN). Nas seções 6 e 7, são 
descritas a justificativa para a aplicação do BPMN no setor de Recursos Humanos 
de uma indústria da construção naval, bem como, seu método de aplicação e 
atividades posteriores, que ultrapassarão o período disponível para apresentação 
deste projeto. Por fim, a seção 8 descreve as considerações finais, as limitações 
encontradas durante o estudo, além de sugestões para pesquisas futuras. 
 
2. Definição de Processo 
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Em uma organização, os processos são identificados como os meios de 

agregar valor a um produto ou serviço para atendimento de seus clientes, sendo que 
tais processos e suas atividades consomem recursos da organização. Dessa forma, 
torna-se necessário a boa gestão destes a fim de proporcionar: redução de custos, 
do tempo de ciclo e de atividades que não agreguem valor ao processo e melhoria 
da qualidade dos produtos e das atividades que agreguem valor ao produto (Slack, 
Chambers & Johnston, 2009). 

Processo é toda atividade que recebe um insumo específico e tem a 
capacidade de adicionar seu valor organizacional e transformá-lo, criando assim um 
resultado útil e eficaz ao recebedor vertical ou horizontal da esta cadeia produtiva 
(McHugh, Pendleblury & Wheeler, 1995). Em idêntica perspectiva, o processo é 
determinado como qualquer atividade que possui uma entrada (input), sendo 
agregado certo valor em sua produção, para que na saída (output), o cliente interno 
ou externo perceba os recursos da organização ali utilizados. Este sistema 
organizacional é ordenado pela seguinte hierarquia: macroprocesso, processo, 
subprocesso, atividade e tarefa (Harrington, 1993). 

A categorização de processos é sintetizada, basicamente, em três formas: 
processos primários – relacionam-se diretamente com o cliente e detém certo poder 
para impactá-lo; processos chaves – possuem alto custo para serem mantidos, mas 
geram simultaneamente um grande impacto no cliente externo; processos críticos – 
ligados diretamente à estratégia de negócio da empresa que identifica a estratégia 
no produto pelo cliente externo. Sendo assim, a organização que mantenha essas 
características em sua modelagem do processo de negócio, terá possibilitado o 
atingimento dos objetivos de entendimento, aprendizado, documentação e melhoria 
contínua de seus processos (Valle & Oliveira, 2011). 

No contexto mercadológico, toda mudança tecnológica no mercado atual ou a 
inserção de organizações em ambientes de competição globalizada, torna 
necessário a realização de uma gestão sobre as funções organizacionais, ou seja, 
será realizada uma remodelagem dos processos existentes, adequando-os ao novo 
mercado, para que seja possível aumentar a competitividade e o valor da 
organização neste ambiente (Villela, 2000). 

A partir de uma análise nos processos organizacionais é possível construir um 
modelo de gerenciamento cujo desenvolvimento deve considerar quatro enfoques 
iniciais: a eliminação de qualquer trabalho repetitivo ou desnecessário; a 
combinação de operações e elementos organizacionais; a modificação na sequência 
das operações e a simplificação das operações básicas ou essenciais. Dessa forma, 
este gerenciamento auxiliará a organização a identificar fontes de desperdício 
humano ou de material, através de uma comunicação simples e direta a todos os 
membros, elucidando as decisões mais viáveis naquele momento (Barnes, 1982). 

O mapeamento de processos, ao apoiar a gestão organizacional, torna-se 
uma ferramenta gerencial, analítica e de comunicação essencial para as 
organizações que buscam a promoção de melhorias ou a implantação de uma nova 
estrutura com novos processos. Outra importante função do mapeamento é sua 
evidenciação em registros documentados, visto que o aprendizado é construído com 
base em conhecimentos e experiências passadas pelos membros da própria 
organização, sendo este histórico relevante devido à migração de funcionários para 
outras empresas, aposentadoria e afastamentos - fatores que podem ocasionar a 
perda de lições e experiências adquiridas ao longo do tempo. O mapeamento ainda 
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exige que todas as áreas funcionais da organização estejam integradas para que 
seja possível a compreensão e participação do processo como um todo (Villela, 
2000). 

O mapeamento de processos possibilita a visualização completa e 
consequente compreensão das atividades executadas pela organização, e é 
estrutura básica para a análise de processos de negócios. Para a implantação desta 
ferramenta, é importante adotar três etapas iniciais: primeiramente, definir fronteiras 
de processos e seus respectivos clientes através da identificação das entradas e 
saídas do fluxo de trabalho; na segunda, realizar entrevistas com os responsáveis 
pelas atividades de cada processo organizacional além de uma pesquisa 
documental na organização; na terceira etapa, criar um modelo com base na 
informação adquirida e realizar a análise deste modelo conforme a lógica adotada 
inicialmente (Correia et al. 2002). 

Existem diversas técnicas de mapeamento com enfoques distintos. No 
entanto, é a adequada interpretação destas técnicas que permite à organização 
vislumbrar seus processos mapeados. Dentre as principais técnicas utilizadas na 
atualidade estão Fluxograma (Slack et al., 1997); Mapa de processo (Barnes, 1982); 
Mapofluxograma (Barnes, 1982); UML (Booch et al., 2000) e Business Process 
Modeling Notation – BPMN (OMG/BPMN, 2013). 

A partir de uma pesquisa bibliográfica realizada no segundo semestre de 
2015, cuja metodologia de análise bibliométrica auferiu publicações em Anais, 
Congressos e Periódicos sobre Mapeamento de Processos em indústrias no período 
de 2006 a 2015, foi percebida a inexistência de estudos de organizações que atuam 
na área naval e Offshore Brasileira. Sendo assim, o presente trabalho tem por 
objetivo realizar um estudo de mapeamento de processos em uma indústria do ramo 
naval e Offshore da cidade de Rio Grande/RS. 
 
3. Metodologia 

 
Baseado na estrutura proposta por Roesch (2013), os procedimentos 

metodológicos deste artigo podem ser identificados em seu propósito, caráter, 
delineamento e técnicas de coleta e análise de dados. Referente ao propósito, a 
pesquisa é classificada como pesquisa-diagnóstico, que ―propõe-se levantar e definir 
problemas, explorar o ambiente organizacional e de mercado‖ (Roesch, 2013). Tal 
perspectiva alinha-se com o objetivo geral do estudo. 

Em seu caráter, a pesquisa é definida como qualitativa, visto que seus 
métodos de coleta e análise de dados são apropriados em fases exploratórias do 
estudo, pois inicialmente buscam-se mudanças de pequeno porte, que depois de 
testadas e validadas podem ser implementadas em larga escala. Quanto ao seu 
delineamento, enquadra-se como pesquisa-ação - uma estratégia de pesquisa 
capaz de identificar os processos organizacionais e evoluí-los internamente (Roesch, 
2013). Além disso, o vínculo profissional preexistente auxilia o pesquisador a ter 
isonomia para a realização da análise interna e, concomitantemente, ser capaz de 
fornecer aos participantes, interesse e confiança mútuos no projeto desenvolvido. 

Na etapa de coleta de dados será caracterizada como modelo a técnica de 
observação participante considerada válida por Roesch (2013) quando possibilita ao 
observador realizar sua pesquisa de forma aberta, tendo as permissões necessárias 
para obter informações sobre os processos organizacionais. Por fim, na etapa de 
análise dos dados será utilizada a análise de conteúdo que, por meio de um método 
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lógico semântico, utiliza-se de informações lógicas e parâmetros predefinidos para a 
obtenção de um classificador (Campos, 2004). 
 
4. Business Process Modeling Notation (BPMN) 
 

No ano de 2002, o grupo de desenvolvimento de softwares denominado 
Business Process Management Iniciative iniciou a criação de uma ferramenta gráfica 
que representasse com maior simplicidade os processos organizacionais das 
empresas. Esta notação ficou conhecida por Business Process Modeling Notation 
(BPMN). Nos anos seguintes, ganhou reconhecimento tanto no meio acadêmico 
quanto no mercado corporativo americano e, por conta disto, em 2006, a Object 
Management Group (OMG ®), assumiu uma parceria com o grupo e se 
responsabilizou pela evolução e manutenção da notação BPMN. 

A OMG é uma organização internacional criada em 1989 cujo objetivo é 
apoiar e publicar a construção de padrões de programação através do livre 
desenvolvimento de ferramentas de gestão. Entre seus principais apoiadores estão 
estudantes, instituições acadêmicas e agências de governo, que auxiliam no 
desenvolvimento destas ferramentas. Por se tratar de uma organização que não 
possui propriedade exclusiva, todos seus projetos aceitam contribuições externas e 
permitem a todos os fornecedores desenvolverem programas utilizando sua notação 
como base, sem a necessidade de pagamento de Royalties ou taxas. Além de ser 
reconhecida mundialmente, é responsável por diversas notações de programação, 
tais como Unified Modeling Language – UML; Data Distribution Service – DDS; 
Extensible Markup Language – XML, entre outras. 

Após um período de testes, que durou cerca de um ano, a OMG identificou 
que o BPMN não possuía uma linguagem de programação específica, divergência 
que foi solucionada após a integração de uma linguagem pré-existente - XML 
Process Definition Linguage (XPDL) - à notação. A partir deste momento a notação 
BPMN é finalizada e liberada para empresas e fornecedores criarem suas 
ferramentas de modelagem, sendo que algumas destas são gratuitas. Sua última 
atualização foi em 2013 e trouxe a notação BMPN 2.0.2, cujos maiores 
desenvolvedores são Axway, BizAgi, Bruce Silver Associates, IDS Scheer, IBM 
Corporation, MEGA International, Model Driven Solutions, Object Management 
Group, Oracle, SAP AG, Software AG, TIBCO Software e Unisys.  

A Figura 1 demonstra o diagrama de um processo modelado através da 
notação BPMN. 
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Figura 1. Diagrama de Vendas de Carros zero km em notação BPMN 
Fonte: Business Process Incubator - OMG-BPMN, 2009. 

 
No Brasil, a popularização da notação BPMN vem evoluindo ao longo dos 

anos. Em 2012, o Governo Federal revisou seus Padrões de Interoperabilidade de e-
Governament (e-PING), e com isso, instituiu a utilização da notação para 
padronização de seus processos. 

No meio empresarial, a notação vem ganhando espaço, pois possibilita aos 
participantes do processo uma visão simplificada do projeto e direcionada a este, 
através da construção de diagramas. Para sua confecção, deve permitir aos 
analistas, criar os rascunhos iniciais dos processos; aos desenvolvedores, realizar a 
implantação tecnológica; e por fim, aos gestores, possibilitar a gestão e 
monitoramento de sua cadeia de processos. 

A partir deste panorama, justifica-se a escolha da ferramenta BPMN como 
notação visual do Mapeamento dos Processos de uma indústria naval da cidade de 
Rio Grande/RS. 
 
5. Modelagem de Processos utilizando a notação BPMN 
 

A notação BPMN é, sobretudo, uma representação gráfica de fácil 
interpretação que conta com elementos básicos para demonstrar a hierarquia de 
atividades que possibilitam a ocorrência de processos dentro da organização. Utiliza 
como essência o modelo de Gestão de Processos, ―ciclo PDCA‖ - método contínuo e 
progressivo de desenvolvimento, execução e verificação de ações que tornam 
possível o controle de atividades. 

O ciclo PDCA é assim denominado devido à utilização das iniciais de quatro 
palavras: Plan (Planejar); Do (Executar/Fazer); Check (Conferir/Verificar) e Act 
(Agir). Logo, a aplicação deste ciclo confere a organização a oportunidade de 
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exemplificar e posteriormente melhorar os processos internos através dos seguintes 
passos: planejar - realização de um diagnóstico atual dos processos organizacionais 
e neste serão demonstradas as melhorias necessárias aos processos, sendo criado 
então, um Plano de Ações; executar – aplicação das atividades inscritas no Plano de 
Ações; verificar – garantir o perfeito alinhamento entre o que foi planejado e o que foi 
de fato executado; agir – final do ciclo, onde será realizada uma avaliação geral do 
experimento para averiguar se os objetivos iniciais foram cumpridos. 

O Ciclo PDCA é infinito, ou seja, a cada vez que o ciclo finaliza, são 
identificadas novas oportunidades de melhoria dos processos ou vícios que não 
permitiram o alcance do objetivo inicial, fazendo com que ele volte novamente à 
etapa de Planejamento. A Figura 2 representa o processo de melhoria contínua do 
ciclo PDCA. 

 

 
Figura 2. Ciclo PDCA - Melhorias ao longo do Tempo 
Fonte: Modelagem de processos com BPMN, 2014. 

 
A modelagem de processos com a notação BPMN conta com dados básicos 

que facilitam a interpretação e a representação de processos. Há sete elementos 
chaves que permitem representar com fidelidade os processos existentes (Pool, 
Lane, Atividade, Data Object, Evento, Fluxo e Gateway) e, posteriormente, são 
difundidos em maiores correlações que possibilitam o aumento da expressividade 
dos gráficos. 

Importante salientar que a modelagem de processos em padrão BPMN deve 
obter como resultado diagramas facilmente compreensíveis e, caso necessário, 
alteráveis conforme os métodos internos da organização, pois um diagrama que 
necessite de explicações adicionais do modelador, de fato, não atingiu seu objetivo.  

A Figura 3 demonstra os elementos básicos da notação BPMN. 
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Figura 3. Elementos da Notação BPMN 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
Para demonstrar a utilidade de todos estes elementos, será utilizado um 

processo fictício de solicitação de comprovante de matrícula como base de 
modelagem. 
 
5.1 Elementos Pool e Lane 
 

Os elementos Pool e Lane são a base de construção de todos os gráficos 
compostos pela notação BPMN. Eles são utilizados como a transcrição integral para 
português - piscina e raia - e tem seu papel representativo informando qual processo 
está sendo diagramado e quais atores estão pautados.  

A Figura 4 demonstra a relação entre Pool e Lane. 
 

 
Figura 4. Pool e Lane 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
5.2 Elementos Data Object e Fluxo 
 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

718 

 

Os Data Objects são todos os tipos de arquivos, sistemas ou diretórios que 
são utilizados para a conclusão de uma atividade, sendo de entrada, de processo ou 
de saída. Já o elemento Fluxo é a direção que a atividade segue, desde seu início 
até sua conclusão. A Figura 5 demonstra a utilização destes elementos. 
 

 
Figura 5. Diagrama BPMN de solicitação de comprovante de matrícula 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
5.3 Elemento Atividade 
 

Anterior à definição do conceito Atividade na modelagem em notação BPMN, 
devemos compreender o que difere atividade de subprocesso. A resposta é mais 
bem definida no contexto da modelagem, que define como processo cada atividade 
que depende de outras subatividades para sua conclusão; caso não necessite, é 
então uma atividade exclusiva. Este detalhamento, exemplificado na Figura 6, 
transforma processos complexos em um fluxo de subprocessos (Símbolo ―+‖). e 
atividades simples que serão chamados de níveis de Abstração, onde o nível ―zero‖ 
é a atividade final, e os anteriores serão numerados de forma crescente.  
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Figura 6. Subprocesso e Atividades da solicitação de comprovante de matrícula 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
Para facilitar a interpretação dos diagramas e suas correlações, existem 

diferentes tipos de atividades, demonstradas na Figura 7 e descritas, posteriormente, 
no Quadro 1. 
 

 
Figura 7. Tipos de Atividades 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 
 

Tarefas Descrição 

Padrão 
Não necessita especificação em maiores 

detalhes, pois sua compreensão é simples. 

Envio 
 Utilizada quando há a necessidade de trocas de 

mensagens com um participante externo para 
conclusão de determinada atividade. 

Recebimento 
É a contraparte da tarefa de envio, onde o 
participante externo recebe a mensagem 

enviada. 
Usuário Realizada por uma única pessoa com suporte 
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computacional. 

Serviço 
Confere a um participante externo, normalmente 
via recurso tecnológico, informações para que a 

tarefa executada por ele seja concluída. 

Manual 
Atividade de esforço humano, sem a utilização 

de nenhum recurso computacional ou mecânico. 

Script 
Informa quando um código em formato de script 

é utilizado na demonstração de softwares 

Regra de Negócio 
Atende obrigatoriamente a regras estabelecidas 
pelo negócio para a conclusão de um processo. 

Loop 
Deve ser repetida inúmeras vezes até que o 
processo seja concluído, sempre informando 

sucesso ou fracasso a cada rodada. 

Múltiplas Instâncias 
Ocorre de forma similar ao Loop, mas utiliza de 

Data Objects para sua conclusão. 
Quadro 1. Descrição dos Tipos de Atividades 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
5.4 Elemento Evento 
 

Os eventos são as demonstrações gráficas que permitem a identificação do 
momento em que um processo inicia ou é finalizado, podendo ser de três tipos: 
evento de início – ativa o processo por resultado de eventos externos, ou mesmo o 
término de um processo anterior em cadeia; evento intermediário – ocorre durante o 
processo e podem ser ativado por diversos ―gatilhos‖, geralmente como resposta a 
algum erro no processo; e eventos de término – finalizam um processo e podem 
enviar informações de início para outros processos. 

A Figura 8 apresenta um processo com eventos de início e fim. 
 

 
Figura 8. Eventos do processo de solicitação do comprovante de matrícula 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
Similar às tarefas, os eventos também podem ser graficamente representados 

para facilitar a interpretação do diagrama. A Figura 9 demonstra as diferentes 
possibilidades da notação evento, descritas na sequência no Quadro 2. 



 

 

 

 
ANAIS III CIDESPORT                      ISSN 2447-4894 

721 

 

 
Figura 9. Tipos de Evento 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 
 

Eventos Descrição 

Mensagem 
Informa quando uma atividade é iniciada através 

do recebimento de mensagens. 

Tempo 

Determina qual será o tempo limite para 
realização da atividade, pode ser mesclada com 

a Tarefa de Loop, para informar qual o prazo 
para reiniciar esta etapa do processo. 

Cancelamento 
Permite terminar um processo antes do fim 

previsto, devido a uma impossibilidade imediata 
de continuidade. 

Condicional 
Suspende uma tarefa temporariamente para 
atualização de alguma informação pendente. 

Sinal 
Reiniciado logo após a solução da pendência 

citada no evento condicional. 

Múltiplo 
Origina o início de outras atividades 

concomitantes. 

Compensação 

Permite acionar um segundo processo, 
substitutivo ao primeiro, que é cancelado devido 

à ocorrência de algum problema de 
continuidade, causado pelo solicitante. 

Paralelo 
Permite a execução de diversas atividades, 

oriundas da finalização dela. 

Escalação 

Similar ao evento de compensação; ocorre, 
porém quando o problema de continuidade é 

causado pelo próprio organizador que transfere a 
atividade para outro processo substitutivo. 

Quadro 2. Descrição dos Tipos de Eventos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
5.5 Elemento Gateway 
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Os Gateways são utilizados para controlar a interação das atividades no 
processo; serão eles que indicarão as convergências ou divergências deste fluxo, 
tendo como principal função demonstrar a sequência de atividades, de acordo com o 
resultado anterior, liberando a passagem para a próxima atividade ou retornando-a 
ao passo anterior para ajustes. A Figura 10 demonstra a aplicação de um gateway. 
 

 
Figura 10. Gateway no processo de solicitação do comprovante de matrícula 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
Somente gateways padrões são incapazes de exemplificar todas as 

possibilidades dos momentos de decisão. Na Figura 11, são demonstradas outras 
possibilidades. Em sequência, uma breve descrição dos Tipos de Gateways 
demonstrada no Quadro 3. 
 

 
Figura 11. Tipos de Evento 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 
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Gateways Descrição 

Padrão 
Possibilita dois caminhos: avançar a próxima 

atividade ou retornar a anterior. 

Complexo 

Iniciado somente quando uma série de 
parâmetros anteriores é atendida. Usado em 
casos que diversas variáveis são necessárias 

para autorizar um novo processo. 

Baseado em Evento 

Ocorre somente quando certa atividade é 
executada e que dará origem a mais de um 
processo, de acordo com a necessidade do 

solicitante. 

Inclusivo 

Permite a entrada de várias setas de fluxo: 
agrupa as atividades e permite a passagem 

delas para uma ou mais atividades 
sequenciais. 

Exclusivo 

Ocorre a entrada de apenas uma de várias 
setas de fluxo: permite a passagem de 

somente uma atividade por vez e direciona a 
outra atividade exclusiva. 

Paralelo 

Permite a entrada ou saída de várias setas de 
fluxo, e que possibilita a realização de mais de 

um processo como resultado de sua 
passagem. 

Quadro 3. Descrição dos Tipos de Gateways 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
6. Justificativa do Projeto de Modelagem de Processos 
 

A empresa Alfa é um consórcio entre duas grandes empresas nacionais de 
construção civil e foi constituída para realizar o projeto de construção de duas 
Plataformas flutuantes de produção, armazenamento e transferência de petróleo 
(Floating Production Storage and Offloading - FPSO), cuja cliente é a Petrobras S/A. 
Pertencente a um grupo econômico que possui um estaleiro de construção e reparo 
de navios há cerca de 10 anos, Alfa é hoje uma das principais representantes do 
Polo Naval de Rio Grande, responsável pela construção, integração – processo que 
consiste na construção, operacionalização e instrumentação de equipamentos – e 
entrega de seis FPSO‘s até 2020 (SINAVAL, 2015). 

A unidade de recursos humanos da empresa é responsável pelos processos 
de Recrutamento e seleção; Admissão; Demissão; Ponto; Benefícios; Folha de 
pagamento; Encargos trabalhistas; Acesso ao canteiro por visitantes, funcionários e 
subcontratados; Relatórios de acompanhamento de escopo de obra aos outros 
setores da empresa; e Relações sindicais e legais. O interesse pelo mapeamento de 
processos deu-se em razão do escopo futuro da obra, que neste momento, possui 
aproximadamente 400 funcionários, divididos em quatro locais, sendo estes: Rio 
Grande (200); Rio de Janeiro (120); Dalian - China (60) e Chon Buri - Tailândia (20). 
Contudo, segundo a programação do setor de planejamento da empresa, até o mês 
de dezembro de 2016 o efetivo operacional da cidade de Rio Grande tem previsão 
de aumento de 2500 funcionários. 

O projeto de aplicação do Mapeamento de Processos com foco na utilização 
da notação BPMN na explicitação dos diagramas da unidade de Rio Grande 
(incubadora do projeto) foi apresentado à Diretoria da empresa no mês de abril de 
2016 por um graduando da Universidade Federal de Rio Grande – FURG, que 
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objetivou realizar a etapa final de seu Estágio Supervisionado em Administração na 
empresa em qual trabalha há aproximadamente cinco anos, no setor de Recursos 
Humanos. 

Após a análise da diretoria dos possíveis benefícios desta aplicação, bem 
como das particularidades contratuais para seu desenvolvimento, no início do mês 
de maio de 2016 foi aprovada uma prévia do projeto, sendo selecionado o setor de 
Recursos Humanos como núcleo de testes, o qual deverá aplicar e demonstrar até o 
mês de agosto de 2016, com auxílio do setor de Tecnologia da Informação, os 
benefícios da utilização do BPMN no Mapeamento de Processos. A partir deste 
momento os setores de recursos humanos e tecnologia da informação uniram 
esforços para transformar o mapeamento de processos na notação BPMN em um 
resultado tácito. 

O software utilizado para desenvolver os diagramas do setor de recursos 
humanos é gratuito e pertence à organização BizAgi®, uma das principais 
contribuintes da evolução da notação BPMN. Além deste, será também utilizado o 
sistema de workflow Fluig® – ferramenta que possibilita realizar a automação de 
processos – cuja utilização é comercializada e pertence à empresa TOTVS®, que 
possui contratos ativos com a Empresa Alfa, fornecendo os Sistemas Integrados de 
Gestão Empresarial (ERP), e será a estrutura responsável por transformar as 
melhorias identificadas em conteúdo usual à organização. 
 
7. Mapeamento de processos na notação BPMN do setor de Recursos 
Humanos 
 

Após a aprovação da Diretoria da Empresa Alfa, os Gestores dos setores de 
Recursos Humanos (RH) e Tecnologia da Informação (TI), realizaram uma reunião 
denominada ―Kick Off Mapping”, na qual foram apresentadas as metas do projeto 
aos funcionários participantes, sendo estas: 
 

 O funcionário Y, do setor de RH atuará como Analista de Processos e será 
responsável pela análise das atividades do setor, realização das entrevistas 
necessárias para captação de dados e criação dos diagramas das atividades 
do RH; 

 O Gestor de RH irá analisar os diagramas e validar ou solicitar manutenção 
destes; 

 O funcionário W, do setor de TI, atuará como Analista de Processos e será 
responsável pela análise e seleção de processos específicos em que o 
desenvolvimento de uma aplicação em sistema de Workflow seja possível; 

 O Gestor de TI irá validar ou solicitar alteração dos processos pré-
selecionados para desenvolvimento de uma aplicação em sistema de 
Workflow; 

 O setor de TI desenvolverá uma aplicação em sistema de Workflow dos 
processos selecionados; 

 A aplicação desenvolvida irá ser testada e validada pelo setor de RH, que irá 
informar a necessidade de adaptações e ajustes, caso necessário; 

 A ferramenta finalizada será divulgada a diversos setores da empresa para 
realização dos testes de funcionalidade e identificação de possíveis 
melhorias; 
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 Após o período de testes e possíveis manutenções, serão medidos os 
benefícios da utilização da ferramenta; 

 Um portfólio do desenvolvimento e benefícios da utilização da aplicação Será 
elaborado e entregue à Diretoria, que em caso de aprovação, poderá apoiar a 
continuidade de uma aplicação em sistema de Workflow aos demais setores. 
Na segunda quinzena de maio de 2016, iniciou-se a primeira etapa do 

mapeamento de processos do setor de RH, através de entrevistas estruturadas cuja 
metodologia - 5W/2H - tem por premissa fornecer um mapa das atividades obtido 
como resultado da resposta de sete questões bases. 

Através desta metodologia, obteve-se o fluxo de todas as atividades do setor, 
desde a origem até sua finalização e, quando necessário, suas correlações. A 
seguir, na Tabela 1, consta o panorama de aplicação da metodologia ao expor as 
atividades do setor de RH. 
  
Tabela 1 
5W/2H do setor de Recursos Humanos da Empresa Alfa 

Funcionário 
Empresa 

Alfa 

5W 2H 

What Why Where When Who How How Much 

X 
Folha 

de 
Pagamento 

CLT 
Sistema 
Protheus 
TOTVS 

Até 
dia 23 do 

mês 
corrente 

X 

Até dia 22, 
inserir as 

informações 
necessárias 

Custos 
anuais da 
licença do 
sistema 
Protheus 
TOTVS, 
Custo 
salarial do 
operador e 
dos 
programad
ores e 
custo de 
energia 
elétrica. 

Y 
Folha 
Ponto 

Frequência 
Férias, 
Horas 
Extras, 
Faltas. 

Sistema 
ForPonto 

 

Até 
dia 22 do 

mês 
corrente 

Y 

Diariamente 
as 

informações 
do dia 

anterior são 
carregadas, 
e após esta 

atividade 
podem ser 
realizados 
os ajustes 

previamente 
autorizados 

de cada 
funcionário. 

Custos 
anuais da 
licença do 
sistema 
ForPonto, 
Custo 
salarial do 
operador, 
Custo de 
impressão 
gráfica dos 
espelhos 
pontos, 
acertos e 
ASE's e 
custo de 
energia 
elétrica. 
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Z Integração NR13 Sala 02 
Segunda 
Quarta 
Sexta. 

Z, 
Equipe 

de 
Segura

nça, 
Meio 

ambient
e e 

Saúde 
e Setor 

de 
Gestão 

da 
Informa

ção. 

Através da 
demonstraç
ão de slides, 

com as 
regras, 

deveres e 
direitos dos 
funcionários
, inserido ao 
canteiro de 

obras, 
conforme 

regulamenta
ção da 
NR13. 

Custos 
anuais da 
licença do 
sistema 
Office e 
Windows, 
Custo 
salarial da 
equipe de 
RH, SMS e 
SGI, Custo 
de 
impressão 
dos 
certificados 
de 
conclusão 
e custo de 
energia 
elétrica. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Após a conclusão das entrevistas e a obtenção do mapa de atividades do 

setor de RH, foi iniciada a construção dos diagramas utilizando o sistema BizAgi® de 
modelagem em notação BPMN, espelhando as atividades descritas no mapa 5W/2H 
através das funcionalidades existentes no sistema. Esta etapa foi concluída em duas 
semanas e então foi apresentada ao Gestor do Setor de RH, que solicitou algumas 
alterações nos diagramas, que quando realizados, findaram a segunda etapa. 

Os diagramas foram entregues ao setor de TI na primeira quinzena de Junho 
de 2016, quando o funcionário W e seu Gestor definiram que os processos passíveis 
de desenvolvimento em sistema de Workflow seriam aqueles mais operacionais e 
que pouco dependem de sistemas preexistentes para sua conclusão. Assim, os 
seguintes processos foram selecionados: Autorização de Serviço Extraordinário e 
Comunicação de Ausência e Acerto de Ponto, ambos expressos detalhadamente a 
seguir. 
 
- Processo – Autorização de Serviço Extraordinário (ASE) 
 

Na empresa Alfa, o serviço realizado que extrapole o horário regular semanal 
deve ser previamente autorizado no documento interno, demonstrado pela Figura 
12, ―Autorização de Serviço Extraordinário – ASE‖. Neste documento, irão constar os 
dados dos profissionais que deverão trabalhar em regime de Serviço Extra, a 
atividade que será executada e qual o horário previsto para finalização. Além disso, 
será definida a necessidade de transporte, alojamento e alimentação para cada 
funcionário. 
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Figura 12. Autorização de Serviço Extraordinário - ASE 
Fonte: Documento interno Empresa Alfa. 

 
Após o preenchimento da ASE, sempre realizada pelo funcionário 

administrativo de cada setor, o documento deverá receber a assinatura do 
responsável pela equipe e do coordenador da área, que dará o aval final para a 
realização de tal atividade. 

O documento de ASE autorizado é entregue em duas vias: uma no setor de 
Recursos Humanos, que realizará a liberação de acesso aos colaboradores e após 
autorizará as devidas Horas Extras no sistema ForPonto; e a segunda, no setor de 
Administração, que realizará a programação de transporte e alimentação das 
equipes. Na Figura 13, é demonstrado o fluxo das atividades no diagrama em 
BPMN. 
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Figura 13. Processo ASE 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
- Processo – Comunicação de Ausência e Acerto de Ponto 
 

Este processo é realizado através de um documento interno chamado de 
―Comunicação de Ausência e Acerto de Ponto‖ (vide Figura 14) cujo objetivo é 
regularizar as ocorrências que desabonem o ponto dos funcionários, para que ao 
término do fechamento da folha, possíveis inconsistências não sejam erroneamente 
descontadas. 

 

 
Figura 14. Comunicação de Ausência e Acerto de Ponto 
Fonte: Documento interno Empresa Alfa. 
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Neste documento, serão informados os dados do funcionário e definidos data, 
motivo e ocorrência que ocasionou o desabono no ponto. A entrega é feita somente 
ao setor de Recursos Humanos, quando a chefia do funcionário assinar o 
documento e comunicar qual abono deverá ser considerado para adequação. Na 
Figura 15, pode ser identificado através do diagrama em BPMN, o fluxo de 
atividades descrito. 

 

 
Figura 15. Processo Comunicação de Ausência e Acerto de Ponto 
Fonte: Autor utilizando BizAgi BPMN Modeler - Versão 3.0. 

 
As premissas para a seleção destes dois processos iniciais, no que tange ao 

desenvolvimento em sistema de Workflow, resumem-se a três necessidades: 
redução do trabalho manual necessário para realizar cada atividade, principalmente 
a necessidade de deslocar-se entre um local e outro; a possibilidade de que o 
Gestor da equipe não esteja presente no canteiro de obras para autorização da ASE 
ou Comunicação de Ausência de Acerto de Ponto; e uso de papel e recursos de 
impressão na confecção dos documentos é eliminado. 

O sistema utilizará a plataforma de desenvolvimento de sistemas em 
Workflow TOTVS Fluig®, a qual transformará os processos até então manuais, em 
processos realizados na nuvem, que mantém os registros arquivados por período 
ilimitado. Somente serão encaminhados processos ao responsável seguinte quando 
este estiver liberado pela gerência do solicitante, reduzindo a chance de retrabalho. 
O acesso ao sistema será disponibilizado via internet, tablet ou smartphone, 
tornando o processo mais ágil. 

Neste momento, estão sendo realizados os primeiros testes do protótipo do 
modelo ASE na plataforma Fluig® da empresa Alfa, que deverá até meados de 
Julho de 2016, estar em plena atividade. Na Figura 16, é demonstrado o portal de 
acesso ao sistema Fluig. 
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Figura 16. Portal Fluig Empresa Alfa 
Fonte: Autor utilizando o sistema Fluig. 

 
 
8. Considerações Finais 
 

O estudo teve por objetivo a realização de um estudo de mapeamento de 
processos em indústrias da construção naval para demonstrar os benefícios da 
utilização desta ferramenta na estrutura administrativa e operacional, visando a 
manutenção e o controle dos processos internos da organização. Para tanto, foi 
utilizado como objeto de pesquisa o setor de RH da empresa Alfa, onde se aplicou a 
modelagem de processos em notação BPMN ao adotar o sistema BizAgi® como 
representação gráfica, possibilitando ao setor de TI da empresa a proposição de um 
modelo de melhoria interna, através de um sistema de Workflow. 

Como resultados desta pesquisa, foi possível analisar, através dos diagramas 
obtidos, a sequência completa de atividades do setor de RH e, assim, visualizar 
quais processos poderiam apresentar futuras melhorias, processos estes, que já 
foram selecionados e estão em fase de testes para sua funcionalidade plena. Ainda, 
de acordo com os resultados desta pesquisa, será oportunizada pela Diretoria da 
empresa a possibilidade de realizar o mapeamento de processos nos demais 
setores, maximizando os benefícios da utilização desta ferramenta gerencial. 

As limitações da pesquisa se concentraram na autorização do projeto piloto 
de mapeamento de processos, que permitiram somente o acesso ao setor de RH da 
empresa para, de acordo com seus resultados, permitir a ampliação deste. 

Por último, sugere-se para a realização de novas pesquisas que tratem desta 
temática realizar o mapeamento de processos de uma organização em sua 
totalidade, possibilitando assim a existência de um mapa das atividades, que 
permitirá uma visão completa acerca das possíveis melhorias que atendam à 
organização. 
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ARTIGOS 
 

A (RE)ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA AQUICULTURA 

 

Paulo Roberto Meloni Monteiro-Bressan 

Vanessa da Silva Bressan Monteiro 

Fernando Alves da Silva 

Greyce Kelly Mazito de Araujo 

Jessica Poliana Ribeiro Pirai 

 

RESUMO 

Neste artigo busca-se analisar a reorganização estatal, de modo a identificar como o Estado se 

estruturou para que houvesse o desenvolvimento de suas políticas públicas, tendo como 

referência as políticas públicas para o fomento da aquicultura no estado de Rondônia. Utilizou-

se pesquisa bibliográfica e documental, sendo estes documentos as legislações, no qual foi 

possível verificar que de 2003 a 2017 o Estado brasileiro se reorganizou para direcionar suas 

energias para a promoção desta atividade. No entanto em 2017 houve novas mudanças 

estruturais definindo outras prioridades, porém ainda não foi possível analisar os impactos 

destas últimas mudanças. Diferente do que ocorreu no âmbito federal, o Estado de Rondônia e 

os seus municípios mantiveram suas estruturas para desenvolver e fomentar a atividade dentro 

dos seus limites geográficos, não havendo reorganização. Faz-se necessário novos estudos 

visando identificar os impactos das mudanças ocorridas em 2017. 

Palavras-chave: Organização do Estado. Políticas Públicas. Aquicultura. 
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A ADMINISTRAÇÃO HOLÍSTICA E OS BENEFÍCIOS NA TOMADA DE DECISÃO 

 

 Amanda Almeida Toledo 

 Antonio Carlos Estender 

Angelina Licório 

João Samarão Gonçalves 

Douglas Vidal 

 

RESUMO 

Esta pesquisa se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre administração 

holística para a aplicação prática e os benefícios na tomada de decisão. Visa também solucionar 

problemas específicos, no caso, como a administração holística beneficia a comunicação entre 

os departamentos, por que solucionaria o problema e quais são as características desse 

procedimento? Com a administração holística implantada na empresa, a relação e comunicação 

entre os setores tende a melhorar. Tem como objetivo averiguar quais são os melhores métodos 

para solucionar os problemas de comunicação na empresa do ramo de manutenção industrial. A 

pesquisa foi realizada por meio de estudo de caso único, em uma empresa do setor industrial, 

onde foram realizadas 20 entrevistas de natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de 

dados efetuada por meio de questionários destinados aos stakeholders. Observou-se que os 

principais resultados foram o quanto as pessoas precisam de alguém que intervenha nos 

processos da empresa, sendo assim um responsável com uma visão ampla do negócio. Diante do 

exposto as implicações mais relevantes foram as necessidades da empresa em cumprir os 

processos e normas, entretanto precisam de um direcionamento através da administração 

holística. 

Palavras-chave: Objetivo. Comunicação. Processos. Gestão Holística. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

A AMAZÔNIA E A GERAÇÃO FOTOVOLTAICA: POTENCIAIS E PERDAS DE 

OPORTUNIDADES 

 

João Edson Leite  

Geraldo Castro Cotinguiba 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um panorama histórico da geração fotovoltaica no mundo e 

enfatizar os potenciais do Brasil. A partir desse panorama, o foco é apresentar um quadro geral 

dos potenciais e oportunidades dessa fonte de energia na Amazônia como um caminho 

alternativo e lucrativo no âmbito das discussões sobre a sustentabilidade. O recurso 

metodológico empregado é uma revisão bibliográfica sobre o assunto a partir de materiais 

extraídos a partir de um levantamento por filtragem por meio de palavras-chave na rede de 

computadores, internet, em artigos e documentos. A metodologia é a análise qualitativa dos 

materiais selecionados, com foco sobre os potenciais energéticos da Amazônia brasileira. Os 

resultados aqui apresentados não são conclusivos, contudo, merecem atenção por parte de 

pesquisadores, investidores, empresas, governos, organizações, instituições e setores da 

sociedade civil sobre o tema, pois apresenta um potencial de geração fotovoltaico plenamente 

satisfatório para a região. 

 

Palavras-chave: Geração fotovoltaica. Amazônia. Potencial energético amazônico. 
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A CACAUICULTURA EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAFS) COMO 

TECNOLOGIA DE IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL: ESTUDO DE CASO 

APLICADO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Juocerlee Tavares Guadalupe Pereira de Lima 

Tathiane Martines Da Silva Pimenta Gregorini  

Carliza Freire Celedônio 

RESUMO 

 

O trabalho se insere no ramo de tecnologia sustentável, mais precisamente na cacauicultura em 

Sistemas Agroflorestais (SAFs). Para tanto, teve como objetivo geral analisar a cacauicultura 

em Sistemas Agroflorestais como tecnologia sustentável para o estado de Rondônia. Tratou-se 

de um estudo exploratório e descritivo, que teve uma abordagem quali-quantitativa. Os 

resultados indicam que a cacauicultura em SAFs, além de recuperar áreas de plantação 

degradadas, podem trazer benefícios como, manutenção das condições de habitabilidade do 

planeta, manutenção dos ciclos biogeoquímicos, manutenção do clima, oferta de 

paisagem/amenidades, proteção de mananciais hídricos, proteção da diversidade de genes e 

espécies, estoque de carbono, reciclagem de resíduos urbano-industriais, produção de madeira, 

produção agrícola. Por outro lado, o estudo apontou que utilizando a tecnologia da agricultura 

em SAFs haveria uma movimentação financeira de cerca de cerca de R$ 102 milhões com 

venda de 17 mil toneladas de cacau por ano, correspondendo a 300% a mais do que é 

movimentado hoje no Estado com uma produção de 5 mil toneladas/ano. Além disso, ao final de 

25 anos os produtores teriam renda extras com venda de madeiras consorciadas, de cerca de R$ 

240.539.620,00. 

 

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais. Tecnologia sustentável. Theobroma cacao L. 
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A FITOTERAPIA CONTRA PARASITOSES E VERMINOSES INTESTINAIS NO 

MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE-AM 

Renato Abreu Lima  

Lidia Patrícia Amim  

Tales Vinicius Marinho de Araújo 

RESUMO 

 

A Organização Mundial de Saúde revela que a maioria das pessoas do mundo utilizam plantas 

medicinais para tratar doenças. Estudos etnobotânicos caracterizam as realidades locais 

enfocando as interações das sociedades humanas e os recursos vegetais disponíveis. Na 

Amazônia Brasileira, o uso de plantas medicinais como prática terapêutica é uma prática 

constante, o que permite a integração dos discursos científico e tradicional envolvendo os 

fatores culturais inerentes dessa região e sua interpretação. Com isso, o presente estudo 

verificou o uso de plantas para fins medicinais no combate a parasitoses e verminoses intestinais 

no município de Atalaia do Norte-AM. Para tanto, 83 moradores foram entrevistados e todos os 

participantes utilizam plantas medicinais rotineiramente para o tratamento de verminoses e 

parasitoses intestinais. O perfil geral dos entrevistados mostrou que as mulheres detêm a maior 

parte do conhecimento, sendo que repassam esse uso às gerações futuras e amigos; encontram 

essas plantas em quintais, supermercados, raizeiros, mato e feiras. As plantas mais encontradas 

foram mastruz (Chenopodium ambrosiodes L.), mamão (Caripa papaya L.), alho (Allium 

sativum L.), mata pasta (Sida rhombifolia L.), gamileira (Ficus doliaria L.) e mucuraca 

(Petiveria alliacea L.), sendo as folhas as estruturas mais utilizadas. E as verminoses e 

parasitoses mais citadas foram: lombriga (Ascaris lombricoides), tuxina (Enterobius 

vermicularis) e solitária (Taenia solium e Taenia saginata). Conclui-se que esta pesquisa teve 

uma grande importância uma vez que por meio desta, os moradores entrevistados têm a 

possibilidade de aplicar seus conhecimentos adquiridos para as futuras gerações informando à 

população sobre doenças de grande importância na saúde pública. 

 

Palavras-chave: Alto Solimões. Fitoterapia. Microbiologia. 
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A IMPORTÂNCIA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA 

ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE 

DE VILHENA 

Robinson Francino Costa 

Jean Carlos Perini 

Ana Claudia Venturin da Costa 

 Elder Gomes Ramos 

Joelson Agustinho de Pontes 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo geral, analisar através do investimento federal, a eficácia 

do Fundo de Financiamento Estudantil. São objetivos específicos da pesquisa: a. Apresentar o 

contexto histórico da educação no Brasil; b. Evidenciar o investimento federal aplicado ao 

Fundo de Financiamento Estudantil no Brasil; c. Realizar um estudo de caso junto as 

Instituições de Ensino Superior no município de Vilhena. Foi utilizado durante a pesquisa, o 

levantamento de dados em sites governamentais, também foi empregada a pesquisa 

bibliográfica em livros e periódicos online. A pesquisa tem sua teoria baseada nas funções do 

Estado, afinal, é através das mesmas que o Estado assume a responsabilidade assistencialista 

com a sociedade. Complementando a metodologia do presente estudo, foi aplicado um 

questionário aos acadêmicos, de duas IES privadas, que aderem ao Fies em Vilhena. Como 

resultado da pesquisa, pode-se afirmar que o Fies tem cumprido com o dever de financiar os 

acadêmicos que não teriam condições de arcar com o custeio da sua graduação, sendo que, para 

71% dos acadêmicos não seria possível estar inserido em uma IES privada sem o FIES. Porém, 

a queda do investimento federal para com o programa compromete o êxito das funções do 

Estado, afinal, no período entre 2012-2015 o investimento caiu aproximadamente 50%. 

 

Palavras-chave: História da Educação no Brasil. Funções do Estado. Políticas públicas. 
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A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO 

DE CASO EM UMA EMPRESA DE INFORMÁTICA NO MUNICÍPIO DE PORTO 

VELHO, RONDÔNIA 

 

Uílian Brasil 

Wander Pereira de Souza 

 

 

RESUMO 

 

A forma de administrar pessoas nas organizações provoca influências nas relações estabelecidas 

entre os colaboradores e seus gestores. O papel do líder é fundamental neste processo, 

fomentando o imenso valor que as pessoas possuem quando motivadas e satisfeitas com o clima 

e o trabalho que desenvolvem, agregando valor à empresa. Um clima organizacional agradável é 

vantajoso para ambas as partes, o resultado é mais envolvimento no trabalho e melhores 

desempenhos e resultados. O desafio desse processo é incumbido ao trabalho do líder. Para 

Hunter (2006) a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 

entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do 

caráter. Na gestão do líder reside a vitória ou derrota da empresa. Este estudo de caso se apoia 

na Teoria da Situação com suporte nas definições de Blake e Mouton (2000), Sbragia (1983) e 

outros autores que contribuíram com os principais conceitos para a percepção do cenário a ser 

tratado. O objetivo do estudo foi verificar a relação entre estilo de liderança e o clima 

organizacional. A pesquisa realizada foi um estudo de caso, de natureza exploratório-descritiva, 

com uma abordagem quantitativa. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se do 

questionário. Os principais resultados, dessa pesquisa, apontam que o líder possui uma atuação 

passiva, não age diante dos conflitos tentando solucioná-los, tão pouco demonstra 

comprometimento com a produtividade e com a segurança dos colaboradores. Este trabalho 

serve aos interessados no tema abordado, podendo ser utilizado por empresas de iniciativa 

privada e pública, bem como na área acadêmica. 

 

Palavras-chave: Liderança. Clima Organizacional. Gestão de Pessoas. 
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A MENSURAÇÃO DO RETORNO SOCIAL DO INVESTIMENTO-SROI NETWORK 

APLICADO ÀS ORGANIZAÇÕES 

 

Thiago Rocha Bernardi 

Elder Gomes Ramos  

Alexandre de Freitas Carneiro 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo demonstrar os benefícios da mensuração do Retorno 

Social do Investimento na gestão das organizações. Através da realização de pesquisas 

bibliográficas, buscou-se conhecer e estudar as principais metodologias de mensuração do 

retorno social do investimento. Tendo assim, quatro metodologias evidenciadas neste artigo, 

onde se explorou as origens e conceitos de cada uma, a fim de selecionar aquela que 

demonstrasse a melhor estrutura e confiabilidade. Observou-se que a metodologia da SROI 

Network atendeu as expectativas, sendo esta posteriormente, analisada detalhadamente a fim de 

se verificar quais os benefícios pode oferecer à gestão das organizações. Percebe-se que a 

evidenciação do valor do retorno do investimento social pode beneficiar as organizações na sua 

captação de recursos financeiros uma vez que este demonstra com transparência e simplicidade 

o quanto que as ações da organização contribuem para melhorar a qualidade de vida dos seus 

stakeholders. Assim este estudo buscou conhecer melhor o conceito do Retorno Social do 

Investimento, como pode ser mensurado o seu valor em uma organização, além de demonstrar 

os benefícios da sua aplicação no ambiente de gestão dos recursos sociais. 

 

Palavras-chave: Impacto. Valor Social. 
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A MÚSICA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Edinalva da Conceição Silva  

Mara Milana Passamani  

Dioney Conceição Silva 

 

RESUMO  
A música é muito utilizada no ambiente escolar, principalmente pelos professores que atuam no 

ensino infantil, porém, pode-se observar que, na maioria das vezes, não é trabalhada de maneira 

que contribua para o desenvolvimento infantil no tocante às diversas áreas do conhecimento. A 

musicalidade pode ser usada didaticamente para atribuir habilidades cognitivas, afetivas e 

motoras, auxiliando a arte de aprendizagem dos alunos de maneira lúdica e prazerosa. Por ser 

um recurso muito utilizado, mas pouco explorado, as riquezas que a música oferece para as 

crianças são perceptíveis. Sabe-se que através dela há diversas possibilidades que se pode 

trabalhar no desenvolvimento da criança. Este trabalho tem a finalidade de analisar a 

importância da música no meio infantil através da arte do ensino-aprendizagem, buscando 

responder a que ponto a linguagem musical contribui de fato para o conhecimento infantil. 

Durante o direcionamento desta pesquisa, foi possível entender a importância de se trabalhar a 

música dentro do ensino infantil, sendo fundamental que os educadores a utilizem como 

ferramenta pedagógica e percebam a musicalidade como um recurso de trabalho dentro do 

âmbito escolar, sendo possível objetivar não só o conhecimento, mas oferecer uma educação 

atraente, satisfatória de qualidade às crianças. Portanto, é preciso que os professores do ensino 

infantil, não só, revejam as diversas atividades que podem ser trabalhadas através da música, 

mas que tenham consciência do seu valor e reforço para o desenvolver-se dos alunos, pois, 

através dela podem-se transmitir vários conceitos em vários aspectos. 
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A QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO ENQUANTO FOMENTO 

AO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

Fabiano Medeiros Costa 

Rafael Sousa Alves 

 

RESUMO 

 

À medida que as cidades se desenvolvem, se faz necessária uma ação de atendimento à 

locomoção das pessoas que nelas residem. Os sistemas de transporte público são alguns dos 

responsáveis pelo suprimento desta demanda. Dentro dos sistemas, o modal ônibus é aquele que 

se destaca por sua versatilidade e capacidade de atendimento a regiões mais remotas. Este 

trabalho objetiva avaliar as características dos terminais e paradas de ônibus em Porto 

Velho/RO com o intuito do promover melhorias no sistema e desenvolvimento urbano na 

cidade. Os dados foram levantados através de pesquisa documental e de campo e processados 

por meio do software QGIS. Os documentos disponibilizados permitiram a identificação de 

problemas pontuais no sistema de transporte da cidade no tocante a distribuição geográfica e 

características dos terminais e paradas de ônibus. O serviço de transporte público coletivo por 

ônibus de Porto Velho é muito deficiente e carece de uma reformulação no gerenciamento, pois 

os dados disponibilizados à secretaria não possuem condições técnicas satisfatórias, uma vez 

que as informações contidas no relatório utilizado pela secretaria para gerenciar o transporte não 

foram verificadas em campo. 
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A ROTATIVIDADE DE FUNCIONÁRIOS NO SEGMENTO DE CUIDADOS COM A 

BELEZA NA CIDADE DE PORTO VELHO   

 

Cindi Oliveira Lira Santos 

Leniane Pereira da Silva 

Marcelo Augusto Mendes Barbosa 

José do Amparo Pinheiro 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as causas e os efeitos da rotatividade de funcionários em 

empresas do segmento da beleza. Os referenciais teóricos que contribuíram para elucidar a 

temática proposta foram: Bohlander, Ferreira, Moscovici, Ribeiro, dentre outros não menos 

importantes. Foram pesquisadas 10 empresas, cujo seus clientes são considerados premium. Na 

coleta de dados optou-se pela elaboração de questionários fechados aplicados tanto aos 

colaboradores como para os gestores das empresas. Foi verificado através das análises que os 

principais motivos que levam a rotatividade de pessoal são a informalidade trabalhista, a 

insatisfação com os benefícios e a falta de valorização profissional. Diante disto, conclui-se que 

as empresas precisam rever seus métodos para reter e manter seus funcionários mais motivados, 

investindo na capacitação profissional e incentivando-os através de benefícios para o 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. 
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ABSENTEÍSMO DOCENTE E O PROJETO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

 

Roselady Barbosa Nunes 

Antônio Carlos Estender 

Angelina Licório 

Gislaine Mesquita Botta 

Douglas Vidal 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a compreender as percepções dos Stakeholders sobre absenteísmo 

docente e o projeto pedagógico escolar para a aplicação prática, visa também solucionar 

problemas específicos, no caso, a ausência constante dos profissionais da educação 

prejudicando assim o rendimento escolar dos alunos. Tem como objetivo verificar as causas do 

absenteísmo e estabelecer diretrizes para a redução destas faltas constantes que atinge o setor 

público de educação. O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso, entrevistas de 

natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário 

destinado aos stakeholders. Observou-se que os principais resultados encontrados foram à 

redução nas ausências constantes e uma melhoria considerável no desempenho das atividades 

realizadas pelos alunos. Diante do exposto as implicações mais relevantes foram à necessidade 

de desenvolver projetos político pedagógico que mobilizem toda a equipe da organização, 

discentes e comunidade, para melhorar de maneira considerável o rendimento escolar dos 

alunos. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÕES E O VALOR ADICIONADO EM 

UMA METALÚRGICA PORTOVELHENSE 

 

Fabio Ferreira Quinderé 

Flávio de São Pedro Filho 

Maria José Aguilar Madeira 

Valéria Arenhardt 
 

RESUMO 

 

Este trabalho trata a respeito da função produção, operações e valor adicionado em uma 

metalúrgica e serralheria, como teoria base foi utilizada a teoria da contingência e como fator 

determinante nas variáveis da mesma, tem como objetivo geral estudar a função produção, 

operações e valor adicionado, em face do confronto entre teoria e prática destes processos com o 

intuído de levantar os principais subsídios informacionais desde o processo até a procura do 

serviço ou produto. (1) elaborar analise da funcionalidade dos atributos levantados com foco na 

geração de estratégia (2), e apontar e propor modelos de inovação na microempresa estudada, 

com foco na vantagem competitiva empresarial (3). Ao se fazer a pesquisa de abordagem 

qualitativa, procedimentos metodológicos foram adotados, entre eles; levantamento de dados, 

visita in loco, entrevista com o proprietário da empresa. A matriz SWOT foi aplicada como 

ferramenta auxiliando no processo. Percebeu-se que a empresa utiliza-se de todos os conceitos 

abordados, à exceção dos conceitos de valor agregado e inovação, pois a falta de adequado 

controle impossibilita a apuração quanto ao valor agregado no produto ou serviço realizado; não 

possui faixada que possa identificar a empresa, esses pontos negativos fazem com que a 

empresa incorra em perda de capilaridade do ponto de vista de estratégia, competitiva e ganho 

de mercado. Fica evidente que os conceitos abordados são significativos para o 

desenvolvimento de qualquer empreendimento. Desta forma, após a interação ocorrida mediante 

este estudo, a inovação que não era utilizada na conformidade dos conceitos, e também os 

empreendedorismos fundamentais ao sucesso de microempresa passam a serem reconhecidos 

para efeito de práticas no estabelecimento estudado. Este trabalho é uma contribuição da 

academia, e poderá servir aos interessados em inovação de micro e pequenas empresas. 
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AGROINDÚSTRIA ECOLÓGICA FAMILIAR E A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE 

CUSTOS NA ATIVIDADE 

 

Adriana Ribeiro Galvão 

Raissa Paula de Melo Silva  

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo fazer um estudo gerencial dos custos de produção da 

Agroindústria Ecológica familiar Cachoeirinha que produz polpas de frutas, a Agroindústria está 

localizada no município de Jaru/RO. A administração de custos na atividade rural é de suma 

importância para se conhecer os gastos e a lucratividade, para que os resultados da atividade 

rural não sejam apenas para a subsistência de quem a exerce, pois é importante saber os gastos 

que ocorrem desde o plantio até comercialização e industrialização dos produtos agrícolas, o 

artigo trata-se de uma pesquisa descritiva estudo de caso, com abordagem problemática 

quantitativa, método dedutivo de pesquisa; E apurou os custos de produção e formulou preço de 

vendas para os produtos da agroindústria. 
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ANÁLISE CONCEITUAL-CONTÁBIL DOS CUSTOS EM UMA PISCICULTURA DE 

CACOAL 

 

Paulo Roberto Meloni Monteiro-Bressan 

Jean Marcos Jesus 

Carlos Vinicius Bonfim Gomes 

Greyce Kelly Mazito de Araujo 

Luan Rafael Ferreira 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é descrever os preceitos teóricos da contabilidade de custo, 

identificando os custos da piscicultura no Sítio Pisc, localizado em Cacoal-RO. Realizou uma 

pesquisa bibliográfica, posteriormente elaborou-se a matriz de análise, de modo a identificar os 

preceitos teóricos na pesquisa de campo que ocorreu num sítio na zona rural de Cacoal-RO, que 

se coletou dados por meio de observação, registro fotográfico e entrevista com o proprietário. 

Assim, foi possível identificar todas as questões teóricas dentro da piscicultura estudada, sendo 

estes gastos, investimentos, custos, despesas, perda e desperdício, e como estes estão ligados 

com a atividade pesqueira. Em razão da propriedade rural trabalhar com 3 atividades 

(cafeicultura, produção leiteira e piscicultura) são necessários novos estudos para interligar as 3 

atividades, e assegurar uma maior precisão dos custos. 
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ANÁLISE DA ADERÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA A AGENDA 

AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) 

 

Jackson Jose Sales Miranda Junior 

Angelina Maria de Oliveira Licório 

Lucimar dos Santos Silva 

 

RESUMO 

 

As discussões acerca da sustentabilidade, responsabilidade social e gestão ambiental têm sido 

foco e repercussão de debates atualmente. O governo federal enquanto promotor de políticas 

públicas e ações que pautam o desenvolvimento sustentável, criou a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), o programa governamental visa alinhar os entes da administração 

pública as novas práticas que favoreçam o desenvolvimento sustentável. Desta forma a presente 

pesquisa buscou analisar o grau de adesão do Instituto Federal de Rondônia a A3P. Para 

alcança-lo desenvolveram-se três objetivos específicos: 1 Caracterizar a adesão do Instituto 

Federal de Rondônia a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), com base em 

Freitas, Borgert e Pfitscher (2011) .2 Comparar às demandas da A3P as práticas de gestão 

socioambiental desenvolvidas pelo Instituto Federal de Rondônia. 3. Propor práticas inovadoras 

de ações de Responsabilidade Social e Ambiental na instituição para as tomadas de decisão 

estratégicas com foco em sustentabilidade. O estudo de caso, exploratório com abordagem 

qualitativa adotou a os conceitos da Teoria U e a ferramenta de checagem proposta por Freitas, 

Borgert e Pfitscher (2011) e revisão de literatura. Como resultados conclui-se que a instituição 

atende aos cinco objetivos propostos e existem práticas socioambientais implantadas e eficientes 

na instituição. 
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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NACIONAIS SOBRE O USO DA MODELAGEM DEA 

NA EDUCAÇÃO ENTRE 2011 E 2016 

 

Alexandre de Freitas Carneiro 

Elisson Sanches de Lima 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar as publicações brasileiras sobre o uso da modelagem Análise 

Envoltória de Dados (DEA) na Educação, entre o período de 2011 e 2016. Por meio de revisão 

integrativa da literatura, um de dois tipos de estudo bibliométrico, verificou-se 27 estudos. Os 

autores Aneide de Oliveira Araújo, Fábia Jaiany Viana de Souza, José Eduardo Scarpin e 

Maurício Corrêa da Silva destacaram-se com três trabalhos cada e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) é a instituição com mais trabalhos, cinco no total. Quanto às 

publicações em periódicos, a Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) se 

destacou com dois trabalhos. Como lócus de estudos, os municípios de Minas Gerais foram os 

mais pesquisados, com três artigos. A maioria dos estudos está concentrada na subfunção de 

despesa governamental Ensino Fundamental. Especificamente sobre Ensino Profissional, 

Educação de Jovens e Adultos, e Educação Especial não houve trabalhos publicados. São 

poucos os estudos com foco em Educação Superior, em Ensino Médio e também em 

Universidades. Quanto aos estados, 18 ainda não foram estudados, o que evidencia uma lacuna 

e sugestão de novas pesquisas. 
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ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL NOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS ANOS DE 2014 A 2016 

 

Augusto Batista Gomes 

Jhemerson Reis Pinheiro 

Marlene Valerio dos Santos Arenas 

 

RESUMO 

 

As despesas com pessoal no âmbito do Setor Público devem atender aos pressupostos legais 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF (Lei Complementar n. 101/2000). Nesse 

sentido, o presente estudo busca evidenciar se houve cumprimento dos limites das despesas com 

pessoal, estabelecidos na LRF, nos municípios do Estado de Rondônia, no período de 2014 a 

2016. Como objetivos específicos, observar o comportamento da receita corrente liquida dos 

referidos municípios, bem como de suas despesas totais com pessoal e ainda, identificar quais 

municípios receberam o Termo de Alerta de Responsabilidade, emitido pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia (TCE-RO), para os que ultrapassaram os limites de alerta e prudencial, 

estabelecidos na LRF. A pesquisa classifica-se exploratória quanto aos seus objetivos; pesquisa 

documental online. Classifica-se ainda, como qualitativa e quantitativa com relação ao problema 

de pesquisa e entendido ainda, como estudo multicaso. A coleta de dados foi realizada no sitio 

do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, buscando-se os Relatórios de Gestão Fiscal do 

período de 2014 a 2016, no Sistema SIGAP-GESTÃO FISCAL, consolidando os dados do 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, para obtenção dos resultados almejados. Os resultados 

apontaram que dos 52 municípios do Poder Executivo no Estado de Rondônia, quatorze 

ultrapassaram o limite máximo, enquanto que o legislativo municipal se manteve dentro do 

limite estabelecido na lei. Foi identificado também os municípios que embora apresentassem um 

crescimento na receita corrente liquida, também tiveram aumento na despesa com pessoal. 

Foram identificados também quais municípios receberam termo de alerta. 
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ANÁLISE DO INVESTIMENTO DO FUNDEB EM ESCOLAS ESTADUAIS DE 

VILHENA, RONDÔNIA 

 

Raquel Resende Correia 

Alexandre de Freitas Carneiro 

Elder Gomes Ramos 

Elizângela Maria Oliveira Custódio 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar os investimentos do FUNDEB sobre as variáveis que 

mensuram a qualidade da educação pública, no ensino médio, ofertada no município de 

Vilhena-RO, na percepção dos professores e gestores, nos anos de 2013 e 2015. Para isso, foram 

elaborados dois questionários, um que foi respondido por gestores e professores e o outro, um 

roteiro de observação. Assim sendo, foi possível analisar que as escolas recebem vários recursos 

financeiros, porém cada recurso tem uma destinação específica, por isto, muitas vezes, não 

contempla as necessidades dos professores. As escolas públicas são avaliadas pelas provas 

externas e o IDEB, por meio de avaliações padronizadas aplicadas a todos os alunos de escolas 

públicas do país. Fato este que, segundo os professores e gestores, não exprimem a realidade da 

escola, não devendo julgá-la por esses índices, por serem muito artificiais. Por fim, observa-se 

uma grande insatisfação dos profissionais da educação perante o Sistema de Educação Pública, 

por avaliar as escolas de forma única e pela desvalorização dos professores.  
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ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA DE PORTO VELHO 

 

Fabio Ferreira Quinderé 

Flávio de São Pedro Filho 

Cintia Lagos de Andrade 

Valéria Arenhardt 

 

RESUMO 

 

Este estudo tem por base a teoria burocrática da administração. Adicionando-se conceitos de 

Sistemas, Finanças Públicas, Orçamento e suas Funções, Plano Plurianual, lei de Diretrizes 

Orçamentarias, Gestão Pública e traz o conceito de Inovação Social. O objetivo geral deste 

trabalho busca estudar o Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento em uma 

secretaria municipal, e os objetivos específicos são levantar os principais subsídios 

informacionais desde a elaboração do planejamento até sua execução na secretaria municipal de 

serviços básicos (1), efetuar a análise SWOT sobre o desempenho das atividades nos setores em 

questão em face da legislação em vigor (2), propor modelos de inovação que maximizem o 

desempenho da gestão pública (3). Aplicou-se o Método Estudo de Caso, de abordagem 

qualitativa, e os procedimentos fins. Os resultados foram encontrados através de confrontações 

entre teorias levantas e práticas observadas na secretaria estudada, identificou-se que existem 

dificuldades antigas relacionadas a participação popular nas chamadas públicas outra deficiência 

constatada foi a falha na execução das ações estabelecidas pelo PPA, pois cabe aos Poderes 

Executivos e Legislativo definirem a forma de gerenciamento dos programas. Como solução 

para estes problemas expostos, nesse trabalho apresenta-se alternativas, afim de possivelmente 

solucionar os problemas descobertos, descentralização de poder, participação popular e 

transparência nas atividades de elaboração do Plano Plurianual. Este estudo interessa aos 

gestores públicos e na formulação de políticas públicas de integração e de gestão.  
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ANÁLISE DO SANEAMENTO BÁSICO E SEUS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS PARA 

PORTO VELHO NO PERÍODO DE 2009 A 2013 

 

Dioney Conceição Silva 

 

RESUMO 

 

O crescimento populacional desordenado e sem planejamento aumentou ainda mais os grandes 

problemas referente ao tema abordado. Porém passamos a compreender que para uma melhor 

qualidade de vida, necessitamos de maiores estratégias e ações sociais e políticas públicas a 

serem desenvolvidas em Porto Velho, objetivando um maior desenvolvimento regional através 

da melhoria do saneamento básico. Dessa forma por se tratar de um dos maiores desafios tanto a 

nível nacional como regional, principalmente em se tratando de um município da região norte 

onde os desafios são superiores ao se compararmos com outras regiões. O presente tem por 

finalidade relatar quais os benefícios do saneamento na capital podem contribuir no que diz 

respeito a melhores condições de vida, nos aspectos social, educacional, ambiental e econômico. 

No entanto nosso objetivo é mostrar através dos desafios do saneamento em Porto Velho, as 

oportunidades que os custos e benefícios de saneamento trazem para o município de Porto 

Velho, onde a ampliação de sua riqueza, resultará em menos doenças, maior produtividade, 

melhores condições educativas, ampliação do mercado imobiliário, bem como uma valoração 

do turismo nesta cidade. Portanto, é fundamental que haja união em prol de soluções e 

alternativas para solucionar esse grande problema histórico que assolam a sociedade 

portovelhense. 
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APLICAÇÃO DA MATRIZ GUT EM UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Lorena Luana Matos de Oliveira 

Flávio de São Pedro Filho 

Fabio Ferreira Quinderé 

Valéria Arenhardt 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como base a teoria da contingência, e tem como objetivo geral estudar a 

aplicação da Matriz GUT em uma microempresa de assistência técnica; traz como objetivos 

específicos analisar os aspectos internos e externos para a compatibilização ao GUT (1), 

levantar as características validas para GUT na empresa pesquisada (2) e propor a inovação 

requerida em face dos resultados encontrados na Matriz GUT (3). Adotou-se o Método do 

Estudo de Caso e os procedimentos comuns a uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, 

conforme recomendado em Oliveira (2011); o levantamento de dados foi realizado por uma 

revisão teórica, visita in loco, e uma entrevista com o proprietário da microempresa. A Matriz 

SWOT foi aplicada como ferramenta auxiliar ao processo. Como resultado, observou-se que a 

organização estudada apresenta problemas que demandam ação imediata ou irão piorar em curto 

prazo em face da situação atual encontrada, para tanto se utilizou a matriz SWOT para 

identificar estes problemas e a Matriz GUT para elencar a gravidade, urgência e tendência e 

assim definir quais são os prioritários, além de gerar uma solução através da inovação. A 

inovação indicada é que em relação aos problemas mais graves seja aderida uma política de 

logística reversa na qual demandará todo o produto em armazenagem ao seu lugar de origem, 

tendo destino sustentável e lucratividade para a empresa na venda dessas matérias-primas 

eletrônicas. Esta pesquisa servirá para interessados em inovação e aplicabilidade da matriz 

GUT, aos envolvidos no objeto estudado, tendo como base as informações sobre o tema. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO C.D.I.O. NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

Norton Roberto Caetano 

Idone Bringhenti 

Luis Fernando Maia Lima 

Evanice Almeida Pinto 

Adriele Laurindo Sobreira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta a utilização de técnicas e modelos de ensino e avaliação que 

favorecem a aplicação de conceitos matemáticos, físicos e filosóficos em várias disciplinas de 

vários cursos e em dois campi da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Os docentes 

desenvolveram adaptações do modelo CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) para as 

disciplinas em que lecionam na UNIR. Houve intensa troca de experiências e discussões que 

levaram ao desenvolvimento de um modelo para a realidade da UNIR e de Rondônia. Juntaram-

se ao projeto, alunos do programa PIBEC de extensão universitária, que desenvolveram 

recursos computacionais. O método se baseia em uma posição ativa do acadêmico e exige dele 

encontrar e desenvolver uma aplicação dos conceitos matemáticos, físicos e/ou filosóficos em 

sua área de especialidade, utilizando técnicas e modelos que estão disponíveis nas plataformas 

do LabMoDA. O sistema mostra-se promissor, pois revela aumento de interesse pelas 

disciplinas, aplicação direta de conceitos abstratos na área de especialidade de cada acadêmico, 

aumento da taxa de aprovação, aumento da motivação dos acadêmicos e diminuição do índice 

de desistência da disciplina. 
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RESUMO 

 

Surgem por volta do século XX as primeiras expedições a noroeste de Mato Grosso e sudeste de 

Rondônia, onde um grupo de desbravadores localizou uma tribo indígena conhecida 

popularmente por Cinta Larga, devido usarem um tipo de cinto feito de casca de árvore. Teve-se 

por objetivo o estudo da cultura desse povo ameríndio, através de uma revisão bibliográfica. A 

pesquisa contém três propostas, conhecer a cultura, mostrar o funcionamento da organização e 

as mudanças sociais, culturais e ambientais após o contato com os não índios. O propósito 

metodológico foi mostrar como a sociedade indígena vivia e se organizava antes do contato com 

os garimpeiros e madeireiros, após as descobertas de jazidas de diamantes, ouro e madeiras 

nobres na região das aldeias e quais as consequências que a mineração trouxe para a 

comunidade tanto cultural como ambiental. Houve também grandes conflitos entre os índios e 

garimpeiros que foram noticiados por todo Brasil e internacionalmente. 
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AUDITORIA TRIBUTÁRIA NA ERA DA CONTABILIDADE DIGITAL: ESTUDO DE 

CAMPO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DE RONDÔNIA   
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RESUMO 

 

O SPED trouxe mudanças na escrituração contábil, financeira e fiscal. Com a evolução 

tecnológica houve a necessidade de os governos melhorarem os sistemas e agir com rigidez, 

eficácia e eficiência nos processos de fiscalizações financeiras. No intuito de melhorar a rapidez 

no processo de auditoria e objetivando melhor controle das diversas situações de fiscalização foi 

criado o Sistema Público de Escrituração Digital. Este estudo tem como finalidade verificar e 

identificar os procedimentos de auditoria adotados pela administração financeira do estado de 

Rondônia a partir da implantação do SPED e comparar os procedimentos para compreendermos 

os impactos relevantes após o advento do SPED. Outros esclarecimentos a serem feitos na 

realização deste trabalho foi comparar os procedimentos para compreendermos os impactos 

relevantes. Foi realizado um estudo de campo com a finalidade de apresentar o assunto a ser 

estudado, e abordado pela academia, esclarecendo os novos procedimentos utilizados pela 

secretaria de finanças estadual através dos seus auditores de fiscalização. 
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AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO ANÁLISE DE DADOS 

ESTATÍSTICOS 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento do município de Buritis, partindo da 

história de sua origem, onde os dados coletados estão apoiados na metodologia quantitativa, 

extraídas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. O foco da pesquisa está 

na análise do Índice de Desenvolvimento Humano-IDH, Educação e Saúde da população 

habitante do município. Para atender ao objetivo geral da pesquisa foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: (I) Identificar as mudanças ocorridas na região de Buritis; (II) Descrever 

os acontecimentos a partir dos dados coletados; (III) Determinar a importância do IDHM para 

compreender fenômenos sociais e tomada de decisão. Após a pesquisa foi possível identificar 

fenômenos em certos comportamentos da população buritisense e o porquê dos mesmos 

ocorrerem. 
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AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

EM PORTO VELHO-RO 
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Ianca Nayara Ramos da Silva 

 

RESUMO 

 

A construção civil é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento social e 

econômico de uma sociedade. Está também relacionada aos impactos ambientais nos grandes 

centros urbanos, ocasionados principalmente pela geração descontrolada de seus resíduos. Nesse 

contexto, para os resíduos da construção civil (RCC) existem diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Plano Nacional de Resíduos sólidos 

(PNRS) e legislações municipais. Logo, o presente estudo tem como finalidade de avaliar o 

Plano Municipal de Resíduos de Construção Civil em Porto Velho-RO frente à legislação 

brasileira. Através de uma revisão bibliográfica aprofundada sobre RCC e leitura detalhada do 

documento da Prefeitura (Portaria Conjunta SEMA – SEMUSB nº 30) foi possível considerar 

que o Plano Municipal da Gestão de RCC em Porto Velho está parcialmente concernente com a 

Resolução CONAMA, visto que a ausência de informações em mídias digitais e periódicos 

locais sobre a existência do Plano e os benefícios da reciclagem de resíduos da construção civil 

minimiza a eficiência dos resultados dado o desconhecimento da sociedade sobre a importância 

da reciclagem e os malefícios causados ao meio ambiente. 
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BLINDAGEM TRABALHISTA COM FOCO NO E-SOCIAL: UMA PROPOSTA DE 

ATIVIDADES DE COMPLIANCE 
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RESUMO 

 

Com a obrigatoriedade da adoção do e-Social, as empresas e os profissionais de recursos 

humanos estão vivendo um período de adequação e reestruturação organizacional e profissional, 

ou seja, um período em que as empresas terão que se adequar às novas exigências e os 

profissionais de recursos humanos terão que se especializar para oferecer proteção e evitar 

passivos trabalhistas para as empresas. Diante deste cenário, o presente estudo busca esclarecer 

de que forma e por quais meios os eventos iniciais do e-Social podem ser monitorados através 

de um sistema de compliance, com a finalidade de evitar passivos trabalhistas. O objetivo deste 

artigo é apresentar uma proposta de atividades de compliance com foco nos eventos iniciais do 

e-Social com vistas a estruturar o sistema de blindagem trabalhista em organizações 

empresariais, limitando-se à elaboração de um quadro de verificação do cumprimento das 

exigências estabelecidas pelo programa do e-Social nos eventos inicias. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica de cunho exploratório, com abordagem qualitativa, cujos dados foram 

tratados por meio de levantamento documental e análise documental de dispositivos legais e 

normativos relacionados ao e-Social. Como resultado, a pesquisa propôs um conjunto de três 

checklist com base nos leiautes S-1000, S-1005 e S-2100, os quais correspondem aos eventos 

iniciais do e-Social, Dessa forma, as organizações empresariais poderão averiguar sua real 

situação e vulnerabilidade diante dessa nova obrigação, podendo identificar todos os dados 

solicitados, verificar quais estão em desacordo com as exigências e corrigi-los, estando assim 

em compliance com as determinações encontradas nos eventos iniciais do e-Social. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS PILARES DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTAVÉL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO NO PERÍODO DE 2000 A 2010 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como premissa teórica o conceito de sustentabilidade fundamentado em 

três pilares-ambiente, sociedade, economia-que desvincula o desenvolvimento do mero 

crescimento econômico. É realizado um debate sobre os indicadores de sustentabilidade, o que 

permitiu compreender a evolução do conceito de sustentabilidade. O objetivo do artigo foi 

caracterizar o município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, quanto aos pilares da 

sustentabilidade. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa, com 

delineamento documental. As fontes documentais foram o IBGE, especificamente o Relatório 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável dos anos 2000 e 2010, e o relatório PNUD, que 

apresenta o IDH-M. Conclui-se que no município de Porto Velho um crescimento em todas as 

dimensões, sendo importantes investimentos das políticas públicas para uma manutenção da 

caracterização do desenvolvimento sustentável já alcançado. 
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COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES NA AMAZÔNIA: UM BREVE ESTUDO NA 
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RESUMO 

 

A oferta de peixe nas feiras livres da Amazônia era muito comum no passado e, por ser 

encontrado com facilidade em igarapés e rios da região, o peixe é o alimento principal das 

famílias da região Norte do País. Contudo, desde a década de 80, a pesca extrativista está 

estagnada e o produto está se tornando escasso nas feiras e mercados. Pesquisadores atribuem 

esse fenômeno ao desequilíbrio ambiental provocado pela implantação de grandes 

empreendimentos hidrelétricos, desmatamento e a poluição. O modelo de desenvolvimento 

econômico vem apresentando grandes desequilíbrios sociais e ambientais, fazendo com que 

pescadores extrativistas migrem para outras atividades, contribuindo para o êxodo na área rural. 

De acordo com estudos recentes, o Brasil mesmo tendo muitos rios e uma extensa costa 

litorânea, o consumo de peixe é inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. 

A necessidade do consumo de peixes é destaque na dieta das crianças, entretanto, não está 

presente com destaque nos cardápios das famílias brasileiras. Poucas cidades da região Norte do 

País incluem o peixe no cardápio escolar e, mesmo sendo recomendado o consumo pelas 

crianças, em Porto Velho/RO isso ainda não é observado. A constante alteração dos preços 

ofertados à comunidade, a baixa oferta dos peixes nativos, as dificuldades encontradas pelos 

feirantes e peixeiros para comercialização são os principais fatores que dificultam o consumo. 
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CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FORMAÇÃO DO CAPITAL 

HUMANO ESPECIALIZADO EM PORTO VELHO/RO 

 

Denilson Nunes Moreira 
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Monica Franchi Carniello 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo caracterizar a formação do capital humano especializado a 

partir das Instituições de Ensino Superior (IES). Parte-se do pressuposto que as IES podem ser 

um dos indutores ao crescimento e desenvolvimento no município de Porto Velho no Estado de 

Rondônia e região que, por se localizar em uma região extrema do Brasil, experimentou um 

desenvolvimento tardio caracterizado por ciclos econômicos que se sucederam desde a sua 

fundação no ano de 1914 até os dias atuais, com períodos crescentes e decrescentes em sua 

atividade econômica que ao longo dos anos guiou-se por atividades extrativistas com pouco 

valor agregado ao setor produtivo. O capital humano sob a ótica do desenvolvimento poderá ser 

uma das ferramentas neste processo, mas não a única. Agentes como o poder público na 

implementação de ações concretas em políticas públicas bem delineadas com melhorias de 

saúde, educação de qualidade e a infraestrutura necessária para a adesão do setor produtivo nos 

investimentos necessários na produção e geração de emprego e renda farão também parte deste 

processo. Conclui que a partir da estrutura do ensino superior em Porto Velho/RO com 

dezessete Instituições de Ensino Superior (IES) sendo quinze privadas e duas públicas possam 

preparar e capacitar com qualidade uma mão de obra especializada para o mercado local 

levando em consideração o último levantamento do INEP (2015) com um número de 48.926 

matrículas para uma população de 428.527 habitantes (IBGE, 2010). 
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RESUMO 

 

Os equipamentos eletrônicos estão presentes no cotidiano do ser humano, e trazem consigo 

comodidade e praticidade para o dia a dia. No entanto, ao final de sua vida útil, podem causar 

impactos significativos ao meio ambiente conforme o destino ao serem descartados. Este artigo 

considera que o lixo eletrônico representa risco para a saúde, porque seus componentes são 

compostos em parte por substâncias tóxicas como o mercúrio, cádmio e chumbo. Destarte, o uso 

da Tecnologia da Informação Verde-TI Verde, propõe a adoção de um conjunto de ações, que 

visam tornar o uso da tecnologia mais amigável ao meio ambiente. Como metodologia utilizou-

se uma pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva com levantamento documental e análise de 

conteúdo. Dessa forma, a partir de conteúdo disponível no site da Universidade, foi possível 

analisar alguns documentos como: Plano Diretor Institucional-PDI UNIR(2014-2018), Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI UNIR (2015-2016), Edital de Desfazimento de 

Bens Móveis n° 002/2016 e as páginas da Universidade Federal de Rondônia e da Diretoria de 

Tecnologia da Informação. Como resultados descreve-se o fluxo para desfazimento dos 

equipamentos eletrônicos na UNIR ao final de sua vida útil, o quantitativo de impressora 

alugadas, estrutura da Diretoria de Informática e tipos de atividades da Coordenação de Suporte. 

Ao final, foi possível visualizar os futuros problemas que o acúmulo do lixo eletrônico pode 

causar à comunidade acadêmica, observou-se que a Coordenação de Suporte-CSup realiza 

manutenção em desktops, notebooks, data shows, impressoras e outros, demandando por esse 

motivo de constantes substituições de periféricos, como: Disco rígido (HD), Placas de rede, 

Memórias e Fonte de Alimentação (DTI/UNIR, 2017). No entanto, não há informações sobre 

reciclagem de equipamentos eletrônicos de informática e/ou sobre descarte responsável de 

equipamentos de informática. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é compreender as estruturas de desenvolvimento do capital social em 

organizações comunitárias. Foram pesquisadas duas organizações comunitárias brasileiras sem 

fins lucrativos, uma denominada Liga de Mulheres em Porto Velho-RO e a outra denominada 

Movimento pela Paz na Periferia (MP3), localizada em Teresina-PI. Em cada uma das 

organizações foi aplicado um roteiro semiestruturado contendo 15 perguntas, totalizando 11 

entrevistas, sendo oito na Liga de Mulheres e três no MP3. Os resultados indicam que o 

desenvolvimento do capital social na Liga de Mulheres recebe maior influência das 

organizações familiares, porém com uma presença marcante de liderança, enquanto no MP3 o 

capital social se desenvolve mais por meio da formação de capital intelectual. Nos dois locais 

pesquisados se verificou o estreitamento dos laços entre os integrantes tendo como meio a 

reciprocidade, no qual antigos beneficiários dos serviços das organizações tendem a retribuir 

com novas ações para ajudar novos beneficiários que se encontram socialmente ou 

economicamente vulneráveis. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO EM RONDÔNIA: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 

Dioney Conceição Silva 

RESUMO 

 

Em pleno século XXI ainda é imprescindível discutir acerca da sustentabilidade do planeta, 

portanto a presente pesquisa tem como objetivo principal discutir e analisar os conceitos de 

desenvolvimento sustentável, apresentando sua importância e características, onde serelaciona 

com a sustentabilidade do agronegócio em Rondônia e as perspectivas e desafios, onde 

desenvolveremos uma pesquisa descritiva, obtida por meio de revisões bibliográficas e 

literárias. Ainda dentro do contexto apresenta-se as dimensões básicas da sustentabilidade, 

envolvendo as questões ambientais, sociais e econômicas. Por fim, relaciona-se a 

sustentabilidade, suas vantagens e desvantagens no agronegócio em Rondônia, e quais as 

contribuições que essa prática sustentável pode cooperar cada vez mais com o crescimento e 

desenvolvimento do Estado de Rondônia. 
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RESUMO 

 

As Instituições Federais de Ensino Superior-IFESs estão inseridas em um contexto de 

importantes mudanças e limitações orçamentárias. A consolidação de uma visão estratégica 

torna-se uma necessidade para estas organizações prosseguirem realizando ensino, pesquisa e 

extensão. O objetivo desta pesquisa foi comparar o diagnóstico estratégico realizado em 2013, 

por ocasião da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e os resultados levantados nos meses de junho e 

julho de 2017. Neste sentido procurou-se responder à seguinte questão de pesquisa: quais as 

alterações percebidas nos aspectos pertencentes aos ambientes internos e externos da UNIR? O 

estudo justifica-se por comparar informações constantes no PDI da UNIR de 2013 e resultados 

de dados coletados em 2017; com isto, é possível pensar estratégias com dados recentes. A 

metodologia utilizada baseia-se em uma abordagem qualitativa, estudo documental e pesquisa 

de campo. As categorias utilizadas na análise foram elaboradas com base na matriz SWOT. Os 

dados demonstraram que entre as fortalezas citadas tem-se a qualificação do corpo docente e 

quanto às oportunidades, percebe-se a localização em região amazônica da Universidade. 

Quanto às debilidades verifica-se o excesso de burocracia, o pesa da influência política aparece 

como uma ameaça à instituição. Conclui-se da comparação entre o diagnóstico levantado no 

PDI da UNIR de 2013 e os dados levantados em 2017, que houve ínfima alteração dos aspectos, 

além de confirmarem-se a importância de grande parte daqueles levantados em 2013. 
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RESUMO  

 

A presente pesquisa tem como tema principal a contribuição da educação superior como uma 

das ferramentas capazes de induzir o desenvolvimento do município de Porto Velho/RO. O 

objetivo do estudo foi a compreender qual a participação do ensino superior nos avanços dos 

aspectos socioeconômicos para a sociedade. Utilizou-se uma abordagem qualitativa na forma 

descritiva através de análise teórica e documental em livros, teses, dissertações e material 

científico especifico sobre o tema central a partir de instituições e agentes públicos e privados 

no fornecimento de dados oficiais que abordassem educação superior e aspectos 

socioeconômicos. Nos resultados e discussões apresentou-se uma breve trajetória da educação 

superior em Rondônia e em Porto Velho e as possibilidades de melhorias a partir da interação 

entre os agentes envolvidos com o crescimento e desenvolvimento. A conclusão apresentou uma 

análise do significado dos avanços da educação superior como uma das ferramentas capazes de 

impulsionar as melhorias necessárias, mas que dependerá de outras variáveis que passam pelo 

poder público em proporcionar uma infraestrutura urbana e social que atendam as demandas 

locais e estímulos ao setor produtivo na no incremento da produção, gerando renda, trabalho e 

qualidade de vida a sociedade. 
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM GESTÃO DE PESSOAS 

 

José Carlos de Souza Colares 

Diego Souza Auler 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é analisar a eficiência da administração pública municipal no que se 

refere ao gerenciamento da transparência pública no processo de gestão de pessoas. A pesquisa 

faz parte dos estudos elaborados para construção da tese de doutorado defendida perante a 

Universidad Nacional de La Matanza-Buenos Aires/AR em 2017, sob o título “Eficiencia en la 

Gobernanza de Personas en la Administración Pública Brasileña”, de nossa autoria. O artigo 

foi desenvolvido por meio de um estudo bibliográfico sobre transparência na administração 

pública em gestão de pessoas e também através da realização de uma pesquisa de campo perante 

vinte prefeituras situadas no Estado de Rondônia-Brasil, abrangendo órgãos da administração 

municipal direta e indireta. Foi realizado um estudo sistemático destinado à obtenção de dados e 

informações válidas no intuito de se obter resultados quali-quantitativos concretos sobre o 

assunto. A investigação foi baseada na análise da estrutura de controle da transparência 

(controle interno e validação externa); medidas comparadas de desempenho (adoção de medidas 

comparadas de desempenho e informação comparativa de despesa com pessoal); utilidade da 

informação disponibilizada (disponibilidade das informações da produção de RH, demonstração 

das decisões e sistema de controle); e eficácia da divulgação (verificação da existência de 

relatório sobre políticas de RH, relatório orçamentário-financeiro analítico sobre gastos de RH, 

participação da sociedade nas decisões e publicidade sobre nomeação para cargos de livre 

provimento). A metodologia da pesquisa é exploratória, descritiva, sistemática, aplicada, 

planejada e dirigida. Utilizou-se um modelo matemático desenvolvido pelos autores destinado a 

mensurar a eficiência do desempenho da administração neste tema. Os resultados demonstraram 

que as ações da Administração Pública Municipal no que se refere à transparência e 

accountability em gestão de pessoas são insuficientes. 
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EPIDEMIOLOGIA E DESISTÊNCIA DE TRATAMENTO DA 

PARACOCCIDIOIDOMICOSE NO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO 

 

Maximiliano Barroso Bonfá 

Jéssica de Oliveira Souza 

Laura Cristina Caragnatto 

Kelli Fabiane Moreira de Freitas 

 

RESUMO 

 

A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica causada pelo fungo dimórfico 

Paracoccidioides brasiliensis. Atinge frequentemente trabalhadores rurais, agricultores e 

operários da construção civil. O artigo possui como objetivo identificar o perfil epidemiológico 

e desistência terapêutica no tratamento da paracoccidioidomicose no município de Cacoal-RO. 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo retrospectivo do tipo transversal, com finalidade 

descritiva e abordagem quantitativa, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal-RO 

no setor de Ambulatório Especializado, sendo utilizados como fonte de dados prontuário de 

notificação para paracoccidioidomicose no período de 2010 a 2015, utilizando população de 

ambos os sexos maiores de 18 anos. Foram utilizados dados de 36 prontuários, onde os 

indivíduos mais afetados pela paracoccidioidomicose são os do sexo masculino 86,1% dos 

casos, nas idades entre 30 e 89 anos, os principais sítios anatômicos acometidos foram pulmão 

50,0% e mucosa oral 22,2%, o medicamento de primeira escolha para o tratamento da PCM foi 

o itraconazol 75,0%, e o índice de abandono da terapêutica foi de 33,3%. Embora seja uma 

doença de fácil tratamento deve-se dar a devida importância já que se mal tratada pode evoluir 

para sequelas graves podendo até mesmo levar o indivíduo a óbito. 
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ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E TECNOLOGIAS NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE DA PLATAFORMA SCIENCE DIRECT 

 

Juocerlee Tavares Guadalupe Pereira de Lima 

Carliza Freire Celedônio 

Tathiane Martines da Silva Pimenta Gregorini 

 

RESUMO 

 

O trabalho se insere na área de desenvolvimento industrial e tecnológico, mais precisamente na 

produção científica sobre o tema no Brasil. Nesse sentido, teve como objetivo geral analisar os 

trabalhos científicos publicados na plataforma Science Direct, que tivesse como tema central o 

desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil. Trata-se de um estudo bibliográfico de 

natureza exploratória e descritiva que seguiu uma abordagem quali-quantitativa. Através da 

bibliometria e frequência relativa e absoluta o resultado do estudo trouxe evidências que de 

1977 até 12 de julho de 2017 foram publicados 34 (trinta e quatro) trabalhos sobre essa temática 

na base de dados analisada, que mencionaram o Brasil no título, resumo, ou em palavras-chave. 

Das publicações encontradas, 91% são artigos científicos, enquanto os demais (9%) se tratam de 

capítulos de livros. A pesquisa também mostra que o periódico que mais publicou sobre 

desenvolvimento industrial e tecnologias no Brasil foi o Journal of Cleaner Produtions. Por 

outro lado, destaca-se o World Development, Technovation, Revista de Administração e 

Inovação (RAI), Procedia CIRP, e World Patent Information, com 2 (duas) publicações cada. 

Por fim, o resultado do estudo indica que 79% das publicações são oriundas de instituições 

brasileiras, e 14% são de instituições dos EUA. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA CIDADE 

DE CACOAL-RO 

 

Allana Tetzlaff da Paixão 

Ailton Marcolino Liberato 

Tássia Repiso Mesquita 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a precipitação pluviométrica na cidade de 

Cacoal. Para realização do estudo obtiveram-se dados de precipitação pluviométrica da Agência 

Nacional de Águas. Foi realizado cálculo da média mensal e anual, como também de tendência.  

Foi observado variações nos totais mensais e anuais de precipitação, e tendência de redução ao 

longo do tempo. As variações podem estar associadas às mudanças no uso da terra e 

temperatura da superfície do mar. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA RADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE À SUPERFÍCIE 

EM CACOAL – RO 

 

Lucas Dias de Paula 

Ailton Marcolino Liberato 

Tássia Repiso Mesquita 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a radiação solar incidente à superfície levando 

em consideração a transmitância atmosférica. A região de estudo está localizada em Cacoal, 

Rondônia. Para realização do estudo obtiveram-se dados de radiação solar global de uma 

estação meteorológica pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia. Foi realizado o 

cálculo da transmitância atmosférica e selecionado os dias com céu claro, parcialmente nublado 

e nublado. Foi observado um intenso fluxo de radiação solar global em dias com céu claro e 

parcialmente nublado. Por outro lado, dias com céu nublado, apresentaram redução no fluxo de 

radiação que chega a superfície. A produção de energia elétrica, utilizando painéis solares, pode 

ficar bastante reduzida durante dias com céu nublado. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA TEMPERATURA DO AR NA CIDADE DE 

CACOAL-RO 

 

André Fernando Pereira Bianchini 

Ailton Marcolino Liberato 

Tássia Repiso Mesquita 
 

RESUMO 

 

Propôs-se, neste trabalho, analisar a temperatura do ar na cidade de Cacoal em Rondônia. Para 

realização do estudo obtiveram-se dados de temperatura do ar da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Foram observados aumento na temperatura do ar no 

município de Cacoal. Esse aumento de temperatura pode contribuir com o aumento no consumo 

de energia elétrica (uso de ar condicionado), como também influenciar a produção agropecuária 

e o conforto térmico local. 
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA UMIDADE RELATIVA DO AR NA CIDADE DE 

CACOAL-RO 

 

Rubens Batista de Oliveira 

Ailton Marcolino Liberato 

Tássia Repiso Mesquita 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a umidade relativa do ar na cidade de Cacoal 

no Estado de Rondônia. Para realização do estudo obtiveram-se dados de umidade relativa do ar 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. Foi observado redução na 

média da umidade relativa do ar ao longo do tempo. Os anos de 2008, 2009 e 2010 

apresentaram anomalia negativa de umidade relativa do ar. 
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FATORES GERADORES DE ABSENTEÍSMO NA EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO 

 

Jackson Jose Sales Miranda Junior 

Mariluce Paes de Souza 

 

RESUMO 

 

Utilizando conceitos da Teoria Comportamental aplicado sobre comportamento individual das 

pessoas nas organizações, da Teoria de Dois Fatores, a qual propõe que a motivação resulta de 

fatores que podem ser divididos em higiênicos e motivacionais, e conceito de Qualidade de 

Vida no Trabalho, essa pesquisa tem como objetivo geral a identificação dos fatores geradores 

de absenteísmo na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na cidade de Porto Velho-RO. E 

como objetivos específicos: (1) Efetuar o levantamento do absenteísmo de funcionários da 

empresa brasileira de correios e telégrafos; (2) Conhecer as principais causas do absenteísmo na 

empresa brasileira de correios e telégrafos na cidade de Porto Velho; (3) Classificar as 

principais causas do absenteísmo na empresa por fator gerador; e (4) Propor medidas que 

auxiliem na redução do absenteísmo na empresa. Aplicou-se o Método do Estudo de Caso de 

natureza qualitativa, e os procedimentos requeridos. Como resultados apurou-se que a empresa 

possuí elevado índice de absenteísmo, a maior porte gerada por insatisfação com fatores 

higiênicos, existe programa de QVT implantado, mas ainda não tem efeito desejado e as ações 

da empresa destoam das teorias abordadas. Como medidas de amenização do absenteísmo, se 

propõe a melhoria de fatores higiênicos como: a climatização e estudo da ergonomia, além de 

implantação de um programa de QVT contínuo e consistente. 
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FATORES MOTIVACIONAIS: ESTUDO DE CASO NO GRUPAMENTO DE 

RESGATE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

(CBMRO) 

 

Franklin Soares Rodrigues 

Wander Pereira de Souza 

 

RESUMO  

 

As organizações dispõem de recursos tecnológicos, físicos e financeiros, o diferencial na 

estratégia organizacional encontra-se nos recursos humanos. Diante desse cenário a gestão de 

pessoas ganha destaque nas decisões estratégicas. E junto com ela a motivação, que envolve o 

sentimento de realização e de reconhecimento profissional. Este é um elemento essencial para o 

sucesso de uma organização, seja ela privada ou pública. Sendo assim, o presente estudo visou 

analisar, com base na percepção dos profissionais que atuam no grupamento de resgate do 

CBMRO, os fatores que influem na sua motivação. A unidade de análise foi o grupamento de 

resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia-CBMRO. Localizado na capital 

do Estado de Rondônia (Porto Velho). A população foi constituída pelos profissionais do 

grupamento, assim como todos os colaboradores que trabalham na unidade. Deste modo foi 

utilizada como referencial de fatores motivacionais, a teoria dos dois fatores de Frederick 

Herzberg. Sendo distribuídas em afirmações e correlacionando as variáveis motivacionais e 

higiênicas bem como suas principais significâncias. As principais conclusões apontam que a 

grande maioria dos profissionais não se considera motivado no trabalho, ressaltando como 

fatores negativos: as condições de trabalho, relações com pares, supervisor e com subordinados, 

segurança, e a política e administração da organização. 
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GESTÃO DA QUALIDADE DO ENSINO DA EMEIEF CLAUDIO MANOEL DA 

COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACOAL, COM MAIOR IDEB 2013 NAS 

SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Soniel Araújo dos Santos 

Angela de Castro Correia Gomes 

Kellyta Rodrigues Paulus 

Letícia Barbosa Rodrigues 

Victoria Pauli Oliveira Pereira 

 

RESUMO 
 

Esta pesquisa está vinculada ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas 

municipais sediadas em Cacoal e Pimenta Bueno, com IDEB observado em 2013. Foi realizada 

em Cacoal e teve como principal objetivo identificar as ações adotadas na escola que apresentou 

o maior score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a qualidade de ensino. Com 

abordagem qualitativa, o estudo foi exploratório e descritivo; as técnicas de coleta de dados 

foram a bibliográfica e a aplicação de questionário em estudo de campo, tendo como sujeitos da 

pesquisa os professores, alunos e pais de alunos da escola. Os resultados evidenciaram que os 

professores vêm empregando recursos tecnológicos para melhorar a qualidade do ensino, como 

computador de mesa, projetor de imagem, televisão, vídeos, documentários e filmes em sala de 

aula, e ainda, dinâmica de grupo. Mesmo, há professores que adotam atividades extraclasses 

como visita técnica, passeios e cinema. Notou-se que há projetos sendo desenvolvidos pelos 

professores do nono ano abrangendo: leitura, reforço escolar, meio ambiente, trânsito, bullying e 

outros, sendo poucos os projetos aplicados ao quinto ano: oficinas, mais educação e 

interdisciplinar. Sobre o conhecimento acerca da nota no IDEB, grande parte dos pais de alunos 

bem como dos professores considerou a nota justa.  As opiniões dos professores acerca do que é 

necessário para melhorar a qualidade do ensino abrangeram: recursos tecnológicos, 

equipamentos, capacitação e investimentos em pessoal e na estrutura física da escola.  Os pais, 

dentre outras coisas, apontaram: mais profissionais para melhor atendimento aos alunos com 

dificuldade de aprendizagem; realização de passeios e participação em teatro. Conclui-se que o 

comprometimento e desempenho dos professores com a elevação da qualidade do ensino é fator 

substancial para a nota IDEB. 
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GESTÃO DA QUALIDADE DO ENSINO DA EMEIEF LUIZ CABRAL DE SOUZA, 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, COM MENOR IDEB 2013 

NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Victoria Pauli Oliveira Pereira 

Angela de Castro Correia Gomes 

Kellyta Rodrigues Paulus 

Letícia Barbosa Rodrigues 

Soniel Araújo dos Santos 

 

RESUMO 

 

Este estudo vincula-se ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas 

municipais sediadas em Cacoal e Pimenta Bueno, com IDEB observado em 2013. A pesquisa 

foi realizada em Pimenta Bueno, RO e teve como principal objetivo identificar as ações 

adotadas na escola, que apresentou o menor score no IDEB/2013 nas séries iniciais, para elevar 

a qualidade de ensino. De abordagem qualitativa, em relação aos objetivos a pesquisa foi 

exploratória e descritiva; as técnicas de coleta de dados foram a bibliográfica e a aplicação de 

questionário em estudo de campo, incluindo como sujeitos da pesquisa os professores, alunos e 

pais de alunos da escola. Por oportuno, o instrumento de coleta de dados também abrangeu o 

ensino do nono ano. Os resultados demonstraram que os professores vêm adotando o livro como 

principal ferramenta de sala de aula e ainda empregando recursos tecnológicos para melhorar a 

qualidade do ensino, como vídeos e filmes. O professor do 5º ano adota os passeios como 

atividade extraclasse. Notou-se que há projetos sendo desenvolvidos pelos professores do 5º e 9º 

anos abrangendo os temas: meio ambiente, consciência negra, cidadania e outros. Acerca da 

nota no IDEB, grande parte dos pais de alunos não sabiam a respeito, os professores 

consideraram a nota injusta e alguns mencionaram que o teste padronizado não mede 

efetivamente a aprendizagem do aluno, seja do 5º ou 9º ano. Grande parte dos alunos afirmou 

saber sobre o índice, mas foram os alunos do 5º ano que mais demonstraram saber da nota. Para 

os professores, para melhorar a qualidade do ensino é preciso mais recursos financeiros e espaço 

físico, quadra poliesportiva, formação continuada. Conclui-se que grande parte dos problemas 

da escola é decorrente da falta de espaço físico e por disporem de apenas um ônibus para 

transporte das crianças. 
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GESTÃO DA QUALIDADE DO ENSINO DA EMEIEF PRESIDENTE MÉDICI, 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACOAL, COM MENOR IDEB 2013 NAS 

SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Kellyta Rodrigues Paulus 

Angela de Castro Correia Gomes 

Letícia Barbosa Rodrigues 

Soniel Araújo dos Santos  

Victoria Pauli Oliveira Pereira 

 

RESUMO 

 

Vinculada ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas municipais sediadas 

em Cacoal e Pimenta Bueno, com IDEB observado em 2013, esta pesquisa foi realizada em 

Cacoal e teve como principal objetivo identificar as ações adotadas na escola, que apresentou o 

menor score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a qualidade de ensino. De abordagem 

qualitativa, o estudo foi exploratório e descritivo; as técnicas de coleta de dados foram a 

bibliográfica e a aplicação de questionário em campo, tendo como sujeitos da pesquisa os 

professores, alunos e pais de alunos. Pelos resultados, os professores vêm utilizando recursos 

tecnológicos para melhorar a qualidade do ensino, incluindo: projetor de imagem, televisão, 

vídeos, documentários e filmes em sala de aula, bem como dinâmicas de grupo. Ainda, há 

professores que adotam atividades extraclasses como passeios e cinema. Há projetos sendo 

desenvolvidos pelos professores, abordando: importância da água, questão indígena, cidadania, 

educação para o trânsito, jornal da escola e outros, sendo alguns aplicados, concomitantemente, 

aos alunos de quinto e nono ano. Sobre o conhecimento acerca do IDEB, menos da metade dos 

pais de alunos (quinto e nono anos), respectivamente, afirmou conhecer o índice. A maior parte 

dos professores do nono ano considerou a nota injusta. Para os professores a melhoria da 

qualidade do ensino envolveu mais aspectos ligados às suas funções, por exemplo: valorização 

dos profissionais da educação, mais tempo para planejamento de aulas, de melhores condições 

de trabalho e aulas de reforço, além de maior empenho da família. Os pais, dentre outras coisas, 

apontaram: melhorar a estrutura e o ônibus, consertar os computadores e maior atenção do 

professor ao aluno. Conclui-se que a escola rural tem dificuldade em proporcionar reforço aos 

alunos e possui carência de profissional da educação e de boa estrutura para recepcionar o aluno 

em atividades extraclasse. 
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GESTÃO DA QUALIDADE DO ENSINO DA EMEIEF Prof.ª LAIRCE SANTIAGO 

MAINA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, COM MAIOR IDEB 

2013 NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Letícia Barbosa Rodrigues 

Angela de Castro Correia Gomes 

Kellyta Rodrigues Paulus 

Soniel Araújo dos Santos 

Victoria Pauli Oliveira Pereira 

 

RESUMO 

 

Vinculada ao projeto: Gestão da qualidade do ensino em escolas públicas municipais sediadas 

em Cacoal e Pimenta Bueno, com IDEB observado em 2013, a pesquisa foi realizada em 

Pimenta Bueno e o principal objetivo foi identificar as ações adotadas na escola que apresentou 

o maior score no IDEB/2013 nas séries finais, para elevar a qualidade de ensino. De abordagem 

qualitativa, foi exploratória e descritiva. Utilizou-se como técnicas de coleta de dados a revisão 

bibliográfica e a aplicação de questionário em campo aos professores, alunos e pais de alunos do 

quinto ano.  Os resultados encontrados revelaram que os recursos materiais mais empregados na 

escola são os livros, televisão, computadores, filmes e dinâmicas de grupo. Grande parte dos 

projetos destinados aos alunos, dentre os mais citados estão o projeto da família, da água e o dia 

do índio, que são desenvolvidos com recursos do PDDE e foram considerados, pelos 

professores, como suporte para melhorar a qualidade do ensino. Parte dos pais de alunos não 

tinha conhecimento sobre o IDEB, mas a maior parte dos alunos explanou conhecer tanto o 

índice como a nota. Conclui-se que os pais, em geral, estão contentes com o desempenho dos 

filhos, com a escola e seus professores, e que os problemas apontados (por professores e pais) 

não interferem no trabalho dos profissionais a ponto de dificultar o trabalho com os alunos de 

forma mais veemente, e mesmo a necessidade de mais tempo para que planejem foi percebida 

pelos pais, que ainda citaram a falta de biblioteca e laboratório. Conclui-se que a escola não tem 

dificuldade em propiciar reforço aos alunos, os profissionais são respeitados pelos pais e os 

professores requereram para melhorar ainda mais o desempenho dos trabalhos mais 

equipamentos e tempo, tanto para planejar as atividades como para a formação continuada. 
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GESTÃO SOCIAL COMO MEIO DE CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE PÚBLICA DE 

VILHENA 

 

Robinson Francino Costa 

Fabiane Cristina Nascimento 

Ana Claudia Venturin Costa 

Elder Gomes Ramos 

Joelson Agustinho de Pontes 

 

RESUMO 

 

O controle da sociedade perante a administração pública denomina-se como gestão social, que 

surge como forma de investigar e cobrar dos governantes um bom investimento nos setores 

essenciais para a população como saúde, educação e segurança, é uma gestão que traz por 

finalidade benefícios a toda a sociedade. O foco inicial da pesquisa foi identificar como a gestão 

social de Vilhena contribui para a fiscalização da saúde pública da cidade. Para isso, identificou 

entre seus objetivos o nível de contribuição da sociedade de Vilhena sobre a gestão da saúde 

pública, evidenciou na literatura o que é a gestão social e o grau de importância para a melhoria 

dos bens sociais com a participação da sociedade e avaliou como a gestão social de Vilhena 

contribui para a fiscalização da saúde pública da cidade. A metodologia adotada no trabalho 

caracteriza-se como descritiva e foi realizada por meio de análise documental e bibliográfica. E 

os dados analisados foram por meio de análise qualitativa. Nos resultados descobrimos as 

dificuldades encontradas pelo Conselho Municipal para sua atuação, entre elas estão: a falta de 

comunicação com o principal gestor, a auto avaliação feita de forma negativa, pois acreditam 

que ainda podem realizar muito mais, mas dentre todas a mais expressiva foi o pouco repasse 

para investimento diante daquilo que é necessário ser realizado. Fortalecendo a ideia de gestão 

participativa relatou-se que a sociedade se mostra interessada em participar das reuniões 

mensais feitas pelo conselho. 
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GOVERNANÇA INTERATIVA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO 

TRT: ESTUDO COM BASE NA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA-A3P 

 

Rozangela Gomes Ferreira 

Mariluce Paes de Souza 

Felipe Pinheiro Dos Santos 

Theophilo Alves de Souza Filho 

 

RESUMO 

 

Governança, na Administração Pública, pode ser considerada como o conjunto de mecanismos 

de liderança e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Alguns 

autores também a relacionam com a capacidade de o Estado implementar ações que promovam 

a interação de diversos atores sociais. Nesse contexto surge a governança interativa. A 

sociedade, cada vez mais, tem buscado participar das ações governamentais e tem conseguido 

êxito, já que o Estado percebeu que sua participação nos processos decisórios, na implantação 

de políticas públicas, na fiscalização e cobrança nas prestações de contas dos gestores, tem 

contribuído para melhorar o atendimento às necessidades dos usuários dos serviços públicos.  

Levando em consideração o fato de ser o principal responsável por promover políticas voltadas 

a sustentabilidade, o governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

lançou a Agenda Ambiental da Administração Pública-A3P, com o objetivo de incorporar os 

princípios da responsabilidade socioambiental na administração pública. Este estudo tem como 

objetivo analisar as ações sustentáveis do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região 

(Rondônia e Acre)-TRT14-e verificar suas relações com os 5 eixos temáticos da Agenda. Os 

resultados apontam que embora o TRT não mencione a agenda em seu Plano de Logística 

Sustentável (PLS), suas ações estão diretamente relacionadas com os objetivos da A3P. 
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Camila Lima Ribeiro 

Janeide Muniz Lobato de Freitas 

Ronilson Oliveira 

João Batista Teixeira de Aguiar 

 

RESUMO 

 

O presente estudo aborda a temática de indicadores de desempenho na educação pública 

prestada pelo Estado de Rondônia. Nesse sentido, o presente estudo busca identificar a 

existência de indicadores de desempenho da educação definidos no Estado de Rondônia, e se 

esses são utilizados de forma efetiva, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado pelo 

órgão responsável pela prestação de serviço público, referente ao objeto em tela. Tem como 

objetivo geral analisar os indicadores utilizados pelo Governo do Estado de Rondônia no que 

tange a avaliação de desempenho da educação no Estado. E como objetivos específicos, a- 

identificar os indicadores da educação, acessível ao Governo do Estado de Rondônia. b- 

Descrever os objetivos definidos na elaboração dos indicadores utilizados na educação, c- 

Analisar a efetividade dos indicadores de educação do Governo do Estado de Rondônia. Através 

da pesquisa, conclui-se a importância de se utilizar indicadores para se formular políticas 

públicas, mensurar sua implantação e resultados. Não se empregam os indicadores como 

ferramenta estratégica, visando o monitoramento e a melhoria na qualidade da educação no 

Estado de Rondônia. Os indicadores de resultados não estão relacionados com os indicadores de 

esforço e a políticas de longo prazo, não há critérios estabelecidos para se formular e reformular 

as políticas existentes e previstas. 
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ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS EMPRESAS 

LOCALIZADAS NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE GUAJARÁ-MIRIM, 

RONDÔNIA 

 

Sorin Melgar Maciel Siqueira 

Fábio Robson Casara Cavalcante 

Dorosnil Alves Moreira 

Silvia Bezerra de Góes 

 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar no âmbito da área de livre comércio, a responsabilidade 

socioambiental das empresas comerciais atacadistas; varejistas; atacadistas-varejistas e 

varejistas-atacadistas existentes no município de Guajará-Mirim. Para tanto, o processo 

metodológico utilizado foi o método hipotético-dedutivo, baseado modelo de Karl Popper. Para 

a definição do objeto de estudo foram selecionadas as empresas comerciais existentes na área de 

livre comércio de Guajará-Mirim (ALCGM) definidas por setores: atacado e varejo. O presente 

trabalho desenvolveu pesquisas em fontes secundárias e primárias. Em relação ao primeiro 

foram levantados trabalhos científicos como teses de doutoramento, dissertação de mestrado, 

relatórios técnicos, artigos científicos e demais documentos considerados relevantes à pesquisa. 

Também, foram empregadas pesquisas em bases primárias, com aplicação de questionários em 

32 (trinta e duas) empresas.  Embora a ALCGM tenha surgido de uma política enquadrada no 

contexto da teoria do desenvolvimento endógeno, o que se subentende que foi motivada por 

forças locais ou por interesses de setores econômicos estratégicos, a razão para o 

estabelecimento dessa política na região e não em outras regiões de Rondônia, demonstra que o 

aspecto ambiental foi, de fato, o principal condicionante para que houvesse a sua efetivação em 

nível local. Assim, a priori, tal condicionante, no mínimo, deveria estar sendo exigida pelos 

órgãos competentes de modo a fortalecer os aspectos do desenvolvimento sustentável. Mas o 

que se observa é um paradoxo diante dos fundamentos que levaram a criação da ALCGM com 

as atitudes empresariais em relação à prática socioambiental em nível local. Diante deste prisma 

merece destacar o setor econômico “Atacadista” que, hoje, representa a principal força da 

ALCGM, contudo, é o setor que com o menor índice de responsabilidade socioambiental 

(IDRSA = 0,374) identificado neste trabalho. Desse modo, o presente estudo aponta para uma 

dissonância cognitiva em relação ao fundamento do desenvolvimento sustentável da ALCGM e 

o cenário ambiental da região que influenciaram a decisão de sua instalação em nível local, o 

que tem levado o discurso e a prática a caminharem por direções opostas e pouco efetivas no 

desafio de se estabelecer mecanismos político-institucionais e de governança em prol da criação 

de práticas socioambientais do setor empresarial da ALCGM. Espera-se, portanto, com este 

trabalho, contribuir com o debate sobre o tema e, também, servir de base para novas 

perspectivas de estudos científicos. 
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INFLUÊNCIAS DAS MÍDIAS SOCIAIS NA INTENÇÃO DE COMPRA POR 

PRODUTOS VERDES 

 

Haroldo de Sá Medeiros 

 

RESUMO  

 

A relação entre estratégias mercadológicas voltadas aos produtos ecologicamente corretos e o 

ambiente interativo complexo das mídias socais ainda necessita de maior compreensão. 

Portanto, o objetivo deste artigo é identificar as influências das mídias sociais na intenção de 

compra de seus usuários por produtos ecologicamente corretos. Para tal finalidade, os dados 

foram coletados mediante a aplicação de 251 questionários on-line, divulgados em perfis, 

comunidades e grupos na mídia social Facebook. Os métodos de análise foram a estatística 

descritiva e a análise fatorial exploratória. Os resultados indicam que as influências das mídias 

sociais na intenção de compra de seus usuários por produtos ecologicamente corretos se dão por 

meio de comunicação pessoal e organizacional, reações de compartilhamento, meio de busca, 

informações organizacionais, propagandas, tempo médio de visita ao perfil e tempo de posse do 

perfil. 
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ISENÇÃO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-

HOSPITALAR SEM SIMILAR NACIONAL À LUZ DA TEORIA DOS 4 ES  

 

Tony Marcel Lima 

Gustavo Melazi Girardi 

David Lucas da Silva Ferreira 

 

RESUMO 

 

Com o conhecimento sobre Direito Tributário e suas ligações com a Constituição Federal, 

Código Tributário Nacional e a Lei Complementar n. 24/75 pode-se obter uma base quanto à 

isenção tributária e sua aplicação na importação de equipamento médico-hospitalar no Estado de 

Rondônia, a partir do convênio firmado por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária. 

O objetivo deste trabalho é verificar se a isenção do ICMS na importação de equipamentos 

médico-hospitalar no Estado de Rondônia obedece a todos os ditames impostos pela legislação 

tributária para a sua concessão. Assim, tem-se como escopo reunir informações acerca do tema 

a fim de produzir conhecimento, além de realizar análise quanto à eficácia, eficiência, 

efetividade e economicidade na Administração Pública Estadual. Nessa perspectiva, 

objetivaremos verificar o impacto das normas que regem a isenção e sua influência quanto a 

Teoria dos 4 Es. A metodologia da pesquisa ponderou em ser qualitativa, por não utilizar dados 

estatísticos; descritiva, com informações não manipuladas; com procedimentos da pesquisa 

classificada como documental, visto a utilização de assuntos que não receberam tratamentos, 

sem deixar de levar em consideração a informação de autores, de modo geral. Como resultado 

verificou-se que a isenção atende aos ditames legais para sua obtenção, implicando a resolução 

da problemática da pesquisa, bem como o atendimento a efetividade e economicidade em sua 

integralidade. Todavia, no que diz respeito à eficácia, a norma, quanto ao seu entendimento, traz 

alguns equívocos de conceitos aos leitores, quando faz menção à suspensão e compensação 

(extinção), que são modalidades diferentes da isenção (exclusão). Por fim, implicando 

temerariamente na eficiência dos atos e fatos que permeiam a isenção tributária condicionada à 

prestação de serviços em saúde para o Estado. 
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MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, CAMPUS VILHENA 

 

José Arilson de Souza 

Wellington Silva Porto 

Olinda Maria Schuck 

Lívia Vilar Lemos 

Gilberto Aparecido dos Santos 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, o tema competência tem se destacado, pois os conhecimentos, as habilidades 

e aptidões estão se tornando de fundamental importância para as organizações e por isso, estão 

sendo cada vez mais trabalhadas a fim de agregar capital intelectual para as mesmas. Esse 

mapeamento tem um importante papel, pois através dele as organizações poderão saber quais 

competências seus colaboradores possuem, e quais precisam melhorar. Este artigo teve por 

finalidade, identificar e mapear as competências pessoais dos estudantes do curso de Ciências 

Contábeis da UNIR/Vilhena, e a partir daí estabelecer um perfil desses estudantes, para assim 

saber se os mesmos possuem as competências que estão previstas no projeto pedagógico do 

curso, aumentando as chances de se tornarem profissionais bem-sucedidos. O propósito foi 

identificar as competências que os alunos apresentam em seu conjunto de características 

pessoais, e compará-las com as competências que o curso pretende construir ao longo do curso, 

a fim de oferecer subsídios para que os docentes trabalhem o progresso das competências 

existentes, bem como, proporcionarem a aquisição e aprimoramento das competências ausentes 

ou insuficientes detectadas na pesquisa proposta. O questionário aplicado se baseou na 

Resolução CNE/CES nº 10/2004, que além de estabelecer a criação do projeto pedagógico do 

curso, estabelece as competências esperados do formando, dessa maneira seria possível saber se 

os alunos possuíam as competências propostas. Após aplicação e análise, percebeu-se que a 

parte de conhecimento e aplicação da legislação, elaboração de relatórios e pareceres são os 

itens mais deficientes para os estudantes, os quais são fundamentais para o exercício da 

profissão. 

 

Palavras-chave: Competências. Gestão de pessoas. Perfil do contador. 

 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

MATURIDADE INOVADORA DE UMA INDÚSTRIA DE RECICLAGEM NA 

AMAZÔNIA LEGAL: O CASO DA RECICLAR 

 

José Arilson de Souza 

Jackline Cole de Oliveira 

Wellington Silva Porto 

Gilberto Aparecido dos Santos 

Juliana Prates 

 

RESUMO 

 

A inovação é um fator determinante para a competitividade organizacional. O desafio de inovar 

torna-se ainda mais complexo quando a empresa precisa aliar práticas sustentáveis a seus 

processos. Inserido neste contexto, o presente estudo se propõe a mensurar o grau de maturidade 

inovador da indústria RECICLAR através do Radar da Inovação. Para atingir este objetivo, 

desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, por meio de estudo de caso. O 

modelo conceitual utilizado é adaptado de Bachmann e Destefani (2008), baseado nas 13 

dimensões da Inovação e permite avaliar a maturidade inovadora das organizações. Os 

principais resultados obtidos permitiram identificar que as médias de maior intensidade estão 

presentes nas dimensões Plataforma, Clientes, Relacionamento e Ambiência Inovadora. As 

médias moderadas encontram-se nas dimensões Oferta, Marca, Agregação de Valor, 

Organização e Cadeia de Fornecimento e as mais baixas nas dimensões Soluções, Processos, 

Presença e Rede. O Grau de Inovação Global atingido pela empresa foi de 3,14 fato que permite 

classificá-la como uma empresa Inovadora Ocasional. 
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MERCADO IMOBILIÁRIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO: UM ESTUDO 

COMPARATIVO DOS PREÇOS DE VENDAS E LOCAÇÕES DE IMÓVEIS A PARTIR 

DE DADOS DO PET/ECONOMIA 

 

Otacílio Moreira de Carvalho Costa 

Gabriela Ximendes Swenson 

Rayane Loeblein Sampaio 

Jonas Cardoso 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise comparativa dos preços ofertados no 

mercado imobiliário de Porto Velho, de imóveis residenciais e comerciais, para venda e locação, 

a partir dos dados levantados pelo Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de 

Rondônia, entre o período de abril de 2016 a setembro de 2017. O mercado imobiliário guarda 

algumas peculiaridades em relação a outros mercados, principalmente em relação ao fator preço 

de aquisição do imóvel e seu impacto no orçamento do consumidor, o que implica em cautela 

por parte dos consumidores quando da aquisição e criação de mecanismos que possibilitem a 

aquisição, como o financiamento imobiliário. Desta forma, pesquisas de preços no mercado 

imobiliário tem se mostrado uma ferramenta bastante útil para potenciais compradores e 

locatários e cada mercado possui características distintas que interferem na formação dos preços 

nesse mercado, que vai desde a regularização do imóvel até questões relacionadas a localização, 

segurança entre outros. Esta pesquisa, ao analisar os dados da pesquisa do PET/Economia, 

comparou preços máximos e mínimos, de venda e locação dos imóveis, identificando possíveis 

fatores que justifiquem as disparidades nos preços ofertados ao longo período analisado, bem 

como uma análise da variação de preços no período analisado, abril de 2016 a setembro de 2017 

e sua comparação com índices de preços do setor. A pesquisa identificou que a alteração do 

preço médio para venda de imóveis em Porto Velho tem sido superior à variação nos índices de 

preços de mercado, que há fortes disparidades entre os preços nos diversos bairros do município 

e que em um único bairro há fortes disparidades nos preços dos imóveis, chegando até a 4 faixas 

de preços na mesma região e que há fatores que justificam essas disparidades. Também verifica-

se, a partir da pesquisa, que não é vantajoso economicamente o proprietário alocar o imóvel no 

município de Porto Velho, dada a comparação entre preços médios de venda e preços médios de 

locação. 
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MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA E O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA-

REFLEXÕES A PARTIR DO CASO DE NOVA MUTUM-PARANÁ/RO 

 

Maria Luzia Ferreira Santos 

Paulo Kleber Borges da Silva 

Artur de Souza Moret 

RESUMO 

 

O discurso implementado nas políticas brasileiras enfatiza como mola propulsora de uma 

dinâmica econômica, nos últimos anos deste século, a energia hidrelétrica como elementar e 

suficiente para atender aos anseios e necessidades da população, daí destacar-se neste cenário, o 

aproveitamento dos rios com alto poder de vazão e com grande potencial hidráulico. Dessa 

forma, a região tem se tornado uma das grandes geradoras de energia e cenário da construção de 

grandes empreendimentos hidrelétricos, sendo assim, porta de entrada para os capitais privados. 

Os impactos decorrentes desta atividade, tem produzido e intensificado uma série de fenômenos 

relacionados ao processo de ocupação do território. O deslocamento compulsório das 

populações, provocados pela construção das hidrelétricas, se alicerça no suposto argumento do 

crescimento da economia local, ou seja, sua implementação, devido a oferta de energia elétrica, 

terminaria por tornar-se atrativo para novos investimentos. De acordo com esse víeis, 

enfatizamos neste estudo as migrações compulsórias e os fenômenos decorrentes desse 

processo, como o surgimento de atividades informais no denominado circuito inferior da 

economia (SANTOS), na Vila de Nova Mutum Paraná/RO. Esta proposta tem como relevância, 

apontar a importância da modificação do território, a partir da presença de capital privado e a 

produção e reprodução do espaço geográfico, fundamentado em processos não hegemônicos, 

submetidos a busca pela sobrevivência como opção e geração de renda informal. Com base na 

observação participante e em referencial teórico/ bibliográfico, buscamos ampliar a reflexão 

teórica a respeito dos sistemas apresentados neste circuito. 
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MOTIVAÇÕES PARA A PERMANÊNCIA NA INFORMALIDADE: PERCEPÇÃO DE 

TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA-TCP DO CAMELÓDROMO DE PORTO 

VELHO-RO 

 

Jean Marcos da Silva 

Antônio Aguiar de Sousa Filho 

Levi Brito Costa 

Eber Aguiar da Silva 

 

RESUMO 

 

Sabe-se que não são todos os trabalhadores que conseguem ser abrangidos pelo mercado de 

trabalho assalariado e que quando se veem nestas condições iniciam o trabalho por conta 

própria. Os Trabalhadores por Conta Própria-TPCs, consoante à sua necessidade de aquisição 

de recursos para o sustento, passam a migrar para outras modalidades de trabalho, utilizando 

métodos inovadores como alternativas para o desemprego, sendo o trabalho por conta própria 

uma opção. Contudo, não é sempre que este processo está inserido em uma perspectiva legal ou 

formal. A presente pesquisa tem como objetivo identificar as motivações para informalidade a 

partir da percepção dos Trabalhadores por Conta Própria-TCPs do Camelódromo de Porto 

Velho-RO. Para atingir o objetivo da pesquisa, foi realizada uma entrevista no Camelódromo de 

Porto Velho, o qual conta com 55 estabelecimentos. A pesquisa consiste na análise das 

seguintes dimensões: Trabalhador por Conta Própria-TCP, com base nos estudos de Prandi 

(1978) e aptidão à figura jurídica do Microempreendedor Individual-MEI, através da Lei 

Complementar 128/08, como forma de legalização. Deste modo, os entrevistados foram 

submetidos às questões com o intuito de verificar, na percepção dos TCPs Informais, as 

motivações para a permanência na informalidade. Os resultados demonstraram que dos 55 

entrevistados, 52 atendem aos critérios para serem considerados TPCs. Dos 55 entrevistados, 21 

já eram formalizados e 34 ainda se mantinham na informalidade e que dos informais 30 

atendiam aos critérios para se legalizar através da figura jurídica MEI. Os dados evidenciaram 

que o principal fator motivador aos TPCs do Camelódromo a se manterem na informalidade é o 

desconhecimento acerca dos benefícios advindos a partir da legalização, programas de governo 

e assistência técnica de órgãos de apoio. Em função dos resultados sugere-se ampliação da 

divulgação por parte do Governo de políticas públicas como o MEI. 
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O (RES)SIGNIFICADO UNIVERSIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

Robinson Francino Costa 

Ana Claudia Venturin Costa 

Elder Gomes Ramos 

Joelson Agustinho de Pontes 
 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como finalidade principal investigar quais os reflexos das principais 

transformações e ressignificações das Universidades frente às mudanças socioeconômicas dos 

últimos anos. Assim, utilizou-se de uma metodologia de análise documental histórica para 

retratar o passado do pensamento humano e das universidades desde o medievo, e também a 

análise bibliográfica analítica, com a interpretação pautada pela a hermenêutica. E também 

abordagem qualitativa crítica para chegar a conclusão das reflexões. Assim, o trabalho partiu 

por uma experiência investigativa sobre a epistemologia e o homem. Teve como ponto de 

partida a obra O grau zero do conhecimento de Ivan Domingues. Apresentou-se então 

percepções como a essencialista, fenomenista e histórica. Se obteve o entendimento que o 

conhecimento humano enquanto representação de uma perspectiva intrínseca ao ser humano ou 

extrínseca produto de um fenômeno social ou natural. A partir da concepção de organização do 

pensamento humano como ciência, buscou-se identificar como a ciência se afastou do 

pensamento religioso na busca por sua autonomia existencial sem sofrer repressão por divergir 

da religião. Por conseguinte, se dedicou-se a consultar em Habermas, Marx, Bourdieu e 

Passeron, Santos, Apple a compreensão sobre a existência das Universidades e as ações do 

movimento hegemônico como reflexo sobre elas. Pode-se concluir que houve uma forte 

influência do capitalismo sobre às Universidades. Uma utilização destas como mecanismo de 

qualificação de “mão de obra” que atua no mercado de trabalho como possibilidade de lucro e 

de concentração de capital. Desvirtuando a origem das Universidades, que era 

fundamentalmente, atender os problemas humanos. Contudo, segundo as teorias 

contemporâneas, ao passo que às Universidades aprimorem um modelo democrático como 

mecanismo de ação, para consolidar uma autogestão em enfrentamento ao modelo hegemônico 

há possibilidade de assegurar que a Universidade possa evoluir com a sociedade sem sucumbir e 

agir exclusivamente para necessidade do modelo econômico. 
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O AGRONEGÓCIO E A INTERNET DAS COISAS-DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

PARA ESTE NOVO “AGRIBUSINESS” 

 

Artur Virgílio Simpson Martins 

Raul Afonso Pommer Barbosa 

Carolina Yukari V. Watanabe 

Rosália Maria Passos da Silva  

 

RESUMO 

 

O agronegócio tem sido há décadas uma das principais fontes de sustentação econômica e social 

no Brasil. As condições de clima, solo e extensão territorial; o grande número de produtores 

com potencial produtivo e os esforços conjuntos de instituições públicas e privadas direcionados 

ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor diferenciam o Brasil de seus concorrentes 

e o torna um dos maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. A inovação 

tecnológica chamada Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) em inglês, vem ganhando 

cada vez mais espaço. A Internet das Coisas desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento e inovação do agronegócio, este que tem sido há décadas uma das principais 

fontes de sustentação econômica e social no Brasil; sendo necessária uma discussão sobre como 

esse fenômeno ocorre e suas consequências. O objetivo deste artigo é apresentar algumas 

definições sobre a Internet das Coisas, computação ubíqua (compreendida como a onipresença 

da tecnologia da informação) e seus impactos no agronegócio. Conclui-se que existem 

evidências de que a Internet das Coisas é um fator determinante para a potencialização, e 

consequentemente à expansão do agronegócio no Brasil. 
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O CASO SANTO ANTÔNIO ENERGIA NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL 

 

Glayverson de Melo Pareira  

 

RESUMO 

 

A sustentabilidade empresarial contribui para a preservação integral da biosfera, promove 

justiça social, bem como lucratividade nos exercícios contábeis, além de incorporar seus 

conceitos e princípios na gestão e nos processos corporativos. Portanto, o presente trabalho 

buscou analisar os resultados das ações previstas no Projeto Básico Ambiental (PBA) da 

empresa Santo Antônio Energia que visam promover o remanejamento da população atingida e 

a compensação ambiental, sob as perspectivas do triple bottom line. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa na empresa Santo Antônio Energia (SAE), localizada no município de Porto Velho-

RO, além do IBAMA e nos reassentamentos: Novo Engenho Velho, Riacho Azul e Vila Nova 

de Teotônio. A pesquisa configurou-se como exploratória e descritiva, com abordagem 

qualitativa e procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A coleta de 

dados ocorreu nos meses de agosto, setembro e novembro de 2016, sendo a técnica de pesquisa 

realizada por meio de entrevistas utilizando-se de roteiro semi-estruturado, com analista de 

comunicação sênior da empresa, com analista ambiental do Núcleo de Licenciamento 

Ambiental do IBAMA e com os remanejados do Programa de Remanejamento da População 

Atingida (PRPA), em visitas in loco. Os resultados apontaram que foram atendidas todas as 

condicionantes dos PRPA e do Programa de Compensação Ambiental (PCA), quanto a 

dimensão econômica, há processos operacionais e de gestão estruturados e posterior a conclusão 

da UHE Santo Antônio, o resultado econômico tende a crescer nos exercícios subsequentes, ao 

qual direciona a SAE a ser uma empresa que procura cumprir os princípios sustentáveis. 
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O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA E A INTERNET DAS 

COISAS: ACEPÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

Rwrsilany Silva 

Cleice Pontes 

Carolina Yukari Veludo Watanabe 

Rosália Maria Passos da Silva 

 

RESUMO 

 

As Cidades inteligentes (smart cities) são o novo paradigma urbano e, juntamente com a saúde e 

a economia rural, são focos de iniciativa em políticas públicas, além dos segmentos das 

indústrias de base e manufatureira, devido à sua relevância para a economia brasileira. Essas 

políticas públicas em muito convergem para o desenvolvimento sustentável, compreendido 

como um grande e complexo sistema de conceitos interdependentes pertencentes a diversas 

dimensões dirigidas ao desenvolvimento humano integral, à igualdade social, à garantia de um 

ambiente saudável e ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. 

Paralelamente a essa preocupação de proporção internacional, tem-se consolidado o cenário 

tecnológico de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). Neste delineamento, este trabalho 

visa investigar quais possíveis contribuições os desdobramentos da IoT podem oferecer ao 

desenvolvimento sustentável na região amazônica, tendo em vista a pretensão da tecnologia 

ubíqua para propor soluções e alternativas a problemas de alto impacto à sociedade – tal como é 

a questão da sustentabilidade e suas implicações. Este ensaio teórico é de natureza qualitativa 

elaborada por meio do Método da Análise de Conteúdo, e aplica procedimentos de 

levantamento bibliográfico que substancia as contribuições da IoT para o desenvolvimento 

sustentável. Como resultado da investigação verifica-se que se emergem os avanços 

tecnológicos de IoT relacionados a controle de agentes poluentes, de focos de desmatamentos, 

bem como ao controle e prevenção de incêndios. As possibilidades de estruturação de cidades 

inteligentes e aprimoramento da oferta de serviços públicos pela internet igualmente prestigiam 

a sustentabilidade sob o prisma social. Por fim, apesar da escassez de material bibliográfico 

acerca da aplicação da IoT ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, este trabalho logrou 

êxito em apresentar algumas alternativas viáveis de ferramentas e recursos para potencializar os 

valores e as práticas abarcadas pelas várias abordagens contempladas pelo tema 

desenvolvimento sustentável. 
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O IMPACTO DA LIDERANÇA DEMOCRÁTICA NO COLABORADOR DA 

EMPRESA DE SAÚDE PRIVADA 

 

Milton Pereira Souza 

Antônio Carlos Estender 

Angelina Licório 

Nilza Aparecida Siqueira 

Douglas Vidal 

RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre o impacto da 

liderança democrática para a aplicação prática em uma empresa de saúde privada, visa também 

solucionar problemas específicos, no caso, como a liderança democrática reflete no colaborador. 

Tem como objetivo demonstrar a qualidade do trabalho, clima de satisfação e integração da 

equipe no ambiente de trabalho; determinar como o estilo de liderança democrática é 

responsável pela motivação, engajamento e incentivar a equipe em busca de resultados 

eficientes no ramo de laboratórios. O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso único, 

em uma empresa do setor saúde, onde foram realizadas 25 entrevistas de natureza qualitativa e 

exploratória, sendo a coleta de dados efetuada por meio de questionários destinados aos 

stakeholders. Observou-se que os principais resultados foram relatados sobre falta de reuniões, 

falta de presença frequente dos líderes aos setores e morosidade na reposição de funcionários 

sobrecarregando os demais. Diante do exposto as implicações mais relevantes foram: Motivar a 

equipe, dar feedback aos colaboradores, interagir mais com a equipe no sentido de se 

familiarizar com os problemas cotidianos. 
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O IMPACTO DAS LEIS NA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NO ESTADO DE 

RONDÔNIA: UMA ANÁLISE DA PISCICULTURA 

 

Paulo Roberto Meloni Monteiro-Bressan 

Vanessa da Silva Bressan 

Milene Silva da Souza 

Elaine Vieira da Silva 

Luan Rafael Ferreira 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar se há ou não influência do sistema normativo nacional na 

produção sustentável da Amazônia, no qual foi utilizado com caso de estudo as questões legais 

e a produção da aquicultura no Estado de Rondônia. Utilizou-se uma metodologia voltada para 

análises documentais e bibliográficas com uma abordagem qualitativa, foram utilizadas fontes 

de dados secundários de outra pesquisa realizada pela Fundação Universidade Federal de 

Rondônia-UNIR para analisar a aquicultura em Rondônia, a interpretação dos aspectos legais 

teve uma visão dogmática. Serão expostas algumas questões legais que tratam, diretamente ou 

indiretamente, de desenvolvimento sustentável, além de relacionar com autores da área jurídica 

e da administração para discussão desta temática. A partir das análises foi possível concluir que 

a legislação exerce uma influência sobre a produção sustentável na Amazônia. Com essa 

influência normativa nacional sobre a produção, pode-se por analogia, verificar que também há 

influência de normas estaduais e municipais sobre a produção e que a influência legal ocorre em 

qualquer região, não se limitando apenas a Amazônia, e quanto aos aspectos influenciar visando 

questões sustentáveis nem sempre ocorre. 
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O MARKETING PÚBLICO APLICADO AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

André Tavares Lucas 

Angelina Oliveira Licório 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar a percepção do gestor público do governo de 

Rondônia sobre a utilização do Marketing Público na prestação dos serviços públicos. Um 

longo período de prevalência dos modelos patrimonialista e burocrático, a gestão pública 

brasileira passa por um processo de modernização e a busca pela eficiência através da 

administração. O modelo gerencial tem o marketing como um dos seus principais aliados em 

prol da sociedade. O marketing pode ser visto como um campo de conhecimento de muito valor 

para a administração pública. Neste sentido, este trabalho apresenta por meio de informações 

levantadas por meio de um questionário, no qual foi possível verificar como os gestores 

públicos de Rondônia utilizam o marketing em suas repartições públicas. Nessa perspectiva 

pode-se inferir que existem ainda lacunas para serem preenchidas no Estado quando se trata dos 

objetivos atrelados a esse conceito. 

 

Palavras-chave: Marketing Público. Governo de Rondônia. Gestão Pública. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

O SISTEMA INTEGRADO EM PROCESSOS OPERACIONAIS: COMPREENSÃO DE 

SISTEMA INTEGRADO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Jackson Jose Sales Miranda Junior 

Angelina Maria de Oliveira Licório 

Douglas Vidal 

Sâmara Barbosa Alves da Silva 

Antônio Carlos Estender 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre a ausência de um 

sistema integrado eficiente nos processos operacionais internos da organização para a aplicação 

prática, visa também solucionar problemas específicos, no caso, o controle a atendimentos de 

toda a empresa. Tem como objetivo desenvolver um processo de trabalho sinergético a partir da 

implantação do sistema proposto exclusivamente para a empresa de acordo com o ramo de 

seguros.  O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso, entrevistas de natureza qualitativa 

e exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário destinado à vinte e 

cinco stakeholders. Observou-se que o principal resultado foi a necessidade de compreensão da 

real dificuldade da organização para realização de seus processos. Diante do exposto as 

implicações mais relevantes foram que a implantação de um sistema integrado adequado à 

organização é de extrema importância para o desenvolvimento dos processos, contribuindo para 

a otimização do compartilhamento das informações e auxiliando a integração dos envolvidos em 

cada parcela do processo.  
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OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE GLÚTEN NO 

MERCADO BRASILEIRO 

 

Inez Helena Vieira da Silva Santos 

 

RESUMO 

 

A doença celíaca consiste em uma enteropatia autoimune, caracterizada pela intolerância 

permanente ao glúten e atinge pessoas de todas as idades. Os portadores da doença celíaca 

precisam seguir uma dieta rigorosa por toda a vida, o que restringe bastante o poder de escolha 

desses consumidores, que são obrigados a abolir de sua alimentação uma infinidade de produtos 

que possuem farinha de trigo como ingrediente. O objetivo deste trabalho é discutir as 

oportunidades de inserção de produtos isentos de glúten no mercado, por meio de revisão 

bibliográfica. Para elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados Science Direct, Medline e SciELO, utilizando-se os seguintes descritores, em português e 

inglês: doença celíaca, segurança alimentar e nutricional, dieta sem glúten, mercado gluten free, 

políticas públicas e direito humano à alimentação adequada. Além disto, foram utilizados nesta 

pesquisa livros referentes às áreas de Administração, Economia, Marketing e Nutrição, além de 

reportagens relacionadas às tendências de mercado de produtos isentos de glúten. É possível 

inferir que, apesar do grande número de indivíduos celíacos no Brasil, ainda existe uma 

oportunidade bastante abrangente no mercado de produtos sem glúten. 
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OS IMPACTOS ECONÔMICOS DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DO RIO 

MADEIRA 

 

Edney Costa Souza 

Moacir José dos Santos 

Roxane Dias da Silva 

João Marcos Machado de França 

Renata Bergonzini Souza 

 

RESUMO 

 

A necessidade de energia elétrica para as mais diversas atividades econômicas é notória. Um 

fator muito discutido na produção de energia para geração de desenvolvimento, são os impactos 

que esses empreendimentos ocasionam. Este estudo objetiva apresentar o que a construção das 

hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira, no município de Porto Velho-RO, 

impactaram no cenário econômico deste município e das comunidades diretamente atingidas por 

meio de uma análise bibliográfica. Foi possível perceber que diversas foram as pesquisas que 

apontam problemas desde os estudos feitos inicialmente para implantação do Complexo 

Madeira, mas também foram levantados alguns pontos positivos para o desenvolvimento do 

município. Porém, os mais atingidos por esses empreendimentos perderam a sua principal fonte 

de renda, a pesca e a agricultura de subsistência. Por mais que os consórcios construtores 

propusessem medidas mitigadoras, não conseguiram recuperar ou remanejar todos os atingidos 

para uma área produtiva como a várzea, rica na piscicultura. Com este estudo, percebe-se que as 

falhas na construção de um empreendimento hidrelétrico estão desde as fases iniciais como o 

planejamento, a construção e avaliação por não considerar as especificidades da região onde as 

usinas hidrelétricas foram implantadas. 
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OS STAKEHOLDERS DO EXTRATIVISMO: UM ESTUDO DURANTE UM EVENTO 

DE FOMENTO NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Felipe Pinheiro dos Santos 

Mariluce Paes de Souza 

Rozangela Gomes Ferreira 

Theophilo Alves de Souza Filho 

 

RESUMO 

 

Como os demais estados agraciados pela imensidão de recursos da Amazônia, o estado de 

Rondônia se destaca pela variedade de produtos existentes na sua carteira de comercialização. 

Devido então a ainda existente dificuldade de valorização financeira e agregação de valor aos 

produtos oriundos do extrativismo, o governo do estado de Rondônia estabeleceu momentos e 

eventos a fim de fomentar a comercialização de tais produtos. Nesse contexto, indaga-se: como 

são classificados os stakeholders dos produtos oriundos do extrativismo, no estado de 

Rondônia, durante um evento de fomento? Conhecer os atributos que cada stakeholder possui e 

consequentemente a maneira como este tende a se comportar, possibilita desenvolver estratégias 

que potencializem os aspectos positivos desse relacionamento e crie instrumentos que trabalhem 

os pontos negativos. Por mais que todos os stakeholders possuem interesse, os atributos 

diferenciam o modo como cada interessado busca atender a esse anseio. No que se refere aos 

objetivos, infere-se como sendo uma pesquisa exploratória-descritiva, o ambiente em que a 

pesquisa foi realizada representa um evento de fomento proporcionado pelo governo do estado 

de Rondônia, chamado de Rondônia Rural Show, onde foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas que orientaram a pesquisa para que fosse observada a existência de algum dos 

três atributos relatados na fundamentação teórica. A pergunta de pesquisa foi respondida e os 

objetivos do estudo foram alcançados. Todavia, o mais importante está em responder aos seus 

anseios dos entrevistados mediante a demonstração de como outros indivíduos e organizações 

influenciam o negócio, classificando as partes interessadas por meio de atributos passíveis de 

compreensão e que servem de base para a tomada de decisão dos produtores extrativistas. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Extrativismo. Teoria dos Stakeholders. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

OS SUBSÍDIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PORTO VELHO 

 

Dioney Conceição Silva 

Lidia Pereira Franco 

 

RESUMO 

 

O crescimento populacional desordenado da cidade de Porto Velho que resultou na segregação 

espacial, exclusão social e problemas de tráfego, ocasionou preocupação com a Mobilidade 

Urbana da cidade. De tal modo, que se fez necessário elaborar políticas públicas para o 

desenvolvimento urbano de Porto Velho que definam a Mobilidade Urbana como sendo um 

indicador primordial da qualidade de vida das pessoas, e consequentemente, desenvolvendo a 

cidade de forma sustentável. Nesse contexto as políticas públicas de Mobilidade Urbana 

Sustentável procuram apresentar recursos para as dificuldades de tráfegos, analisando as 

questões sociais, econômicas e ambientais da sociedade. Essa abordagem torna se muito 

complexa, visto que, para contribuir efetivamente, as políticas públicas de mobilidade urbana 

confrontam-se com diversos desafios na sua implementação. Desafios que devem ser superados 

com o envolvimento de toda a sociedade, bem como a pretensão política em implementar 

métodos que apresentem resultados satisfatório para as dificuldades de mobilidade urbana, e não 

apenas para a população atual, mas que possam ser aproveitados pelas futuras gerações. A 

pesquisa objetiva, a partir da construção e embasamento teórico, identificar os subsídios das 

Políticas Públicas de Mobilidade Urbana para o desenvolvimento sustentável de Porto Velho. 
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PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES DA CIDADE DE PORTO VELHO-RO 

 

Alex Gomes Pereira 

Benício de Morais Lacerda 

 

RESUMO 

 

As patologias na construção civil estão cada vez mais frequentes, uma vez que a falta de mão de 

obra qualificada, a necessidade de executar obras em curtos períodos de tempo e o uso de 

material inadequado, resulta na ocorrência de vários problemas em uma edificação. Aliado à 

falta de manutenção periódica, surgem as manifestações patológicas que podem resultar em 

problemas estruturais graves. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo contribuir 

para a realização de um estudo sobre as principais patologias que ocorrem em edificações na 

cidade Porto Velho/RO, a fim de expor as principais causas que possibilitaram o 

desenvolvimento das mesmas. As técnicas utilizadas nesse trabalho basearam–se em visitas aos 

locais, identificação das manifestações patológicas e levantamentos fotográficos. Com a análise 

dos resultados e, consequentemente, os procedimentos para tratamento das anomalias expostas 

servem como auxílio para evitar indícios patológicos e como fonte de consulta para 

profissionais da área. 
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PERÍCIA CONTÁBIL: UMA ANÁLISE DA DEMANDA NO MUNICÍPIO DE 

VILHENA-RONDÔNIA 

 

José Arilson de Souza 

Wellington Silva Porto 

Geraldo Magela Alves Cordeiro Júnior 

Maurício Assuero Lima de Freitas 

Gilberto Aparecido dos Santos 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como principal objetivo avaliar a atividade de perícia contábil no 

município de Vilhena/RO, pela mensuração da demanda de peritos baseada nas áreas de 

especialização mais requeridas. Com isso, este trabalho procura também orientar os futuros 

profissionais a direcionar a busca pelo seu espaço de acordo com a necessidade de mão-de-obra 

qualificada. A pesquisa foi do tipo Survey, de caráter exploratório, com abordagem 

predominantemente qualitativa, porém com auxílio da abordagem quantitativa para tabulação e 

análise dos dados. Na pesquisa, foi aplicado o raciocínio indutivo, através do uso da estatística 

descritiva por meio dos dados obtidos via aplicação de questionário estruturado, enviado via e-

mail e redes sociais, utilizando-se para sua elaboração, o Google forms, aplicado junto aos 

profissionais da área de perícia contábil, os quais atuam nos órgão públicos do município de 

Vilhena/RO, sendo tais órgãos o Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO, Tribunal Regional 

Federal – TRF, Unidade Técnica Científica – UTEC (Polícia Federal) e Coordenadoria Regional 

de Criminalística – POLITEC (Polícia Civil). Como principais resultados, foi possível observar 

que a demanda de peritos em Vilhena/RO concentra-se na área financeira. Parte da amostra que 

atua como perito não apenas no município de Vilhena, declarou que tal demanda na área 

financeira está além da região, abrangendo inclusive municípios de outros Estados. Com relação 

as áreas mais pleiteadas, foi constatado que a demanda está focada na área judicial 
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PERSPECTIVA DA TEORIA DA CAPACIDADE DINÂMICA PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Suzana Maria Carvalho 

Thelma Jakliny Martins Arruda 

Carlos André da Silva Muller 

 

RESUMO 

 

As organizações têm como um dos seus principais objetivos a melhoria constante do seu 

desempenho, de forma flexível diante das exigências e transformações do ambiente. O mesmo 

ocorre com as organizações da administração pública. Na gestão pública, tem-se como desafio 

atender as necessidades dos cidadãos, através de um serviço qualificado e eficaz, mediante 

ações pautadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da 

necessidade da avaliação dos resultados. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo 

demonstrar a Teoria das Capacidades Dinâmicas e sua relação com o setor público, com ênfase 

na eficiência e rotinas. 
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PESSOAS, SUA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO EM UMA OPERADORA DE 

PLANOS DE SAÚDE PORTOVELHENSE 

 

Camila Lima Ribeiro 

Fabio Ferreira Quinderé 

Flavio de São Pedro Filho 

Angelina Maria Oliveira Licório 

 

RESUMO 

 

Diversos fatores influenciam a produtividade nas empresas modernas. Este estudo envolve uma 

empresa operadora de planos de saúde de atuação nacional. A pergunta de pesquisa é: a 

satisfação é elemento essencial na formação da produtividade? O problema de pesquisa pretende 

responder a seguinte pergunta: a satisfação é elemento essencial na formação da produtividade? 

O objetivo geral é estudar o grau de satisfação dos funcionários de uma operadora de planos de 

saúde como fator determinante em sua produtividade. Os objetivos específicos são levantar os 

principais métodos de avaliação de desempenho e recompensas adotados pela empresa (1); 

Identificar a visão do funcionário em relação à organização produtiva da empresa (2); Apontar 

os principais elementos de inovação requeridos com base na teoria abordada (3). A base do 

preparo segue os preceitos da Teoria Comportamental, com foco na Teoria Z. Quanto á análise 

do resultado observa-se que os funcionários apresentam-se satisfeitos com as condições de 

trabalho. Os apontamentos indicam divergências nos métodos de gestão comparando à Teoria Z; 

como inovação se propõe plano de cargos e salários, adoção de meritocracia e decisões 

assertivas. 
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA 

APOSENTADORIA: UM ESTUDO COM OS FUNCIONÁRIOS DE UM 

SUPERMERCADO EM PORTO VELHO – RO 

 

Davy Ítalo Ribeiro da Silva 

Sandra da Cruz Garcia 

Maiza Flores do Nascimento 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um planejamento financeiro para a aposentadoria 

dos funcionários de uma empresa no ramo de supermercados, visando verificar o nível de 

planejamento financeiro dos respondentes, com vistas à aposentadoria. Para atender esse 

objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: (1) analisar o grau de 

satisfação dos respondentes em relação ao seu salário atual; (2) classificar o nível de 

preocupação dos respondentes em relação à sua aposentadoria; (3) determinar o paralelo 

existente entre a renda dos respondentes e os seus planos de aposentadoria.  O estudo na sua 

fundamentação teórica aborda os conceitos de planejamento financeiro, de aposentadoria e da 

previdência brasileira. Apresenta ainda as principais opções de investimentos existentes no 

mercado financeiro brasileiro, além de opções de previdência complementar existentes 

atualmente. Na pesquisa, é analisado o comportamento financeiro dos indivíduos. Ao final deste 

estudo, é possível concluir que o planejamento financeiro é de suma importância para as pessoas 

que pretendem atingir seus objetivos financeiros e patrimoniais, bem como garantir uma renda 

que lhes permitam manter seu estilo de vida e ter tranquilidade na aposentadoria, no entanto, 

poucos dentre os pesquisados se preocupam com a aposentadoria. 
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POLITICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA 

PISCICULTURA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
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Jean Marcos de Jesus 
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RESUMO 

 

Neste artigo propomos descrever as políticas públicas existentes no estado de Rondônia que 

visam o desenvolvimento sustentável regional. Para isso utilizou-se de pesquisas bibliográficas 

para construção do referencial teórico e de pesquisa documental em documentos e publicações 

disponíveis em sites institucionais, legislações pertinentes à pesquisa, entre outros, empregou a 

análise de conteúdo com uma abordagem qualitativa para descrever para atingir o objetivo 

proposto. A pesquisa demonstrou que a União sofreu diversas alterações estruturais para 

fomentar a piscicultura no país, e enquanto os Estados e Municípios permaneceram iguais, no 

entanto todas as esferas administrativas se alinharam para desenvolverem de forma conjunta 

para fomentar esta atividade. Por fim, a pesquisa demonstrou que a Administração Pública 

buscou fomentar a piscicultura na última década, porém com a extinção do Ministério da Pesca 

e Aquicultura em meados de 2017 pode haver um prejuízo para este setor e somente pesquisas 

futuras podem demonstrar as consequências da Medida Provisória nº 782/2017. 
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POR UMA AGRICULTURA MAIS SAUDÁVEL: O CULTIVO DE UMA HIDROPONIA 

NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO 

 

Hélen Priscilla Noronha Calegari 

Renato Abreu Lima 

 

RESUMO 

 

O levantamento de espécies de plantas cultivadas em hidroponia na cidade de Porto Velho - RO 

apresenta grande importância pelo seu crescimento nos últimos anos e com isso a dúvida sobre 

os tipos de cultivos hidropônicos aumenta. A maioria da população hoje, ainda é leiga quanto ao 

que pode ser produzido em hidroponia. Com isso, o presente estudo foi elaborado com intuito 

de conhecer as espécies cultivadas na primeira e mais antiga empresa de hidroponia na cidade 

de Porto Velho, a Agrovida Cultivos Hidropônicos. Foram realizadas visitas in loco, para 

verificar as espécies e as condições sanitárias das quais são produzidas e comercializadas. Nas 

visitas foi constatada uma grande produção de espécies de plantas, a saber: agrião (Nasturtium 

officinale R. Br), alface americana (Lactuca sativa L.), almeirão (Cichorium intybus L.), 

cebolinha (Allium fistulosum L.), coentro (Coriandrum sativum L.), couve (Brassica oleracea 

L.), hortelã (Mentha spp L.), manjericão (Ocimum basilicum L.), pepino japonês (Cucumis 

sativus L.), rúcula (Eruca sativa Mill.), salsa (Petroselinum crispum (Mill.) Nym.) e tomate 

cereja (Solanum lycopersicum L.), sendo todas suscetíveis a pragas e doenças que por sua vez 

são combatidas com o uso de pesticidas, bactericidas e fungicidas. Mesmo assim, o uso destes 

químicos aparentemente é menor quando comparado à produção no solo. Nesta hidroponia, os 

produtores possuem toda estrutura de produção voltada a todo tipo de público, visando 

proporcionar os melhores vegetais e as menores perdas possíveis. Os dados obtidos neste 

trabalho permitiram concluir que a hidroponia no estado de Rondônia, tornou-se um importante 

insumo agrícola, pois houve aumento na produção das culturas e maior interesse da população 

por algo possivelmente mais saudável.  

 

Palavras-chave: Cultivo em água. Hortaliças. Rondônia. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E 

ACCOUNTABILITY NAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: UM ESTUDO 

DE CASO NA ASSOCIAÇÃO CASA FAMÍLIA ROSSETA (ACFR) 
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Thalita Lorenna Moura Coelho 

Gean Carlos Arruda Lemos 

Eliones Viturino Dias 

Jean Marcos da Silva 

 

RESUMO 

 

Com um estudo de caso aplicado na Associação Casa Família Rosseta (ACFR), situada na 

cidade de Porto Velho desde 1992, buscou-se responder aos seguintes questionamentos: quais 

são as formas de prestações de contas apresentadas pela associação? Há um comprometimento 

em prestar contas em relação ao desempenho da entidade para com os stakeholders? 

Justificando-se por demonstrar que a transparência gera bases de confiabilidade perante os 

stakeholders incentivando, assim, a colaboração e doações, a presente pesquisa utilizou uma 

metodologia de observação e entrevista. Nota-se que a ACFR apresenta e elabora duas formas 

de prestações de contas, pois ela presta contas a várias partes envolvidas, e que também é 

preocupada em apresentar os serviços realizados e dos objetivos alcançados a todos os seus 

colaboradores, por entender a importância da transparência como instrumento de credibilidade e 

arrecadação de mais recursos. 
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PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA 

COMPLEXIDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA HIDRELÉTRICA 

 

Fabiano Medeiros Costa 

Rosália Maria Passos da Silva 

 

RESUMO 

 

Desde 2001 o Brasil vem enfrentando uma crise energética que levou o governo a rever seu 

planejamento de crescimento no setor de geração de energia. A ampliação do sistema tornou-se 

fundamental e entre as ações foi projetada a construção de duas usinas hidrelétricas no Rio 

Madeira, na região de Porto Velho: Santo Antônio e Jirau. O contexto que norteia a implantação 

das usinas é promover o desenvolvimento sustentável (DS) na região dos empreendimentos. 

Pretende-se identificar as categorias de desenvolvimento sustentável presentes nos documentos 

e propor metodologia de sua análise em obras de grande impacto. Foram analisados o 

EIA/RIMA e os PBAs da usina de Santo Antônio buscando identificar, nestes documentos, as 

dimensões de desenvolvimento sustentável existentes. Paralelamente, buscou-se analisar a 

interdisciplinaridade presente nos documentos, sob a ótica do pensamento complexo 

contemplados na definição das medidas mitigadoras dos impactos causados pelas obras. Com 

base nos objetivos do desenvolvimento sustentável e no EIA/RIMA, estabeleceram-se 25 

categorias de desenvolvimento sustentável a serem analisadas dentro dos documentos. Tais 

categorias foram observadas, analisando a pertinência do pensamento complexo no contexto da 

sua abordagem dentro dos documentos. Apresentou-se, ao final, uma proposta de metodologia 

de análise de implementação de desenvolvimento sustentável que considera os relacionamentos 

entre as suas categorias e que pode ser um vetor de sua promoção em regiões impactadas por 

obras hidrelétricas. 
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QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA ORGANIZAÇÃO 

FILANTRÓPICA DE CEREJEIRAS, RONDÔNIA 

 

Raíza Giotto de Jesus 

Alexandre de Freitas Carneiro 

Ronie Peterson Silvestre 

Jean Marcos da Silva 
 

RESUMO 

 

Pelo desenvolver das organizações filantrópicas e por essas possuírem características que 

auxiliam no desenvolvimento social, exige-se desempenho por parte dos representantes para 

alcançar a missão proposta pela entidade, levando em consideração a qualidade dos serviços 

prestados aos beneficiários. Como seu objetivo não é a elaboração ou venda de um produto 

visando lucros, o serviço e a qualidade prestados ao público é o seu fator primordial. O presente 

artigo trata-se de um estudo de caso aplicado a uma organização de cunho filantrópico situada 

no município de Cerejeiras-RO. Com base no propósito da pesquisa, originou-se o seguinte 

questionamento: qual a qualidade do atendimento em demanda que a Organização Filantrópica 

do município de Cerejeiras obtém em relação aos seus beneficiários? Para responder a 

problemática, a técnica é composta por dois instrumentos: entrevistas aos beneficiários e à 

gestora e roteiro de observação. As entrevistas e o roteiro tiveram como base o Modelo 

Servqual. Os resultados concluíram que apesar de divergências e aspectos negativos, a 

Organização filantrópica têm índices de uma boa qualidade no seu serviço prestado. A 

proposição de pesquisa pôde ser confirmada. 
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QUALIDADE TOTAL E MELHORAMENTO EM PRODUÇÃO E OPERAÇÕES EM 

UMA METALURGICA PORTOVELHENSE 

 

Fábio Ferreira Quinderé 

Dulcelina de Fátima Barbosa Correia 

Jackson José Sales Miranda Júnior 

Flávio de São Pedro Filho 
 

RESUMO 

 

Este trabalho aborda sobre a Qualidade Total e Melhoramento em Produção e Operações em 

uma metalúrgica de pequeno porte. Com a realização de uma visita in loco e entrevista, 

buscando compreender os processos, permitindo gerar informações para a análise de 

desempenho. Logo foi sugerido propostas de melhorias visando o desempenho da organização, 

gerando vantagem competitiva e satisfação do cliente. A pesquisa foi realizada em uma 

metalúrgica e serralheria no município de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia; 

oferecendo serviços de serralheria que são portas, janelas, portões, grades, lixeiras, 

churrasqueiras, serviços de soldagem em geral, e estruturas metálicas, caixas d´água, 

tubulações, montagens industriais, dentre outros. A empresa possui apenas três funcionários, 

sendo no topo da hierarquia o proprietário e gerente da empresa, ficando como gerente o sócio 

que exerce dupla função, tanto produz como cuida da parte administrativa, e um único ajudante 

que produz e exerce a função. Esta atividade tem por objetivo geral estudar a qualidade total e 

melhoramento em produção e operações, em face do confronto entre teoria e prática destes 

processos. O estudo traz como objetivos específicos: Levantar os principais subsídios 

informacionais sobre os processos e seus modelos de inovação (1); Elaborar análise da 

funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de estratégia (2); Apontar e propor 

modelos de inovação nessas micro empresas, com foco na vantagem competitiva empresarial 

(3) Para isso foi usado os embasamentos teóricos. Este trabalho é uma contribuição da 

academia, e poderá servir aos interessados em inovação de micro e pequenas empresas. 
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QUINTAIS AGROFLORESTAIS URBANOS: PRINCIPAIS PRÁTICAS E MANEJO E 

RIQUEZAS DE ESPÉCIES NO BAIRRO DA COMARA DE TABATINGA – AM 

 

Fabrício Johnnyson Coelho Pinto 

João Paulo Montalvão Silva 

Tales Vinicius de Araújo Marinho 

Renato Abreu Lima 

 

RESUMO 

 

Os quintais são espaços de resistência que garantem a interação do homem com elementos do 

mundo natural. As plantas cultivadas em quintais urbanos são importantes na dieta alimentar 

dos moradores do bairro. Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar análises e as 

práticas e experiências nos quintais dos moradores do bairro da Comara, Tabatinga-AM. A 

amostragem foi realizada em 20 quintais, distribuídos da seguinte forma: sete na rua São 

Sebastião, seis na rua Nova e sete na rua Nova I. Analisaram-se os aspectos econômicos, 

culturais e botânicos. Os principais usos relatados foram: plantio agrícola, plantio de plantas 

medicinais, criação de animais, lazer e tarefas domésticas. As práticas de manejo mais comuns 

realizados: a capina e/ou varriação, a adubação e a introdução de novas espécies. Foram 

registrados indivíduos de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e palmeiras, distribuídos em 

30 famílias botânicas, 57 gêneros e 80 espécies. Dentre os quintais estudados foram registrados 

idade média de 37,7 anos, na rua São Sebastião, 23,5 anos na rua Nova e de 30 anos na rua 

Nova 1. Quanto ao tamanho, foram encontrados quintais com tamanhos médios que variaram 

entre 0,04 a 2,8 hectares. A comparação entre os quintais das ruas São Sebastião, Nova e Nova 

I, mostrou que se diferem significativamente em tamanho e enquanto; a riqueza e idade de 

formação se diferem bem pouco. A riqueza de espécie correlacionou positivamente com a área 

dos quintais. E as práticas e o conhecimento associado ao manejo do quintal estão presentes nas 

mulheres e que os conhecimentos delas adquiridos são por meio dos pais e promove a 

conservação da agrobiodiversidade para os moradores e espaço de lazer. Conclui-se que os 

moradores do bairro Comara realizam diversas práticas de manejo para a manutenção dos 

quintais urbanos baseadas em experiências pessoais e conhecimento transmitido por meio de 

gerações. 
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RELACIONAMENTOS INTERORGANIZACIONAIS ENTRE OS ATORES DA 

CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE NO ESTADO DE RONDÔNIA 
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Sara Medrado dos Santos Medrado 

Jean Marcos Silva 

RESUMO 

 

O agronegócio leite representa um importante segmento na economia Rondoniense. Analisando 

este cenário, Rondônia ocupa a sétima posição no Brasil na entrega de leite aos laticínios. No 

entanto, ainda este setor ainda peca em vários quesitos que inviabilizam o aumento desta 

produção. Portanto, a investigação sobre seus atores e seus relacionamentos dentro da cadeia do 

leite torna-se importante, no sentido de determinar os possíveis condicionantes das forças e 

fraquezas destes elos que, consequentemente, afetam a produção leiteira, além de indicar os 

meios de melhorar a eficiência desta rede e o relacionamento entre os atores. Dessa forma este 

artigo tem como objetivo conhecer os relacionamentos interorganizacionais existentes entre os 

atores da cadeia produtiva do agronegócio do leite no Estado de Rondônia. Como resultados, foi 

possível verificar que a maioria destas interações estão em estágio inicial, revelando a 

necessidade de fortalecer estes relacionamentos. 
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RESIDÊNCIA ESTUDANTIL, IFRO-CAMPUS ARIQUEMES: UM AUXÍLIO QUE 

CONTRIBUI AO DESENVOLVIMENTO LOCAL E AO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Elisângela de Carvalho Franco 

Deuvane de Oliveira Ocanha  

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por intuito apresentar a concepção que tem os estudantes a respeito da 

Residência Estudantil e como este auxílio contribui para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. O artigo descreve o conceito e os aspectos histórico e regional que envolve o 

benefício deste auxílio. Descreve, brevemente, a Residência Estudantil do IFRO-Campus 

Ariquemes, com destaque ao regulamento e a estrutura do Campus. A metodologia tem 

abordagem qualitativa desenvolvida através de um estudo de caso, sendo utilizada como técnica 

de pesquisa a aplicação de um questionário, contendo sete questões de cunho aberto com 

conceitos pré-estabelecidos. Participaram da proposta trinta e um estudantes residentes dos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Agropecuária, Alimentos e Informática. Os 

resultados foram tabulados e apresentados em tabela e gráfico e, posteriormente, foram 

destacados os principais argumentos atribuídos aos conceitos pela maioria dos estudantes 

residentes. Portanto, na concepção dos estudantes a Residência Estudantil é um ambiente bom, 

adequado aos estudos, com boa segurança e estrutura, favorecendo os estudantes que provém de 

outros munícipios. Ainda, internamente, proporciona acompanhamento e auxílio da assistência 

estudantil e espaços de aprendizagem que contribuem no processo de ensino-aprendizagem. 
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SEQUENCIAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES EM UM 

ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL 
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Maria Berenice Alho da Costa Tourinho 
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Flávio de São Pedro Filho 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata a respeito do sequenciamento, programação e controle em uma 

instituição de ensino, tendo como base a teoria da contingência, e como fator determinante nas 

variáveis da mesma, tem como objetivo geral estudar o sequenciamento, programação e o 

controle em face do confronto entre teoria e prática desses processos. Levantar os principais 

subsídios informacionais sobre os processos desde a procura até a matrícula (1). Elaborar 

análise da funcionalidade dos atributos levantados com foco na geração de estratégia (2). 

Elaborar a inovação requerida para os principais processos operados com foco na vantagem 

competitiva empresarial. Durante a pesquisa de abordagem qualitativa, alguns procedimentos 

metodológicos, foram adotados entre eles; levantamento de dados, visita in loco, entrevista com 

os funcionários da instituição. Uma solução fica dependente da matriz da instituição, se trata da 

demora dos recursos solicitados para fazer o marketing da escola, sugeri uma antecipação do 

envio dos projetos um semestre antes, para que se tenha mais eficácia na divulgação das vagas, 

e também feira de ciências e tecnologia, com foco em robótica e empreendedorismo e 

oportunidades de ir para intercâmbios fora do país, essas matérias são o diferencial na 

instituição pesquisada. Sugere-se também que se utilize a ferramenta ERP-Enterprise Resource 

Planning que e um sistema para satisfazer a demanda de soluções de gestão empresarial, oferece 

uma solução completa que permite às empresas avaliarem, implementarem e gerirem mais 

facilmente seus negócios, ele ordena toda a informação da empresa possibilitando a tomada de 

decisão mais rápida e segura, encurtando os ciclos produtivos.  
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SOLIDARIERADE, SUSTENTABILIDADE & SAPIÊNCIA: O COTIDIANO DOS 

RIBEIRINHOS DO BAIXO RIO BRANCO 

 

Abraão Jacinto Pereira 

 

RESUMO 

 

Esse artigo descreve a forma solidária e sustentável do cotidiano dos ribeirinhos do Baixo Rio 

Branco e o uso da educação informal através da oralidade como manutenção da práxis 

sustentável de uso dos recursos naturais. Esse trabalho tem como objetivo analisar o cotidiano 

ribeirinho e a importância da cultura desses povos na preservação do meio ambiente através das 

atividades econômicas solidárias e sustentáveis. Realizou-se uma coleta de narrativas orais com 

moradores e ex-moradores do Baixo Rio Branco e comungamos às, com teorias de autores 

como Magalhães (2012) e Pereira (2015), entre outros, procurando enfatizar a forma solidária 

de convivência entre os indivíduos que vivem nessa região e sua cultura através da transmissão 

oral de conhecimento, passado de gerações para gerações. 
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TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO: SER GRANDE É MELHOR? 

 

Deane Ferreira da Costa 

Eduardo Shinzato Lima 

Natanael Alves Júnior 

Raisse Patrício Misquita 

 Theophilo Alves de Souza Filho 

 

RESUMO 

 

A maioria dos empreendedores querem que suas organizações cresçam, mas à medida que uma 

empresa cresce, mais complexa ela se torna exigindo dos seus gerentes um desenvolvimento de 

sistemas e procedimentos para controlar a organização. Tanto as empresas grandes quanto as 

pequenas estão buscando formas de flexibilidade e capacidade de resposta dentro de um 

mercado competitivo que sofre contínuas transformações. Aliás, mudança é a única certeza que 

permeia todas as atividades das companhias, independentemente dos seus tamanhos. Mudança 

representa também uma questão de sobrevivência e o diferencial competitivo no mundo dos 

negócios. Diante dessa visão inicial esse artigo tem como objetivo analisar o fato de uma 

organização ser grande é melhor. Para tal fez-se necessário o comparativo das empresas com 

relação ao seu porte: grande, pequena e híbrida. O caráter exploratório utilizado na metodologia 

empregada valeu-se de pesquisas bibliográfica e documental sobre o assunto aliadas aos estudos 

de caso nas empresas Osirius e General Motors. Verificou-se a distinção e a interdependência 

entre elas no mercado que atuam, ressaltando a contribuição de cada uma para a economia e o 

perfil dos seus respectivos empregados. 
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TRANSIÇÃO SÓCIOTÉCNICA NA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA 

 

Nilda dos Santos 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de discutir o processo de transição sociotécnica na cadeia 

produtiva da piscicultura no estado de Rondônia, considerando as mudanças estruturais e 

econômicas que o estado vem vivenciando nos últimos anos. O processo de transição é uma 

oposição ao regime dominante para modelos de comportamentos mais sustentáveis, numa 

perspectiva multinível de ação entre os atores envolvidos. Nas relações interorganizacionais, 

como as cadeias produtivas o processo de transição sociotécnica é de contínua aprendizagem e 

se efetiva a partir do momento que tal relação interorganizacional é capaz de se solidificar e 

criar valor para cadeia e para os atores envolvidos. Compreendendo o regime sociotécnico da 

cadeia produtiva, quais os fatores que influenciam no processo de transição da cadeia produtiva 

da piscicultura no estado de Rondônia? Como a cadeia produtiva da piscicultura está estruturada 

no estado Rondônia? A pesquisa foi realizada numa abordagem qualitativa com a aplicação de 

questionários fechados de escala Likert realizado com membros que compõe os diversos elos da 

cadeia produtiva. Como resultado foi possível constatar que o regime sociotécnico da cadeia 

produtiva da piscicultura ainda está em fase de transição e tais mudanças tem favorecido o 

processo produtivo e fortalecido os elos da cadeia produtiva. 
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TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: UM VETOR PARA O DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

 

Fabiano Medeiros Costa 

Renan Vander Freitas Da Silva 

Ítalo Moreira da Cruz Franze 

 

RESUMO 

 

À medida que as cidades se desenvolvem, se faz necessária uma ação de atendimento à 

locomoção das pessoas que nelas residem. Os sistemas de transporte público são alguns dos 

responsáveis pelo suprimento desta demanda. Dentro dos sistemas, o modal ônibus é aquele que 

se destaca por sua versatilidade e capacidade de atendimento a regiões mais remotas. Este 

trabalho objetiva avaliar as características dos terminais e paradas de ônibus em Porto 

Velho/RO com o intuito do promover melhorias no sistema e desenvolvimento urbano na 

cidade. Os dados foram levantados através de pesquisa documental e de campo e processados 

por meio do software QGIS. Os documentos disponibilizados permitiram a identificação de 

problemas pontuais no sistema de transporte da cidade no tocante a distribuição geográfica e 

características dos terminais e paradas de ônibus. O serviço de transporte público coletivo por 

ônibus de Porto Velho é muito deficiente e carece de uma reformulação no gerenciamento, pois 

os dados disponibilizados à secretaria não possuem condições técnicas satisfatórias, uma vez 

que as informações contidas no relatório utilizado pela secretaria para gerenciar o transporte não 

foram verificadas em campo. 
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UM ESTUDO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM UMA 

TRANSPORTADORA 

 

José Arilson de Souza 

Wellington Silva Porto 

Léa Fernanda Gonçalves 

Marco Túlio José de Barros Ribeiro 

Gilberto Aparecido dos Santos 
 

RESUMO 

 

Em virtude da obrigatoriedade do E-Social a partir de 2016, as empresas estão vivendo um 

processo de reestruturação organizacional. Diante deste cenário, a pesquisa como objetivo 

demonstrar o processo de adequação de uma transportadora do Estado de Rondônia ao E-Social, 

no âmbito dos Recursos Humanos (RH) e Contabilidade. Foi realizado um estudo de caso de 

caráter exploratório, com abordagem qualitativa. A partir da análise do questionário aplicado 

constatou-se a princípio, que além dos investimentos para a implantação do E-Social, as 

empresas terão diversos trabalhos extras. No entanto, têm-se expectativas, após a implantação, 

no que tange à simplificação do envio de informações e obrigações de modo que reflita na 

redução do tempo dispensado para essas tarefas. O resultado evidencia que apesar de tão 

próximo da obrigatoriedade da adoção do novo sistema, prevalecem dúvidas por parte dos 

gestores no desenvolvimento de estratégias e na definição de um cronograma de 

responsabilidades dos agentes envolvidos. 
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UMA ANÁLISE DOS 4 PS DO MARKETING NO PESCADO DE RONDÔNIA 

 

Paulo Roberto Meloni Monteiro-Bressan 

Elaine Vieira da Silva  

Jessica Poliana Ribeiro Pirai 

Fernando Alves da Silva 

Thâmila Pereira Neves 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi relacionar os preceitos teóricos do marketing dos 4 Ps com o 

cotidiano de um pequeno produtor rural em Cacoal-RO que trabalha com a piscicultura. No qual 

foi realizado pesquisa bibliográfica e documental, além da visita de campo nesta propriedade, 

havendo uma abordagem qualitativa nas análises. Assim, foi possível identificar por meio dos 

preceitos teóricos dos 4 Ps, que são produto, preço, praça e promoção, estes elementos dentro da 

propriedade estudada, porém algumas destas variáveis são controladas pelo próprio produtor 

enquanto outras sofrem grandes influências externas, assim tem-se o produto do pescado com 

escama ou sem escama, o preço imposto pelo mercado consumidor, a praça realizado pelo 

próprio produtor e faz a entrega ao vendedor final, e por fim a promoção que é praticada pelo 

Estado, tanto esfera Federal, como Estadual e Municipais. Esta é uma realidade de Cacoal-RO, 

necessitando de estudos para ver se pelo Estado seguem a mesma situação de Rondônia. 
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USO DA CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR NA PRODUÇÃO 

SUSTENTÁVEL DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 

 

Kenyson Diony Souza Silva 

Fabiano Medeiros da Costa 

Raduan Krause Lopes  
 

RESUMO 

 

As CBC são resíduos gerados em usinas de açúcar, que mesmo não possuindo caráter 

fertilizante, seu destino final, em geral, são as lavouras. A utilização destas cinzas em 

compostos cimentícios promove outro destino, não sendo o meio ambiente. Este ensaio teórico 

teve como objetivo avaliar o potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como 

material de substituição parcial do cimento Portland em concretos, que depende de dois fatores: 

sua constituição química e as possíveis mudanças produzidas no cimento com seu uso. 

Utilizando fontes bibliográficas para realização da pesquisa, observou-se que as CBC são 

compostas predominantemente por dióxido de silício (SiO2), e o tempo e sua temperatura de 

queima influenciam na presença e variação de alguns elementos químicos. Através da análise 

química da CBC e a verificação do seu uso no cimento, observou-se a possiblidade de substituir 

em 20%, ou até mesmo em 30% desde que não seja exigida a mesma resistência do cimento. 

Diante da larga demanda por cimento no Brasil e a grande produção de CBC nas usinas, tal 

substituição para produção do concreto pode trazer vantagens econômicas, sociais e ambientais 

à sociedade. Ainda que os resultados sejam satisfatórios, a viabilidade do seu uso depende de 

estudos mais aprofundados sobre o tema. 
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USO DE RCD NA CONFECÇÃO DE CONCRETO DANDO ÊNFASE A SEPARAÇÃO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Julia de Oliveira Baptista 

Amanda Caroline Sarturi Rosa 

 

RESUMO 

 

A geração de resíduos de construção e demolição tem crescido exponencialmente no Brasil e no 

mundo, necessitando de alternativas que possam dar vazão a esses resíduos sem depredar o 

meio ambiente. Tanto os canteiros de obras quanto os lugares destinados ao descarte do resíduo 

necessitam de alternativas para uma redução eficaz desse volume gerado de lixo, pois a 

reutilização dele como agregado pode reduzir a retirada de areia e brita da natureza, induzir a 

organização do canteiro de obras para a separação dos resíduos e minorar os gastos com 

agregados, tendo em vista que o agregado reciclado deixará de ser resíduo descartado para ser 

parte da pasta de concreto ou argamassa. O estudo buscou comparar o comportamento, em 

especial o ensaio mecânico, de traços de concreto sem agregado reciclado e com a adição de 

agregado miúdo reciclado, sendo esses agregados divididos em duas variáveis A e B, agregados 

de cimento e concreto e agregados de cimento, concreto e cerâmica, respectivamente. Devido a 

execução dos ensaios de caracterização dos agregados, foi possível observar as diferenças entre 

os tipos de agregados reciclados e a importância de separara-los no momento em que são dados 

como resíduo no canteiro de obras. Por seguinte, com o teste de compressão, os traços 

analisados mostraram-se aptos a serem utilizados como material de construção reciclado. 

Enquanto o traço controle apresentou uma resistência mecânica de 26,42 Mpa, o traço com 30% 

de substituição de agregado miúdo natural por reciclado de concreto e argamassa apresentou 

28,02 Mpa e o agregado de concreto, argamassa e cerâmica obteve resistência de 24,49 Mpa. 

Assim é possível afirmar que o concreto produzido com agregado reciclado nessa pesquisa pode 

ser utilizado para fins estruturais. 

 

Palavras-chave: Separação. Concreto. Agregado reciclado. 

 

 

 



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

COMUNICAÇÕES DE PROJETOS 
 

 

 

A PRODUÇÃO DA BORRACHA EM RONDÔNIA E O TRABALHO DAS 

POPULAÇÕES INDÍGENAS PURUBORÁ E MIGUELENO NO CONTEXTO DA 

GUERRA DA BORRACHA 

 

José Joaci Barboza 

Zairo Carlos Pinheiro da Silva 

Admilson Borkart dos Anjos 

Rosimere Almeida da Penha 

 

RESUMO 

 

O projeto de pesquisa: A produção da Borracha em Rondônia e o trabalho das populações 

indígenas Puruborá e Migueleno no contexto da Guerra da Borracha; surgiu como 

desdobramento de um projeto de pesquisa que foi coordenado por mim entre os anos de 2011 a 

2013 intitulado: RESGATANDO A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO POVO PURUBORA. Um 

dos colaboradores, narrou sua experiência como Seringueiro, nos idos de1940. Sua narrativa me 

impressionou por trazer alguns aspectos que contestam dois pilares muito frequentes na 

historiografia sobre a exploração do látex na Amazônia. O primeiro diz respeito a negão da 

escassez, narrativa comum em todos os textos da história que registram e analisam o primeiro e 

segundo ciclo da borracha; o segundo diz respeito à atuação das comunidades indígenas como 

extratores da seiva da Hevea brasiliensis durante o período conhecido como segundo ciclo da 

borracha. É do conhecimento de todos que durante o século XIX a mão de obra indígena foi um 

componente importante na extração do látex, mesmo que de forma secundária, pois o mais 

comum é falar da grande seca do Nordeste brasileiro que impulsionará um grande fluxo 

migratório para a região; porém pouco se fala da participação dos mesmos durante a década de 

1940. Esses dois grupos são denominados de grupos ressurgidos e exatamente por isso se 

tornaram objetos do presente projeto. Nosso objetivo é pesquisar a atuação desses dois grupos 

na produção da borracha no período de 1943 a 1945, bem como as políticas públicas destinadas 

a eles no pós-guerra; objetivamos ainda a construção de um acervo documental e disponibilizá-

lo para os demais pesquisadores da temática. A metodologia a ser utilizada será o método 

qualitativo través da História Oral de Vida. 
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HISTÓRIA, MEMÓRIA E ESPACIALIDADES DE ROLIM DE MOURA: UM OLHAR 

A PARTIR DAS NARRATIVAS DOS PIONEIROS 

 

Zairo Carlos da Silva Pinheiro 

José Joaci Barboza 

Marcos Paulo Silva Maldonado 

Raquel Pereira da Silva 
 

RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa se justifica em virtude da ausência de uma historiografia regional 

que estude o estado de Rondônia em toda a sua dimensão temporal e espacial, pois o estado tem 

uma extensão geográfica muito grande e, ciclos de colonização muito diferentes do ponto de 

vista da população migrante, o que confere feições distintas no folclore, nos hábitos 

gastronômicos, na moda bem como na forma de expressão linguística. Portanto, entendemos 

que é dever do Departamento de História do Campus de Rolim de Moura se debruçar sobre as 

populações, seus costumes, hábitos e tradições. Como o estado é recente e ainda com a ausência 

de política de preservação da documentação histórica, faz-se necessário trabalhar se utilizando 

da metodologia da moderna História Oral, pois este projeto pretende entrevistar os primeiros 

moradores, do espaço onde hoje se constituiu o município de Rolim de moura, através do 

registro das narrativas desses pioneiros, e assim, construir um acervo documental bem como 

análises desses registros para a compreensão do fenômeno apontado. 
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O PAPEL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA GERAÇÃO DE RENDA E DIMINUIÇÃO 

DA POBREZA EM PORTO VELHO 

 

Thaiane Cristino de Souza 

Lizandra Ferreira da Costa 

Ruanne Émely Borges Celestino 

 

RESUMO 

 

A importância da Economia Solidária pode ser observada a partir do momento em que 

possibilita a inserção econômica, social e cultural de indivíduos em situação de vulnerabilidade 

econômica e social, principalmente. A existência de cooperativas e associações solidárias na 

cidade de Porto Velho pode ser uma alternativa à atual conjuntura do país, configurada por altas 

taxas de desemprego. Elas vêm, para proporcionar uma renda e uma melhora na qualidade de 

vida de seus participantes. Em vista disso, este projeto de pesquisa, tem como objetivo principal 

entender o papel desse tipo de economia na diminuição da pobreza e geração de renda no 

município. A pesquisa será de natureza quantitativa e será realizada a partir de dados de fontes 

secundárias extraídas de sites como o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), entre outros. 
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PSF E SUAS RELAÇÕES DE INTEGRALIDADE E COMPLEXIDADE COM OS 

FATORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS: UM ESTUDO ACERCA DAS 

REALIDADES REGIONAIS EM COMUNIDADES ISOLADAS EM PORTO VELHO 

 

Marcelo Augusto Mendes Barbosa 

 

RESUMO 

 

Este comunicado de projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa para 

ingresso no doutorado do programa de stricto sensu da UFSC em Saúde Coletiva. O método 

indicado é o da complexidade. Os dados poderão ser de cunho qualitativo e quantitativo e 

poderão ser extraídos de fontes primárias com profissionais especialistas no assunto e de fontes 

documentais a partir do que preconiza a legislação referentes ao PSF e os desdobramentos dos 

programas federais pelos entes estaduais e municipais. A partir dos resultados a serem obtidos 

com a pesquisa chegaremos a tese que o PSF não apresenta relação de complexidade com as 

variáveis socioeconômicas e culturais 
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RESUMOS EXPANDIDOS 
 

 

A RESISTÊNCIA CULTURAL TECNOLÓGICA: UM ESTUDO SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO FÓRUM 

JUÍZA SANDRA NASCIMENTO – TJRO 

 

Gessicléi Eliézer Bezerra Siqueira  

Marcelo Augusto Mendes Barbosa 

 

RESUMO 

 

As mudanças nas organizações são imprescindíveis, pois elas precisam acompanhar as mutações 

do mercado, as organizações para se manterem sustentáveis precisam atender as expectativas de 

seus clientes suprindo necessidades a fim de agilizar a prestação dos serviços por ele 

demandado, contudo, isso passa pelo estudo, pela implantação e utilização de ferramentas 

tecnológicas, que resultam em grandes mudanças e resistências por parte daqueles que prestam 

os serviços. No TJ-RO, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, vem gerando 

muitos desafios e obstáculos para a gestão que precisa ser mitigado a fim de atender um preceito 

importante no tocante à gestão: menor burocratização. Os dados foram coletados com servidores 

do Fórum Juíza Sandra Nascimento, o universo de servidores que trabalham no referido Fórum 

é de noventa e seis, a amostra considerada para esse universo aplicando o método de populações 

finitas foi de 55 servidores, o nível de confiança foi de 95%.  

 

Palavras-chave: Mudança. Tecnologia. Resistência. Cultura. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS TRONCOS EMBRIONÁRIAS PARA FINS 

TERAPÊUTICOS 

 

Marcos Hiago do Nascimento Oliveira 

 

RESUMO 

 

As células-troncos são células que possuem a capacidade de transformarem-se em diferentes 

tipos celulares. O que diferencia as células troncos das diferentes células do corpo é a 

capacidade de diferenciação em diferentes tipos celulares, chamadas de autorreplicação. 

Atualmente são necessárias muitas pesquisas para revisar a importância da utilização da célula 

tronco embrionária no tratamento de diversas doenças. 
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A UTILIZAÇÃO DE CÓDIGOS QR CODE NA EDUCAÇÃO: UMA ESTRATÉGICA 

DE ENSINO PRESENTE NO COTIDIANO DOS ALUNOS 

 

Iuri da Cruz Oliveira 

Reginaldo de Oliveira Nunes 
 

RESUMO 

 

Os computadores e celulares estão cada vez mais presentes no cotidiano. Esses avanços 

promovem estudos sobre a utilização destes equipamentos na Educação. O processo evolutivo 

da humanidade fez com que os smartphones tivessem uma importância que vai além da 

comunicação típica entre as pessoas, chegando também ao ambiente escolar. Portanto, utilizar-

se desse meio de comunicação como estratégia de ensino pode proporcionar desafios e 

motivações aos alunos. Este trabalho tem o objetivo de contextualizar e demonstrar com 

exemplos práticos como os professores podem tornar essa ferramenta um recurso pedagógico. 

Para tanto, foi feito uma revisão de literatura, No trabalho são apresentados o conceito e 

potencial educativo dos códigos QR no ensino. Os códigos QR aplicados no processo educativo 

enquadram-se nos princípios do Mobile Learning. O Código QR é um código de barras em 2D, 

criado no Japão, em 1994. A sua licença de uso pode ser feita por qualquer pessoa ou 

organização. O código QR incorpora a informação, sob a forma de URL, SMS, número de 

telefone, contatos e textos, numa matriz bidimensional. A informação é armazenada quer na 

vertical, quer na horizontal e pode ser lida a partir de qualquer direção. Podem promover a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, seja democratizando os espaços de 

aprendizagem e até promovendo a interação dentro da própria sala de aula, pois o aluno poderá 

por meio dela ter acesso a inúmeras informações, como por exemplo, imagens, textos ou vídeos, 

as quais favorecem a compreensão de conteúdos abordados em sala de aula. O trabalho visou 

demonstrar o potencial de uso dos códigos QR em atividades pedagógicas, sendo o professor o 

principal difusor e os alunos os beneficiários desta nova ferramenta didático pedagógica. 
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ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS REGISTRADOS EM ATALAIA DO 

NORTE, AMAZONAS, BRASIL 

 

Renato Abreu Lima 

Juan Jesus Pissango 

Sandra Núbia de Souza Assis 

Manuelita Yipsi Yanira Cabrera Quiroz 

Francisco Zorzi Bindá da Silva 

 

RESUMO 

 

Para a coleta dos dados foram realizadas visitas no hospital do município de pesquisa e feito às 

análises dos registros por meio do sistema disponível no Hospital e Secretaria de Saúde, a qual 

foram identificados e quantificados pelos tipos de acidentes registrados, verificando assim a 

prevenção e o tratamento destes acidentes. No período estudado foram registrados 145 casos de 

acidentes ofídicos, destes 95 ocasionados por serpentes, 34 por escorpiões, 10 por aranhas, 1 por 

lagartas e outros 5 casos não identificados.  Portanto, o período avaliado de maiores ocorrências 

foi caracterizado pelo predomínio de acidentes com serpentes e em segundo por escorpiões, o 

que possibilitou relacionar com as atividades do campo que grande parte dos moradores 

desenvolve em suas roças. Assim, campanhas educativas voltadas à temática se faz necessário 

para a adoção de medidas de prevenção quanto aos equipamentos de segurança fundamentais 

em tais práticas para diminuir o registro desses agravos neste município.   
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ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO DE 2013 A 2017 

 

Manuel Antonio Valdés Borrero 

Beatriz Menezes Souza 

Paulo Henrique Souza Werneck 

Ruanne Emely Borges Celestino 

Jonas Cardoso 
 

RESUMO 

 

Este trabalho destaca a importância dos combustíveis no setor do transporte automotivo dado 

que a sociedade contemporânea utiliza o transporte em todas as facetas da vida cotidiana. O 

preço dos combustíveis é uma variável importante que requer permanente estudo para verificar 

o seu comportamento. O presente trabalho analisa a trajetória dos preços dos combustíveis 

automotivos na cidade de Porto Velho/RO, por mediação do coeficiente R2, para determinar a 

relação entre os preços dos combustíveis na distribuidora com o preço nos postos de 

combustíveis. O resultado mostra forte correlação entre as duas variáveis, implicando em que os 

reajustes dos preços na distribuidora são repassados, em quase sua totalidade, para o 

consumidor final. 

 

Palavras-chave: Preço dos combustíveis. Análise de correlação. Porto Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

ANÁLISE DAS METAS DO PCTI AMAZÔNIA: COMPARAÇÃO POR MEIO DE 

PESQUISA LIVRE SOBRE A AMAZÔNIA 

 

Sara Santos Medrado 

Mariluce Paes de Souza 

Alexandre Cruz Melo Franco 

Theophilo Alves de Souza Filho 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de caráter conceitual estudou e refletiu sobre o Plano de Ciência e Tecnologia para 

a Amazônia o PCTI/Amazônia, explorando as metas do plano comparando com os dados 

coletados em pesquisa sobre a Amazônia Brasileira considerando além das metas, os elementos 

da programação, a Gestão e Governança do plano, a estrutura básica do modelo de Gestão e 

Governança Territorial do PCTI/Amazônia, e os aspectos relevantes do financiamento do 

PCTI/Amazônia. Observando as metas que foram elencadas e o que foi executado, o plano 

pressupõe metas que podem ser alcançadas se cada etapa for de forma sistêmica alcançada. 

Conclui-se que as metas de curto prazo não foram trabalhadas pelos estados e municípios 

comprometendo assim as metas de longo prazo. 
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ANÁLISE DE PROBLEMAS NO CONTROLE DE ESTOQUE EM UMA PEQUENA 

EMPRESA 

 

Jackson Jose Sales Miranda Junior 

Angelina Maria de Oliveira Licório 

Douglas Vidal 

 

RESUMO 

 

Atualmente as organizações necessitam de um melhor controle de estoques de seus materiais 

para minimizar perdas e prejuízos causados pela administração inadequada. Este trabalho tem 

por objetivo é determinar a melhor política de estoques para a organização; identificar se há 

alguma falha nos processos de gestão de estoque; apontar os problemas que o objeto de estudo 

pode trazer para a organização; realizar levantamento das percepções dos stakeholders sobre o 

controle de estoque; elaborar ações baseadas nas percepções das situações vivenciadas pelos 

stakeholders para produção de ações que possibilitem atingir os objetivos. Emprega conceitos 

de estoques, logística e gestão. Como resultados sugere-se mudanças em relação ao processo 

utilizado atualmente na gestão do estoque, aumentando o nível de precisão do controle de 

estoque, mantendo níveis mais baixos de estoque e a realização de compras mais frequentes. 
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ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DE MICROGRIDS NO TERRITÓRIO 

AMAZÔNICO 

Fabricio Lacerda e Oliveira 

Luana Tomasi da Silva Nunes  

Cristiano Torres do Amaral 
 

RESUMO 

 

Produzir energia de forma sustentável se tornou o maior desafio existente no setor energético 

nos últimos tempos. Este resumo descreve um estudo de sustentabilidade de microgrids 

(microrredes) de energia elétrica com aplicação na Amazônia, levando em consideração os três 

processos que compõem o sistema energético, sendo eles a geração, transmissão e distribuição e 

demonstrar que existem critérios para avaliação de sustentabilidade em relação aos recursos 

disponíveis, aspectos ambientais, sociais e econômicos. 
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APLICAÇÃO DA “TEORIA U” PARA A EXPRESSÃO DAS CORE COMPETENCIES 

DE UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA RONDONIENSE 

 

Rayanne Cristina Oliveira da Silva Araújo 

Larissa Gomes Lourenço 

Bruno Botelho Piana 

José Moreira Neto 

 

RESUMO 

 

Considerando a relação evidenciada entre as competências essenciais e o desenvolvimento 

estratégico das organizações públicas, busca-se verificar se as Core competencies de uma 

organização pública rondoniense podem ser evidenciadas a partir da ótica da “Teoria U”. A 

pesquisa desenvolveu-se a partir de um estudo de caso, aplicando a metodologia desenvolvida 

por Otto Scharmer, para “aprender com o futuro à medida que ele emerge”. Conclui-se que é 

possível identificar e desenvolver as Core competencies por meio da metodologia proposta pelo 

autor, embora seja um processo complexo, vez que os participantes devem estar dispostos a 

“conectar-se consigo mesmo”, “presenciar” e “sentir”. 
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ASPECTOS MICROBIOLOGICOS DE POLPAS CONGELADAS DE FRUTAS, 

CUPUAÇU E CAJÁ, COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE PORTO VELHO – 

RONDÔNIA 

 

Márcia Bay 

Edailson de Alcântara Corrêa 

Karollayne Fernandes dos Santos 

Gabriel Henrique Arantes de Holanda 

 

RESUMO 

 

Em diferentes regiões é costume o uso de polpas de frutas serem vendidas de maneira informal, 

muitas vezes sem a preocupação com a forma de manipulação e armazenamento.  Estas 

informações estimularam o levantamento qualitativo amostral das condições microbiológicas 

das polpas (cajá e cupuaçu) produzida no município de Porto Velho – RO, com referência a 

Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 - ANVISA. Foram obtidas três amostras de polpas 

congeladas nas feiras livres e uma amostra adquirida em um mercado da cidade e avaliadas, 

com adaptações, por procedimentos clássicos de contagem padrão de bactérias aeróbicas em 

placas de alimentos observando a presença de bioindicadoras a partir das metodologias descrita 

no “Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods” da Associação 

Americana de Saúde Pública (2001) e da American Public Health Association (1976) no 

laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Rondônia- IFRO. Os resultados 

evidenciaram a contaminação, por bactérias mesófilas bioindicadoras, em 75% das amostras 

avaliadas. Destas, o estudo identificou a presença de cepas de coliformes totais e fecais, 

Enterococcus faecalis e Salmonela ssp - classificada como patogênica e presente nas três 

amostras adquiridas nas feiras livres e a   amostra do mercado estava isenta de qualquer 

patógeno. Sugere-se que as polpas de frutas avaliadas podem ter sido manipuladas em 

condições estruturais e higiênico-sanitárias inadequadas. Espera-se que este estudo subsidie a 

implementação de políticas públicas que visem orientações técnicas de produção, manipulação e 

armazenamento desses alimentos para os pequenos produtores da região. 
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CASOS CONFIRMADOS DE HEPATITE B ENTRE OS ANOS DE 2010 A AGOSTO DE 

2017, NO MUNICÍPIO DE CACOAL, RONDÔNIA 

 

Sabrina Dutra Coutinho 

Ana Paula Farias Campos 

Tânia Mara Martins Tarifa 

Thaylon Fernando Bonatti Figueiredo 

 

RESUMO 

 

A hepatite B é classificada como uma inflamação hepática, sendo ela um problema mundial da 

saúde pública. A hepatite B crônica pode se desenvolver a longo prazo para a cirrose e para 

carcinoma hepatocelular. A transmissão pode ocorrer através de relações sexuais e objetos 

perfuro cortantes contaminados com o vírus da hepatite B. Há cerca de 250 milhões de 

portadores da hepatite B no mundo causando mais de um milhão de mortes anualmente. Todos 

os tipos de hepatite B podem ser evitados através da vacinação que é disponibilizada pelo SUS 

nos postos de saúde espalhados por todo o Brasil. Foi realizada uma pesquisa junto ao Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com objetivo de constatar a prevalência dos 

casos de hepatite B no município de Cacoal-RO. Foram notificados pelo SINAN 204 casos de 

hepatite B no período de 2010 a agosto de 2017. Torna-se importante a realização de mais 

estudos epidemiológicos acerca da Hepatite B no estado de Rondônia, bem como maior 

participação e promoção da saúde local. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PARTOS REALIZADOS EM UMA UNIDADE HOSPITALAR 

DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO D’OESTE-RO 

 

Larissa Souza Merlin 

Denise Alves dos Santos 

Thaylon Fernando Bonatti Figueiredo 
 

RESUMO 

 

O Brasil vem passando por uma grave realidade obstétrica, caracterizada por um número 

alarmante de cesarianas ou de partos com intervenções traumáticas e desnecessárias. O 

procedimento cirúrgico em todo o mundo é utilizado quando o parto normal (vaginal) apresenta 

complicações, colocando em risco a vida da mãe ou da criança. A cesariana vem se tornando a 

primeira opção de escolha, com os argumentos de dores durante o parto normal, aliados ao 

preconceito com a episiotomia, as mulheres brasileiras aderem com maior frequência a 

cesariana. A partir da problemática apresentada, o presente trabalho teve como objetivo analisar 

os índices de partos cesarianos e vaginais em um município do interior de Rondônia, destacando 

as possíveis causas do elevado índice de cesáreas, elencando as intervenções utilizadas e a 

importância da divulgação e adesão ao parto normal e humanizado. 
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COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ENCONTRADOS NA MICROBACIA INOMINADA, NO MUNICÍPIO DE JI-

PARANÁ/RONDÔNIA EM 2015 

 

Jheiny Oliveira Silva 

 

RESUMO 

 

A falta de infraestrutura em uma área em ocupação pode causar sérios danos ambientais e 

sociais. Assim, a expansão populacional em áreas urbanas pode ser considerada um problema a 

ser enfrentado pelos municípios considerando-se a ameaça à dinâmica ambiental, havendo 

necessidade de estudos no local de expansão e maior alcance dos serviços públicos como coleta 

de resíduos, saneamento básico e drenagem nas ruas.  Diante de tais observações o presente 

trabalho teve como objetivo analisar a características dos resíduos gerados na microbacia 

estudada, coletando amostras e fazendo a composição gravimétrica, a fim de compreender os 

possíveis danos causados por eles e sugerir medidas mitigativas para os problemas em questão. 

A pesquisa foi realizada no município de Ji-Paraná estado de Rondônia abrangendo a 

microbacia inominada, localizada no bairro Jardim dos Migrantes. Os dados foram obtidos in 

loco, coletados em três pontos P1, P2, P3. E pôde-se observar que apesar de o empreendimento 

no local não estar habitado, há presença de residências no entorno do local, sendo estes os 

maiores geradores de RSU’s (Resíduos Sólidos Urbanos).   
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COMPREENSÃO DE SISTEMA INTEGRADO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Jackson Jose Sales Miranda Junior 

Angelina Maria de Oliveira Licório 

Douglas Vidal 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre a ausência de um 

sistema integrado eficiente nos processos operacionais internos da organização para a aplicação 

prática, visa também solucionar problemas específicos, no caso, o controle a atendimentos de 

toda a empresa. Tem como objetivos s estabelecer um método processual informatizado para a 

execução das tarefas internas, através da gestão da informação; desenvolver um processo de 

trabalho sinergético a partir da implantação de um sistema de informação adequado; aprimorar a 

realização de processos operacionais a fim de melhorar a gestão de metodologias de trabalho da 

organização; contribuir com as informações de forma eficiente para efetivação dos processos 

internos; realizar levantamento das percepções dos stakeholders sobre a ausência de um sistema 

integrado especializado dentro das organizações; elaborar ações baseadas nas percepções das 

situações vivenciadas pelos stakeholders para produção de ações que possibilitem atingir os 

objetivos, para a empresa de acordo com o ramo de seguros.  O trabalho foi realizado por meio 

de estudo de caso, entrevistas de natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados 

realizada através de um questionário destinado à vinte e cinco stakeholders. Observou-se que o 

principal resultado foi a necessidade de compreensão da real dificuldade da organização para 

realização de seus processos. Diante do exposto as implicações mais relevantes foram que a 

implantação de um sistema integrado adequado à organização é de extrema importância para o 

desenvolvimento dos processos, contribuindo para a otimização do compartilhamento das 

informações e auxiliando a integração dos envolvidos em cada parcela do processo. 
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COMPREENSÃO DOS ALUNOS E DOCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA A 

RESPEITO DA DISCIPLINA DE FISIOLOGIA ANIMAL 

 

Andrezza Miguel 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a compreensão dos alunos e docentes do curso de Zootecnia a respeito da 

disciplina de fisiologia animal. O trabalho foi realizado na Faculdade da Amazônia, com alunos 

de distintos período e docentes do curso de Zootecnia, estes responderam um questionário pré-

estruturado e composto por questões de múltipla escolha sobre a disciplina de fisiologia animal. 

As questões versavam sobre conceito da disciplina, importância para o profissional zootecnista, 

relação com outros componentes curriculares, entre outras. A disciplina de fisiologia animal, 

seu estudo foi considerando de grande importância para o curso de Zootecnia, sendo 

fundamental seu entendimento por parte dos discentes, visando à futura atuação como 

profissional da área de produção animal de forma racional e sustentável. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA PARA A FORMAÇÃO DE UM SUJEITO ÉTICO 

ÉRICA 

 

Vanessa Oliveira da Silva 

Jhony Tiene Pereira Júnior 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho faz uma análise panorâmica do processo de formação ética do indivíduo no 

ambiente escolar. Propõe em torno da questão educacional uma concepção que articula a visão 

pragmática e utilitária predominante na ordem política e social do mundo moderno ao papel 

atribuído à educação escolar de preparar os educandos para o exercício da cidadania. O texto 

reconhece que o acesso a conhecimentos e habilidades constitui parte do processo de formação 

humana, mas não deve ser confundido com a totalidade do processo. Em seu aspecto 

proposicional, o texto põe em evidência a concepção de que a Educação é o processo integral de 

formação humana, pois cada ser humano ao nascer necessita receber uma nova condição para 

poder existir no mundo da cultura. 
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DESAFIOS ENVOLVENDO POSSIBILIDADES E SUSTENTABILIDADE NA 

EDUCAÇÃO DA INCLUSÃO DE INDÍGENAS NO ENSINO SUPERIOR 

 

Joelton Rezende Gomes 

Maria Isabel Mendes 

Thaylon Fernando Bonatti Figueiredo 

 

RESUMO 

 

O objetivo do artigo é refletir sobre os desafios nos debates acerca da inclusão de povos 

indígenas no ensino superior no Brasil. Os conhecimentos científicos adquiridos na educação do 

ensino superior, aliados as ações públicas podem ser colocados perante todos para uma reflexão 

conjunta, com o objetivo de que povos indígenas busquem a esperança de que dias futuros e 

promissores ainda estão por vir. 
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DESCRIÇÃO DOS CASOS NOTIFICADOS DE COQUELUCHE NO BRASIL NO ANO 

DE 2016 

 

Caroline de Souza Bonatti 

Nicole Cristina Costa Pereira 

Maria Isabel Mendes 

Thaylon Fernando Bonatti Figueiredo 
 

RESUMO 

 

A infecção pela bactéria Bordetella pertussis, resulta na coqueluche ou tosse comprida, sendo o 

homem o único reservatório natural. Sua transmissão se dá, principalmente, pelo contato direto 

de pessoa doente com pessoa vulnerável, através de gotículas de secreção da orofaringe, 

eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. A coqueluche se caracteriza como uma doença que 

apresenta boa evolução se diagnosticada e tratada a tempo. O tratamento deve ser realizado logo 

quando houver suspeita da doença, a vacina DTP é utilizada na prevenção da coqueluche e deve 

ser tomada até os seis meses de idade e após é necessário tomar doses de reforços, observa-se 

que crianças menores de um ano ou com a imunidade incompleta são mais propensas a obter a 

doença. No ano de 2016 foram confirmados 211 casos de coqueluche no Brasil, sendo que o 

sexo feminino concentra o maior número de casos confirmados. As raças branca e parda detêm 

o maior índice da doença em 2016, e a raça indígena apresentou menor número de casos 

confirmados. Em se tratando da atualidade, o presente estudo, sugere um ressurgimento gradual 

da doença e dentre as hipóteses encontra-se resistência bacteriana à imunidade induzida pela 

vacina já observada, além de uma melhoria nos métodos de diagnóstico e no sistema de 

vigilância epidemiológica e notificação da doença. 
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DETERMINAÇÃO DE LIPIDEOS EM THEOBROMA GRANFIFLORUM (CUPUAÇU) 

 

Márcia Bay 

Alice Menezes Gomes 

Fernanda Bay Hurtado 

 

RESUMO 

 

O cupuaçu, Theobroma grandiflorum, é uma fruta bastante cultivada e apreciada pela população 

do norte brasileiro, geralmente consumida em forma de doces ou suco e a apresenta poucos 

estudos voltados às características físico-químicas das polpas, o que é de suma importância para 

o conhecimento da fruta. Dentre algumas peculiaridades. O trabalho visa mensurar a umidade 

para quantificação do teor de líquido presente e lipídios para determinação de gordura na polpa 

do cupuaçu. As amostras utilizadas na pesquisa foram obtidas a partir de frutas, do município de 

Cacoal (RO), e analisadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

de Porto Velho/Campus Calama no laboratório de físico química. As análises seguiram os 

procedimentos do Instituto Adolfo Lutz. O teste de umidade por secagem direta em estufa a 

105°C. A determinação de gorduras através da propriedade dos lipídios realizado pelo método 

de extração com solvente a frio. Após análise dos dados nota-se um alto valor de umidade, 

86,12% nas polpas. Os lipídios, importantes para armazenamento de energia em células, estão 

presentes em 2,4% de 5g da polpa, o que mostra que seu uso da fruta em dietas, não é 

preocupante. 

 

Palavras-chave: Umidade. Lipídios.  Polpas in natura. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO: RELATO 

DE UMA EXPERIÊNCIA EM JI-PARANÁ 

 

Nayara dos Santos Albrigo 

Hinara Heloar Oliveira Silva 

Edimar Noiman Gonçalves Filho 

Jheiny Oliveira da Silva 

Patrícia Soares de Maria de Medeiros 

 

RESUMO 

 

A Educação Ambiental (EA) ao decorrer dos anos vem se mostrando uma importante 

ferramenta para moldar indivíduos com pensamento crítico mediante a problemática ambiental, 

tornando-os mais conscientes sobre as interações entre o meio ambiente e o homem. Este 

trabalho tem por objetivo apresentar os resultados preliminares obtidos com a realização de um 

projeto de intervenção, intitulado: “Olericultura escolar: educação ambiental, sustentabilidade e 

cidadania”, que visa trabalhar EA, por intermédio de implantação de uma horta em uma escola, 

associando a esta prática noções de sustentabilidade, educação alimentar, elaboração de 

relatórios científicos, além das técnicas de compostagem e métodos de gestão de horta. Para 

coleta de dados, foram utilizados questionários aplicados a 156 alunos de primeiro e segundo 

ano de uma escola estadual de ensino médio, no município de Ji-Paraná. Embasado nos 

resultados preliminares obtidos foi possível observar que os estudantes do ensino médio 

encontravam-se previamente sensibilizados com relação às temáticas ambientais, sendo capazes 

de reconhecer, no meio que habitam, problemas ou desafios ambientais relevantes. Acredita-se 

que, com o desenvolvimento deste projeto, a partir da construção da horta, da elaboração dos 

relatórios, das discussões sobre as técnicas aplicadas e sobre os resultados obtidos com as 

diversas intervenções os estudantes possam sair enriquecidos em habilidades e capacidade para 

atuarem como cidadãos conscientes da sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Olericultura. 
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ESTRATÉGIA DE COMPETIÇÃO NO SETOR DE FARMÁCIA NO MERCADO DA 

CIDADE DE PORTO VELHO 

 

Thais Ribeiro de Oliveira 

Marcelo Augusto Mendes Barbosa 
 

RESUMO 

 

Na cidade de Porto Velho a acirrada competição por clientes para ramo do varejo de farmácia 

não tem sido diferente de muitas localidades do país. Nos últimos três anos aumentaram 

significativamente o número de farmácias e de redes de farmácias se instalando na cidade. O 

objetivo deste estudo é verificar quais são as variáveis mais consideradas pelos clientes quanto a 

decisão de compra de produtos comercializados pelas farmácias e redes de farmácia em Porto 

Velho. O estudo tem viés quantitativo. Para a coleta dos dados foi utilizado um formulário com 

oito questões com alternativas em que os pesquisados optaram identificando suas intenções a 

respeito decisão de compra em farmácias. Cento e setenta e oito clientes (89%) optam por 

comprar de farmácia que ofertam preços de seus produtos mais baixos, 45% consideram que ter 

um local para que o cliente possa estacionar seu carro é fundamental, quase 41% consideram 

que um bom atendimento é importante e 39% dos pesquisados consideram que as farmácias 

devem oferecer uma grande variedade de produtos para que possam influenciar na decisão de 

compra.  

 

Palavras-chave: Farmácia. Competitividade. Estratégia. 
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ESTUDO DA COMERCIALIZAÇÃO DE BANANA IN NATURA NA FEIRA DO 

PRODUTOR RURAL DE PORTO VELHO 

 

Glenda Kelly Arruda Martins 

Samara Júlia Farias Miranda 

Stefany Santos Alecrim 

Cristiano Torres do Amaral 

 

RESUMO 

 

O cultivo da banana é uma das atividades de destaque da agricultura no Brasil, sendo importante 

componente de renda de muitas famílias. O presente trabalho teve como proposta, realizar um 

estudo sobre a comercialização da banana, na Feira do Produtor Rural de Porto Velho. O 

objetivo geral consistiu em identificar as dificuldades e aponta sugestões para o 

desenvolvimento da atividade. Para a obtenção dos dados, foi necessária a aplicação de 

questionário aberto contendo 25 perguntas a 10 feirantes escolhidos. Os resultados da pesquisa 

indicam que a banana in natura é uma das frutas mais vendidas na feira. Também foram 

identificados muitos problemas enfrentados pelos feirantes, dentre os quais estão: falta de 

incentivos do governo, infraestrutura da feira e segurança.      
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ESTUDOS SOBRE ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS: BIBLIOMETRIA DAS 

PESQUISAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR DE 

RONDÔNIA 

 

Maximiliano Barroso Bonfá 

Ana Karolyne Cangussu Cesar 

Barbara Candido Fagá 
 

RESUMO 

 

Ao utilizar corretamente, a pílula anticoncepcional é um método reversível, eficaz e seguro. É a 

forma mais popular de contracepção, fato que ocorre inclusive pela inserção da mulher no 

mercado de trabalho. O objetivo deste é analisar os estudos de contracepção existentes no 

repositório da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED, desenvolvidos por 

acadêmicos de tal instituição, verificando como foram realizados tais estudos, avaliando onde, e 

quem foi pesquisado. A pesquisa foi do tipo bibliométrica. A metodologia foi organizada em 

três partes: importância do conhecimento acerca dos anticoncepcionais; artigos relacionados ao 

tema e análise dos artigos sobre o conhecimento e uso dos métodos contraceptivos. O método 

contraceptivo mais usado é o anticoncepcional oral, sendo os acadêmicos de farmácia e 

enfermagem os únicos a desenvolverem esta linha de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Anticoncepcionais. Pesquisa Científica. Contracepção. 
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EU AMO MEU BAIRRO: UMA AÇÃO DE CIDADANIA ATIVA NO BAIRRO 

NACIONAL EM PORTO VELHO-RO 

 

João Batista Teixeira de Aguiar 

Euliene da Silva Gonçalves 

Eliana Paula Calegari 

Jussara Viana De Mattos 

Gisely Queiroz de Araújo Amorim 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetiva descrever a ação de cidadania ativa ocorrida no Bairro Nacional de Bairro 

Nacional, localizado na cidade de Porto Velho – RO. A referida ação constituiu-se na realização 

da pintura do muro da entrada do bairro. Essa ação faz parte do projeto de extensão do Instituto 

Federal de Rondônia - Campus Porto Velho Zona Norte, cujo objetivo do projeto é auxiliar e 

apoiar os moradores do Bairro Nacional a melhorar a qualidade de vida por meio de 

intervenções no espaço público do bairro. Dessa maneira, realizou-se uma entrevista com o 

pastor do local que está engajado nesta ação social de melhoria dos espaços públicos, para 

conhecer o contexto dos residentes do bairro. Além disso, os integrantes do projeto participaram 

de um evento para limpeza em frente ao muro e a pintura do muro de entrada, pois lá havia 

grafismos que não agradavam os moradores locais. Assim, constatou-se que a comunidade está 

ciente das condições precárias dos espaços públicos do bairro e que almejam melhorar, contudo 

há falta da presença do poder público, pois não há nem saneamento básico no local, e isso faz 

com que as pessoas residentes do bairro se unam para elas mesmas tentarem modificar essa 

realidade, o que se constitui em uma ação de cidadania ativa. 

 

Palavras-chave: Cidadania ativa. Porto Velho. Bairro Nacional. 
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EXPERIÊNCIA DE PRÉ-INCUBAÇÃO DE EMPRESA DE RECICLAGEM E 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS - A IMPORTÂNCIA DAS INCUBADORAS DE MINI E 

PEQUENAS EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO EM PORTO VELHO, 

RONDÔNIA 

 

Daiana Ayala Mendes Ayala 

Ludmylla Sanchez Silva Carvalho Sanchez 

Bruno Stefanny Feitosa Barros 

Dayana Angêlica Feliz dos Santos Gonçalves 

Diones Gonçalves dos Santos 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho elucida alguns aspectos da importância e funcionamento das incubadoras de 

empresas, analisando a implementação da pré-incubação da empresa Abaquar: Reciclagem e 

Soluções Ambientais no município de Porto Velho, sediada no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia -IFRO (Campus Calama). Pode-se dizer que a produção e 

descarte de resíduos sólidos é um dos maiores problemas socioambientais atuais. Desse modo, 

alternativas e projetos que tornem viável a reciclagem e aproveitamento desses materiais são 

relevantes para a sociedade. No entanto, a implantação e sucesso dessas empresas requer 

suporte e investimento, até adquirirem competências suficientes para caminharem sozinhas. 

Nesse sentido, as universidade e institutos federais oferecem suporte ao empreendedor/inovador 

através das incubadoras, proporcionando maiores chances de sucesso ao empreendimento, 

fornecendo condições favoráveis de infraestrutura e contínua capacitação dos empreendedores. 

Além disso, a implantação de incubadoras reduzem os custos e riscos do processo, facilita o 

acesso a laboratórios e equipamentos tecnológicos, consultorias especializadas e contato com 

outros empreendimentos, gerando inúmeras conexões que favorecem o crescimento do negócio 

e acesso ao mercado. 
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EXPOSIÇÃO: MEMÓRIAS DO RIO, PAISAGENS DO MADEIRA 

 

Felipe Sant'anna Cavalcante 

Ednair Rodrigues do Nascimento 

Renato Abreu Lima 
 

RESUMO 

 

O museu é o espaço de cultura, de pesquisa, preservação, apresentação de objetos e documentos 

junto com experiências educacionais. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo analisar as 

atividades desenvolvidas na exposição da Memória do Madeira. O presente estudo foi realizado 

no Museu da Memória Rondoniense (MERO) no período de novembro de 2016 a fevereiro de 

2017, com apresentação de salas e cenários temáticos que visavam apresentar de forma lúdica a 

sustentabilidade e o resgate histórico-cultural das comunidades tradicionais que viviam no Rio 

Madeira antes das usinas. Como resultado, observou-se que as salas temáticas facilitaram o 

entendimento da maioria dos visitantes, onde estes puderam verificar os possíveis impactos 

sociais, ambientais e até mesmo culturais dos povos amazônicos. Conclui-se que a exposição 

teve uma quantidade expressiva de visitantes, mostrando que a população rondoniense está 

preocupada com a cultura e com o espaço do saber, sendo necessários mais investimentos pelo 

poder público local a fim de sensibilizar as ações que previnam a ação antrópica. 

 

Palavras-chave: Museu. Meio Ambiente. Rondônia. 
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FITOTERAPICOS APLICADOS A PROFILAXIA E TRATAMENTO DO CANCER 

 

Valdicleia Gonçalves 

 

RESUMO  

 

O uso de plantas medicinais é considerado uma prática influenciada pela crença popular, 

carência econômica, dificuldade de acesso à assistência médica/farmacêutica e pela mídia. Elas 

representam uma forma de tratamento alternativo para diversas doenças, como por exemplo, o 

câncer. Os pacientes com esta doença, utilizam formas complementares ao tratamento 

convencional, entre as quais cita-se: homeopatia, espiritualidade, medicina religiosa e o Reik, 

com destaque à utilização da fitoterapia. Estes podem complementar os convencionais que são: 

a quimioterapia, a radioterapia, a hormonoterapia, a imunoterapia e a intervenção cirúrgica. 

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Tratamento Convencional. 
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IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NO ENTORNO DO IGARAPÉ RIACHUELO 

DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 

Nayara dos Santos Albrigo 

Daíse da Silva Lopes 

Euzenir de Andrade de Souza 

Renata Gonçalves Aguiar 
 

RESUMO 

 

As águas superficiais e subterrâneas são utilizadas, por vezes, para descarga direta ou indireta de 

águas residuais. Os efeitos nocivos de poluição das águas afetam diretamente as pessoas e o 

meio ambiente. Neste contexto, a presente pesquisa teve o objetivo de verificar as condições dos 

moradores do entorno do igarapé Riachuelo, na cidade de Ji-Paraná, relacionado à água de 

consumo e destinação final do esgoto. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de 

formulário plano em 129 residências distribuídas em 22 quadras situadas no entorno do igarapé. 

Os resultados demonstraram que as condições de saneamento básico são precárias, gerando 

impactos negativos ao meio ambiente e problemas à saúde, mesmo que em baixa escala até 

então, bem como indicam que a população tem consciência da necessidade da implementação 

de uma rede de saneamento básico adequada. 

 

Palavras-chave: Poluição das águas. Saneamento básico. Esgoto. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO SOLO EM SISTEMA DE PRODUÇÃO 

CONVENCIONAL 

 

Silvana Ramlow 

Otto Teixeira da Luz 

Jhonny Kelvin Dias Martins 

RESUMO 

 

A Revolução Verde veio com o propósito de modernização da agricultura brasileira, onde o 

objetivo era aumentar a produção agrícola do país. Entretanto, problemas irreversíveis foram 

deixados pela implantação do programa como, a implantação da monocultura, intensa utilização 

de agrotóxicos e entre outros. Gerando grandes impactos ao agro ecossistema. Desta forma se 

faz necessário a avaliação dos agroecossistemas através de indicadores de sustentabilidade a fim 

de determinar a sustentabilidade das propriedades. Diante disso, o objetivo deste estudo é 

avaliar através de indicadores de sustentabilidade os impactos dos sistemas de manejo de uma 

lavoura de mamão implantada sob o sistema de agricultura convencional.  O estudo foi 

realizado na RO 184, km 1, situada no município de Rolim de Moura-RO, em uma propriedade, 

com o plantio de 10.000 m2 de mamão (Carica papaya L.). Foi adotado o sistema de atribuição 

de notas para avaliar os parâmetros de interesse, distribuídos em intervalos devidamente 

propostos conforme os níveis de atribuição de cada parâmetro analisado. O sistema analisado 

apresenta baixa porcentagem de matéria orgânica, não apresenta cobertura do solo e não possui 

impedimentos para reduzir a velocidade da água. Caracterizando um sistema de produção com 

baixos níveis de sustentabilidade.   
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDE NO SISTEMA DE CULTIVO 

CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA-RO 

 

Jhonny Kelvin Dias Martins 

Silvana Ramlow Otto Teixeira da Luz 

RESUMO 

 

A agricultura convencional é praticada em todo o território nacional, mais muitos agricultores 

por falta de instruções estão a cada dia degradando áreas produtivas, deixando essas áreas não 

apitas a agricultura. Diante o exposto o trabalho buscou avaliar os reais indicadores da 

qualidade da cultura, foi realizado no município de Rolim de Moura- RO em uma propriedade 

de caráter típico de uma agricultura familiar com sistema de cultivo convencional cultivado 

neste sistema mamão papaia (Carica papaya L.) espaçamento utilizado é de 3 x 3m e a área 

plantada é de 10.000 m², tendo uma produtividade de 31.000 kg. Foram realizadas quatro 

repetições de leitura e analise dos indicadores no sistema de cultivo, os pontos amostrais foram 

escolhidos de forma aleatória, em seguida, foi calculado a média das quatro repetições. O 

cultivo da cultura convencional da propriedade se mostrou uma forte dependência de uso de 

insumos externos, pois esse sistema de cultivo empregado, não visa a recuperação do solo 

através da matéria orgânica. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDE NO SISTEMA DE CULTIVO ORGÂNICO NA 

AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

Kelvin Dias Martins 

Silvana Ramlow 

Otto Teixeira da Luz  

RESUMO 

 

A cada dia a sociedade vem se atentando a qualidade dos alimentos buscando mais informações, 

uma das alternativas são os alimentos orgânicos, que tragam saúde a mesa, pois são livres de 

agrotóxicos, esses alimentos orgânicos têm proporcionado um maior desenvolvimento 

sustentável na agricultura familiar. Diante o exposto, o trabalho buscou avaliar os indicadores 

reais da qualidade da cultura, realizado no município de Rolim de Moura-RO em uma 

propriedade de caráter típico de uma agricultura familiar características de cultivo orgânico. A 

área avaliada está localizada a 1 km da cidade. O sistema orgânico cultivava-se inhame 

(dioscorea spp. l.) contendo uma área de plantio de 2.000 m2, não se adota um padrão de 

espaçamento, a produtividade é de 1.200 kg, foram realizadas quatro repetições de leitura e 

analise dos indicadores no sistema de cultivo, os pontos amostrais foram escolhidos de forma 

aleatória, em seguida, foi calculado a média das quatro repetições. De um modo geral, o sistema 

de cultivo orgânico apresentou notas geralmente altas às características avaliadas, demonstrando 

maior sustentabilidade. 
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LEPTOSPIROSE: UM CASO DE SAÚDE PUBLICA NO BRASIL 

 

Dreicianne Teixeira de Mello 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é revisar de maneira sistemática a publicação cientifica para 

tomar medidas drásticas sobre os diversos tipos de tratamento da doença leptospirose no Brasil 

para evitar que ocorram mais casos e descobrir como evitar essa doença. Metodologia: o 

trabalho acadêmico foi feito através de pesquisas e em sites de artigos científicos e sites 

acadêmicos abordando o assunto sobre as formas de prevenção contra a doença leptospirose e o 

número de casos e óbitos nas Grandes Regiões, Brasil e Unidades Federadas de 2000 a 2017. 

Resultados: está associado a diversos problemas no meio ambiente, através de bactérias 

presentes em alguns animais, que vivem junto da sociedade, pode acontecer por carência de 

direitos públicos, como a falta de saneamento básico, esgotos abertos, enchentes que favorecem 

para esse tipo de doença que vem crescendo cada vez mais, e em alguns casos á grandes riscos 

de óbitos. Conclusão: os fatores associados à leptospirose têm altos riscos de saúde e as medidas 

preventivas devem estar de forma assintomática para a maioria de casos que provem de registros 

hospitalares, de pacientes que exibem as formas graves da doença, deve-se identificar a doença 

logo na sua fase mais leve, não chegando então a sua fase mais avançada, fase grave, correndo o 

risco de não ser mais controlável, chegando ao óbito. 

 

Palavras-chave: Leptospirose. Zoonose. Icterícia. 
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O DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES DA REGIÃO NORTE NOS EXAMES DE 

SUFICIÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: UM ESTUDO 

HISTÓRICO DE SEUS RESULTADOS 

 

Glayverson de Melo Pareira   

 

RESUMO 

 

O Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é a prova de equalização 

com objetivo de comprovar o alcance de conhecimentos médios, consoante os conteúdos 

programáticos desenvolvidos nos cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis e requisito para 

a obtenção de registro nos Conselhos Regionais de Contabilidade na categoria de contador. 

Portanto, o presente trabalho buscou analisar os resultados dos participantes da Região Norte 

nos Exames de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em sua evolução histórica, 

analisando e comparando o desempenho dos participantes dos exames por unidade federativa e 

por regiões brasileiras. Para tanto, a pesquisa se configurou como exploratória e descritiva, com 

abordagem qualitativa, procedimento de pesquisa documental e análise de conteúdo. Foram 

coletados dados de relatórios emitidos pelo CFC concernente aos resultados dos treze exames 

realizados a partir da aprovação da Lei nº 12.249/2010 que o instituiu, sendo 1º/2011, 2º/2011, 

1º/2012, 2º/2012, 1º/2013, 2º/2013, 1º/2014, 2º/2014, 1º/2015, 2º/2015, 1º/2016, 2º/2016 e 

1º/2017, sendo realizadas análises de todos estados da Região Norte fazendo comparações entre 

as edições do exame. Os resultados apontaram que há oscilações relevantes dos índices de 

aprovação de alguns estados da Região Norte tanto em uma mesma edição do exame quanto em 

edições diferentes, a região tem a menor média de aprovação do país, 20,47%, resultado 

diferente das Regiões Centro-Oeste e Nordeste que possuem médias de aprovações acima de 

30% e das Regiões Sul e Sudeste que a média é superior a 40%. Em uma análise das médias dos 

exames em estudo, que as seis últimas posições entre os estados são ocupadas apenas por 

estados da Região Norte, sendo o Estado de Rondônia a única exceção, que ocupa a décima 

nona posição nacional. 

 

Palavras-chave: Exame de Suficiência. Conselho Federal de Contabilidade. Região Norte. 
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O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR PROFESSORES INDÍGENAS DO 

ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Reginaldo de Oliveira Nunes 

Iuri da Cruz Oliveira 

 

RESUMO  

 

As terras indígenas do Estado de Rondônia vêm sofrendo desde a colonização do estado com 

invasões, queimadas, extração ilegal de madeira, garimpos, entre outros problemas, que afetam 

diretamente a população indígena e o meio ambiente. Por outro lado, as crianças indígenas 

convivem diariamente com a natureza, aproveitando de seus recursos e também interagindo. 

Nesse sentido, a problemática a ser estudada refere-se a tentar entender se na visão dos 

professores indígenas em formação no curso de Licenciatura Intercultural se faz necessário o 

ensino de Educação Ambiental nas escolas indígenas ou por estar em constante contato com a 

natureza, priorizam outras temáticas no currículo da escola. A pesquisa teve por objetivo 

investigar as noções dos professores indígenas do curso de Licenciatura em Educação 

Intercultural, sobre o ensino de Educação Ambiental nas escolas indígenas. O estudo foi 

realizado com 24 professores indígenas em formação, sendo 17 homens e 07 mulheres, 

pertencentes a diferentes etnias do estado de Rondônia. O estudo foi estruturado levando em 

consideração dois questionamentos, sendo a realização ou não de atividades ou projetos de 

educação ambiental na escola e os principais problemas ambientais da terra indígena. A maioria 

já fez alguma atividade ou projeto de educação ambiental com os seus alunos, relatando temas 

importantes da área ambiental, principalmente que afetam o território tradicional do povo. Em 

relação aos problemas ambientais mais frequentes na terra indígena foram citados a poluição 

das águas, o desmatamento, lixo, escassez dos recursos naturais (caça, frutas, peixes), entre 

outros. De forma geral, os professores indígenas participantes da pesquisa tem conhecimentos 

dos problemas ambientais e também aproveitam essas temáticas para desenvolver atividades 

relacionadas às questões ambientais em sala de aula com seus alunos, favorecendo assim uma 

sensibilização dos mesmos perante os problemas ambientais do território indígena. 

 

Palavras-chave: Ensino. Educação Ambiental. Escola indígena. 
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O IMPACTO DOS CRIMES AMBIENTAIS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSENTÁVEL DA AMAZÔNIA 

 

Reinaldo Gonçalves dos Anjos 

 

RESUMO 

 

O meio ambiente tem sofrido cada vez mais com as ações humanas que dia após dia tem trazido 

prejuízos principalmente no que diz respeito a sustentabilidade e biodiversidade da Amazônia. 

Desse modo, muitos são os fatores que tem contribuído para tal obliteração, dentre eles o 

principal estaria ligado a ideia dos crimes ambientais, que nos últimos tempos têm crescido 

consideravelmente por estarem ligados ao desmatamento, poluição e extinção da vida silvestre. 

Muitas são as soluções trazidas, dentre elas a consciência de se fazer presente nas possibilidades 

atuais, à adoção de métodos que não agridam o meio ambiente sustentável a fim de que se possa 

preservar o bem mais precioso que a nação possui. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Sustentabilidade. Crimes ambientais. 
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O PREÇO DA ÉTICA: UMA ANÁLISE DE DADOS ESTASTÍSTICOS ACERCA DA 

PIRATARIA PRESENTE NOS BENS DE CONSUMO DO BRASILEIRO 

 

Jhony Tiene Pereira Júnior 

Érica Vanessa Oliveira da Silva 

 

RESUMO 

 

Em um país com grande corrupção como o Brasil, discutir ética torna-se cada vez mais 

necessário para melhorar o futuro da nação. Alguns especialistas dizem que os brasileiros são 

corruptos por natureza e usam como argumentos a história do país, visto que somente a escória 

dos portugueses vieram povoar o novo mundo, além de algumas atitudes praticadas pelo povo 

tupiniquim como a reprodução e compra de produtos piratas. Esse trabalho visa explorar o outro 

lado dessa fama dos brasileiros e tenta mostrar que boa parte da população não tem outra opção 

senão cometer esses delitos. Para isso, usa-se como referência dados de algumas das maiores 

instituições de estatística do Brasil como o IBGE, a ABEP e o DIEESE. 

 

Palavras-chave: Ética. Pirataria. Classes sociais.  
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OPORTUNIDADES PARA EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS NA CADEIA 

PRODUTIVA DO AÇAÍ EM RONDÔNIA 

 

Everton Luiz Candido Luiz 

Larissa Dantas de Lima 

Ivanilson Parente da Silva 

Gabriela Batista Mitoso 

 

RESUMO 

 

O estudo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do açaí no estado de Rondônia não é um 

esforço inédito. Pesquisas a partir de 2011 apontam para o aumento no consumo do açaí no país 

e no exterior por se tratar um produto natural, benéfico à saúde e que pode ser utilizado na 

produção de materiais derivados. As pesquisas apontam as dificuldades de alocar uma porção 

justa do valor da cadeia produtiva do açaí aos seus produtores, por isso têm sugerido que a 

organização dessa cadeia produtiva em empreendimentos sociais seja a forma mais propícia 

para apoiar o extrativismo. Através de um estudo qualitativo, descritivo, aplicado e pela coleta 

de dados através de entrevista semiestruturada, encontrou-se um empreendimento individual 

que se mostrou sustentável no cultivo, produção e comércio do açaí. Além de evidências que 

propriedades privadas têm condições mais favoráveis para obter créditos financeiros e por 

consequência melhorar a organização e estruturação do negócio. 

 

Palavras-chave: Açaí. Empreendimento Individual Local. Cadeia Produtiva. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DO 4º E 5º ANO DE ESCOLA PÚBLICA: 

ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RO 

 

Avilyn Barbara Garcia Lopes 

 

RESUMO 

 

Conhecer a percepção ambiental dos alunos da escola é uma importante ferramenta da gestão 

escolar, pois permite que as decisões corretas sejam tomadas na implementação de um projeto 

que visa expandir a educação ambiental em certa comunidade. Diante disso, o presente estudo 

teve como objetivo analisar a percepção ambiental dos alunos do 4ª e 5ª ano, em uma escola 

estadual no município de Ji-Paraná-Rondônia, através da aplicação de questionários. Para tanto, 

foram selecionadas algumas questões deste questionário, sendo ela: Onde você mais escuta falar 

sobre o meio ambiente. Com o estudo foi possível identificar os principais aspectos acerca da 

educação ambiental na escola, esses aspectos serão de grande valia na tomada de decisões 

acerca das ações que devem ser implementadas na escola. 

 

Palavras-chave: Olericultura escolar. Educação ambiental. 
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PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE ZOOTECNIA SOBRE 

HELMINTOSES GASTRINTESTINAIS EM OVINOS 

 

Rafael Santos Oliveira 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se verificar o conhecimento por parte dos discentes a respeito dos helmintos 

gastrintestinais que acometem os ovinos. O trabalho foi realizado na Faculdade da Amazônia, 

com alunos do curso de Zootecnia, cursando diferentes períodos, os quais responderam um 

questionário estruturado composto por questões de múltipla escolha sobre helmintoses 

gastrintestinais em ovinos. As questões eram relacionadas a parasitas, prejuízos econômicos 

para produção, resistência anti-helmíntica e práticas de controle, entre outros.   Os discentes 

apresentam conhecimento sobre parasitas, sua influência de forma negativa sobre a produção de 

ovinos, e a necessidade da realização de um manejo correto visando minimizar a incidência de 

verminose no rebanho. Quanto mais avançado o período o qual o discente cursa, maior é o nível 

de conhecimento sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: Endoparasitoses. Ovinocultura. Verminoses. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NOTIFICADOS 

NO MUNICÍPIO DE CACOAL-RONDÔNIA NO PERÍODO DE 2016 A 2017 

 

Patrícia Gonçalves dos Santos 

Gilnei Alves Souza 

Thaylon Fernando Bonatti Figueiredo 

 

RESUMO 

 

A sífilis congênita é classificada como uma doença evitável e infecciosa que atinge neonatos 

cujas mães adquiriram sífilis durante a gestação e que não realizaram tratamento ou até mesmo 

não foram diagnosticadas. Encontra-se presente entre a 16ª a 28ª semana de gravidez, e entre os 

prejuízos envolvendo o recém-nascido é possível destacar as infecções congênitas, o baixo peso, 

e até mesmo a morte neonatal. O presente estudo trata-se um estudo epidemiológico, descritivo 

e quantitativo dos casos notificados de sífilis congênita no município de Cacoal em Rondônia. 

No período de janeiro de 2016 a junho de 2017, foram registrados 27 casos de sífilis congênita. 

Um problema alarmante encontrado foi que 8 adolescentes abaixo dos 18 anos foram 

diagnosticadas com a doença. Além de maiores pesquisas envolvendo a questão epidemiológica, 

torna-se necessário divulgar a importância da promoção de saúde durante o pré-natal das 

gestantes na região. 
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PIMENTA LONGA: FONTE DE TRITERPENOS COM POTENCIAL LARVICIDA 

 

Andrina Guimarães Silva Braga 

Renato Abreu Lima 

Luciana Gatto Brito 

Fábio da Silva Barbieri 

Valdir Alves Facundo 

 

RESUMO 

 

Parte do extrato etanólicos de frutos de Piper tuberculatum foi submetido à cromatografia em 

coluna de sílica gel, levando ao isolamento de um sólido branco. Avaliou-se a atividade de 

Piplartina sobre as larvas de carrapatos em papel filtro impregnado em diferentes concentrações. 

Desta forma, foram obtidas as concentrações de 1 mg/mL, 0.5 mg/mL, 0.25 mg/mL e a 0.125 

mg/mL as quais foram utilizadas para o preparo dos kits. Em 24 horas de avaliação R. 

microplus foi observada uma mortalidade de 85 % na concentração de 0.25 mg/mL, sendo esta a 

maior mortalidade encontrada comparado a com as diferentes concentrações. Os resultados até 

aqui encontrados indicam uma potencialidade de Piplartina podendo ser uma alternativa de 

controle contra ectoparasitas. 

 

Palavras-chave: Rhipicephalus microplus. Piper tuberculatum. Controle de ectoparasitas. 

 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

PLÁSTICO COMESTÍVEL UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SUSTENTÁVEL 

 

Vera Lucia Almeida 

Taiana dos Santos Carvalho 

 

RESUMO 

 

Com a Revolução Industrial e a multiplicação dos supermercados, após a Segunda Guerra 

Mundial, houve um aumento da competitividade entre produtos. Exercendo o papel dos 

vendedores, as embalagens passaram a desempenhar cada vez mais a função de tornar o produto 

mais atraente em relação a outros frente ao consumidor. A preservação do meio ambiente 

deixou de ser apenas um simples detalhe e atualmente tornou se uma grande necessidade. O 

consumismo da década de 90 criou uma curiosa justaposição. Por um lado, a variedade 

excessiva de produtos similares, levou as embalagens a extremos a fim de atrair a atenção do 

consumidor, criando toda uma série de novidades passageiras. Antes, os plásticos que 

envolviam as embalagens, eram totalmente descartados, hoje a necessidade por produtos 

sustentáveis fez com que essa embalagem fosse “repensada” e além de proteger, também 

adicionasse sabor, qualidade e segurança aos alimentos. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Embalagem. Comestível. 

 

 

 

  



 

Porto Velho, RO – 22 a 24 de novembro de 2017 

ANAIS DO EVENTO 

ISBN 978-85-61320-17-1 

 

 

PROCESSO DE EXTRAÇÃO DA CASTANHA-DA-AMAZÔNIA NO DISTRITO DE 

SÃO CARLOS, MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO 

 

Regiane Apontes Macedo 

Mariluce Paes-de-Souza 

Jean Marcos da Silva 

 

RESUMO 

 

Devido ao declínio da borracha em 1920 outros produtos ganharam destaque no âmbito 

econômico, dentre eles a Castanha-da-Amazônia, que passou a ocupar em poucos anos a 

posição de principal mercadoria de exportação de alguns estados da Amazônia. Por seu um 

alimento rico em cálcio, fósforo, magnésio além de vitaminas A, B e C seu consumo diário traz 

inúmeros benefícios ao organismo, destacando-se pelo seu alto valor econômico, nutritivo e em 

particular pela qualidade de seus aminoácidos. Tal produto tornou-se uma importante fonte de 

receita para a região norte do Brasil, desempenhando papel de suma relevância para a economia 

brasileira. Quanto a sua distribuição geográfica a mesma é ampla e abrange as florestas de 

Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana. No entanto, a formação de matas mais densas 

ocorre especialmente no Brasil. Árvore bela e suntuosa, a castanheira faz parte de um dos 

principais PFNMs complementar à renda dos extrativistas. Nesse sentido, o presente trabalho 

tem como objetivo descrever o processo de extração da castanha no Distrito de São Carlos, bem 

como a importância do fruto para a população já que o mesmo serve como fonte de subsistência 

para as famílias, todavia a comercialização dessas mercadorias vem enfrentando dificuldades 

em acessar o mercado, tal fato deve-se pelo alto preço do transporte, a falta de informações 

sobre o mercado consumidor e a frequente urgência em se vender. A extração da castanha aliada 

ao desenvolvimento sustentável contribui para a biodiversidade. Diante disso as atividades 

realizadas foram elaboradas com o propósito de propagar o conhecimento acerca do tema. 

 

Palavras-chave: Extração da Castanha-da-Amazônia. Extrativismo. Desenvolvimento 

Sustentável. 
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PROTOCOLO PARA CONFECÇÃO DE SABONETES E VELAS DE ESSÊNCIAIS 

NATURAIS: UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SEM AGRESSÃO AO MEIO 

AMBIENTE 
 

Alcilene Bezerra 

Dryele Vieira Rodrigues 

Renato Abreu Lima 

 

RESUMO 

 

A aromaterapia está inclusa nas técnicas que compreendem a Terapia Complementar de Saúde 

(PCS) sendo uma prática que utiliza concentrados voláteis extraídos de vegetais, como óleos 

essenciais. O trabalho tem como objetivo desenvolver um protocolo para elaboração de 

sabonetes e velas formulados a partir de essências naturais de plantas medicinais, fragrância 

natural. O presente trabalho foi realizado no laboratório de pesquisa em química de produtos 

naturais da UNIR em Porto Velho – RO. Foram obtidas 200 g de glicerina e parafina, pavio, 5 

mL de essências naturais de banana, açaí, cupuaçu, buriti, Black vanilla, Orquídea Negra, 

lavanda, café e alecrim, colocadas em 200 mL de béquer com 3 mL de corantes artificiais, 

sendo adicionadas sementes de linhaça e de maracujá para esfoliação em um forno com 

temperaturas de 50º C. Durante a confecção das velas e sabonetes houve dificuldades nas 

concentrações ideais, notando-se oxidação em algumas amostras, percebendo que algumas 

essências são mais fortes e outras mais fracas. Conclui-se que este estudo teve como principal 

desafio a importância da relação do meio ambiente com a sustentabilidade causando assim um 

equilíbrio e a confecção de sabonetes e velas com essências de espécies vegetais. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Sustentabilidade. Empreendedorismo. 
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QUALIDADE DA ÁGUA E FATORES DE CONTAMINAÇÃO DE POÇOS RASOS NO 

BAIRRO DA ZONA SUL EM PORTO VELHO-RO 

 

Felipe Sant'anna Cavalcante 

Camila Alves do Couto 

Juciele Firmino de Freitas 

Deizieny Aires da Silva Almeida 

Helen Queite Guterres Barros Gazola 

 

RESUMO 

 

O conhecimento das condições de habitação e saneamento básico são essenciais no 

estabelecimento de medidas preventivas para a qualidade de vida dos indivíduos. Com isso, este 

trabalho teve como objetivo avaliar por meio de visitas domiciliares, as condições habitacionais 

e de saneamento básico de poços rasos no bairro Areia Branca em Porto Velho-RO. Utilizou-se 

estudo observacional para verificar higienização, proximidade do poço com a rede de esgotos e 

também a análise microbiológica dos mesmos. Notou-se que a cobertura por rede de 

abastecimento de água e de esgotos era precário e desigual entre os moradores, acarretando 

assim uma possível contaminação dos lençóis freáticos. A visita domiciliar permitiu um olhar in 

loco da realidade dos moradores e se constitui em importante instrumento na relação saúde, 

indivíduo e meio ambiente, possibilitando que estes tenham promoção da saúde por meio da 

educação, uma vez que através do teste microbiológico foi concluído que a água do poço era 

inapropriada para consumo, conforme as exigências da portaria 2.914/11 MS. 
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QUALIDADE DE OVOS DE GALINHAS POEDEIRAS CRIADAS EM SISTEMA 

AGROECOLÓGICO 

 

Andrezza Miguel da Silva 

Joana Baptista Deminsk 

Fabrício Leonardo Alves Ribeiro 

Kimberly Chauenny Pinheiro Justiniano 

Leticia Ferreira Atanagildo 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a qualidade de ovos de galinhas poedeiras em sistema agroecológico. 

Foram coletados 18 ovos de galinhas poedeiras caipiras, criadas em sistema agroecológico e 

mantidos armazenados por seis dias em temperatura ambiente, em seguida avaliados quanto ao 

peso e pH (gema e albúmen). O valor médio obtido do peso do ovo foi de 61 gramas e o pH 

médio da gema e do albúmen foi de 6,40 e 9,11, respectivamente, o que caracteriza-os como 

sendo de boa qualidade. 

 

Palavras-chave: Ave de postura. pH. Peso do ovo. Sustentabilidade. 
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QUALIDADE DO SOLO ORGÂNICO COMO INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE 

DE AGROECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS 

 

Alex Gomes Pereira 

Benício de Morais Lacerda 
 

RESUMO 

 

Atualmente os produtores estão preocupados com as práticas agrícolas impulsionadas pela 

Revolução Verde, muitos produtores estão adotando sistemas de produção com redução ou 

eliminação completa de insumos agressivos ao meio ambiente. Para tanto o presente trabalho 

tem como objetivo apresentar indicadores para a avaliação da sustentabilidade ambiental de um 

sistema de produção orgânico implantado com a cultura do inhame (Dioscorea spp. l.). O uso de 

indicadores para avaliar a sustentabilidade dos agroecossistemas permite a prioridade das 

mudanças e o direcionamento do caminho para concretizar a sustentabilidade. O estudo foi 

realizado na RO 184, km 1, situada no município de Rolim de Moura- RO. O sistema orgânico 

avaliado está sendo cultivado a cultura do inhame (dioscorea spp. l.) contendo uma área de 

plantio de 2.000 m2. Foi adotado o sistema de atribuição de notas para avaliar os parâmetros de 

interesse, distribuídos em intervalos devidamente propostos conforme os níveis de atribuição de 

cada parâmetro analisado. O sistema analisado apresenta alta diversidade de vegetação, 

elevados teores de matéria orgânica, cobertura do solo e alta atividade microbiológica 

garantindo altos níveis de sustentabilidade do solo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Qualidade do solo. Agricultura familiar. 
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RESEX RIO OURO PRETO: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DO ÓLEO DE 

BABAÇU 

 

Vanessa Fernanda Rios de Almeida 

Gilberto Laske 

Ernani Marques de Almeida 

Mariluce Paes de Souza 
 

RESUMO 

 

Após uma visita técnica a comunidade Nossa Senhora dos Seringueiros, situada na Reserva 

Extrativista (RESEX) Rio Ouro Preto, no município de Guajará-Mirim (RO), surgiu o objetivo 

desta pesquisa, que foi a de verificar se a extração de óleo de babaçu na RESEX Rios Ouro 

Preto é uma produção sustentável. A metodologia adotada foi de caráter exploratória e 

descritiva, com abordagem qualitativa. Constatou-se que a produção do óleo de babaçu na 

RESEX Rio Ouro Preto, mesmo demonstrando ter relevante potencialidade para uma produção 

sustentável, existem entraves que não a permitem ser geradora de efeitos econômicos sociais 

positivos relevantes as comunidades, apenas sendo sustentável no que diz respeito à 

minimização dos impactos ambientais. 

 

Palavras-chave: RESEX Rio Ouro Preto. Óleo de babaçu. Produção sustentável. 
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TRIPLE BOTTOM LINE DA SUSTENTABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO 

LEITE NO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Fernanda Cristina Oliveira da Silva 

Mariluce Paes-de-Souza 

Jean Marcos da Silva 

 

RESUMO 

 

A produção de leite mundialmente é de suma importância, no Brasil também não é diferente, 

ocupando a 6ª posição no ranking dos maiores produtores, sua relevância está diretamente 

ligada com o aspecto econômico e social, pois o leite é um alimento muito consumido pela 

população, consequentemente gerando emprego e renda, presente em quase todos os Estados 

brasileiros e na maioria deles representa uma grande parte da economia. No Estado de 

Rondônia, a Cadeia produtiva do leite se destaca como a 1ª maior da Região Norte. A adoção de 

novas tecnologias contribui para o desenvolvimento, entretanto, mais de 80% dos produtores 

são classificados como “pequenos” dificultando grandes crescimentos. Outra problemática 

recorrente é o desenvolvimento sustentável, ou seja, como exercer uma atividade utilizando os 

recursos naturais, sem degradar o ambiente, sendo tecnicamente apropriado, economicamente 

viável e socialmente aceito. A partir daí surgiu o conceito de Triple bottom line, também 

conhecido como Tripé da sustentabilidade, que é um indicador de desempenho que inclui a 

performance econômica, ambiental e social, sendo que esses três pilares são constitutivos e 

interligados, o uso desses indicativos tem como função a criação de elementos para avaliar e 

apontar as prioridades de mudanças, mostrando propostas para contribuição do desenvolvimento 

sustentável, desta forma, se um das dimensões não for sustentável, o desenvolvimento geral 

igualmente não será. Desta maneira, foi realizado um estudo sobre a cadeia produtiva do leite no 

Município de Ministro Andreazza, localizado no Estado de Rondônia, para demonstrar quais 

são as dimensões do Triple bottom line dentro da atividade leiteira. 

 

Palavras Chaves: Atividade leiteira. Triple bottom line. Rondônia. 
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RESUMO  

 

Este estudo tem como objetivo analisar a alocação de recursos financeiros na Educação Infantil, 

realizada pelo município de Porto Velho, no período de 1999 a 2008. O estudo referencia-se no 

trabalho de Bogdan & Biklen (1994), cuja característica baseia-se no numa abordagem 

qualitativa, a partir de dados quantitativos. Recorre-se, ainda, da pesquisa documental, tendo 

como fonte os seguintes documentos: Planos. Plurianuais (PPA’s), Relatórios de 

Acompanhamento dos PPA’s/PMPV e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, 

referentes ao período de duas gestões governamentais: 1999/2004 e 2005/2008. A oferta de 

educação infantil para crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade em escolas públicas está 

garantida pela Constituição Federal, desde o ano de 1988, mas, os dados da pesquisa mostram 

que ainda é bem menor que o número potencial de crianças que deveriam estar matriculadas. 

Razão pela qual, advoga-se que é necessário aumentar o volume de recursos financeiros que 

devem ser alocados nessa importante etapa de formação de nossos jovens. Não obstante, para a 

consolidação de uma Educação Infantil de qualidade são necessárias: a priorização dessa etapa 

no rol das ações da SEMED; a definição de metas e objetivos alcançáveis e o aumento dos 

quantitativos de recursos alocados, tanto para a manutenção, expansão e aparelhagem das 

escolas, quanto em processos de capacitação dos profissionais envolvidos, particularmente dos 

professores.  Além disso, na definição das políticas públicas educacionais, há que se considerar 

a criança como sujeito de direitos, que tanto incorpora como produz cultura. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Alocação de Recursos Financeiros. Porto Velho.  
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XIXUÁ: FONTE DE TRITERPENOS COM POTENCIAL ANTIBACTERIANO 

 

Renato Abreu Lima 

Cássia Cristina Marangoni de Viveiros 

Valdir Alves Facundo 

Fernanda Bay Hurtado 

Dionatas Ulisses de Oliveira Meneguetti  

 

RESUMO 

 

Maytenus guianensis, conhecida popularmente como xixuá, é uma planta da Amazônia 

brasileira muito utilizada na medicina popular contra malária, leishmaniose e câncer. Com o 

aumento dos microrganismos resistentes às substâncias antimicrobianas já conhecidas, vários 

extratos de plantas medicinais estão sendo testados com a finalidade de procurar novos 

compostos com atividade antimicrobiana reconhecida. Assim, este trabalho visa avaliar o 

potencial biológico das substâncias isoladas das cascas de M. guianensis sobre bactérias. As 

cascas foram coletadas na Reserva Florestal Adolpho Ducke em Manaus-AM. Posteriormente, 

foram devidamente secas e trituradas, sendo submetidas à extração em aparelho de Soxhlet com 

diferentes solventes de acordo com grau de polaridade. As substâncias isoladas foram diluídas 

com DMSO a 2 % e para avaliar o potencial biológico sobre as bactérias, utilizou-se à técnica 

de difusão em ágar em poços. O delineamento foi o inteiramente casualizado com duas 

repetições por tratamento. A avaliação teste consistiu em medir o crescimento das colônias das 

bactérias, após 24 horas do início do experimento. Os resultados obtidos das substâncias 

isoladas de M. guianensis apresentaram efeito inibitório contra pelo menos quatro das cinco 

bactérias testadas notando-se halos de inibição satisfatórios. Os resultados sinalizam o potencial 

antimicrobiano dessa planta, podendo ser promissoras para estudos de desenvolvimento de 

novos fármacos. 

 

Palavras-chave: Celastraceae. Microbiologia. Amazônia. 
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Apresentação 
 

 

 

A concepção de sustentabilidade está associada à qualidade do que é sustentável, que 

por sua vez está associado com a possibilidade de uma determinada atividade humana 

prosseguir por um tempo indeterminado, portanto sustentabilidade e sustentável estão 

vinculadas à possibilidade de continuidade das atividades humanas ao longo de um 

tempo que transcende gerações e gerações. Na gênese desta concepção está também a 

impossibilidade de estabelecer garantias de que a sustentabilidade vai se manifestar 

na prática, isto porque a longo prazo ou na medida do tempo indeterminado, muitos 

fatores são desconhecidos e imprevisíveis, sobretudo considerando também a 

persistência de um modelo econômico muito focado na produção e no consumo, 

ainda sem considerar limites.  

Na nossa opinião, não se trata de uma concepção pessimista, até pelo contrário enseja 

otimismo, especialmente quando podemos apresentar uma extensa coletânea de 

estudos acadêmicos, individuais e de grupos, que de uma forma ou de outra ensejam a 

sustentabilidade em uma ou mais de suas três principais dimensões: a econômica, a 

social e a ambiental. Cada uma destas com muitas possibilidades que, no seu 

conjunto, podem contribuir para ampliar a realização da sustentabilidade como 

modelo de continuidade do planeta, por meio da compreensão e da aplicação do 

desenvolvimento sustentável.  

Neste sentido, compartilho com a opinião de alguns autores que afirmam que ao 

falarmos de sustentabilidade, mais que atribuir um significado rígido a essa 

expressão, buscar as conexões possíveis é muito mais relevante. E é isso que revela 

os artigos aqui apresentados que incluem desde pensar modelos de manejo de água na 

agricultura e na indústria, aproveitamento de resíduos industriais, uso mais 

apropriado de fertilizantes na agricultura, até as mais diversas manifestações de 

responsabilidade social.  

Isto significa riqueza de possibilidades, significa introjeção da ideia de 

sustentabilidade no ensino superior, isto significa começar a pensar de forma 

sistêmica, onde tudo tem conexão com tudo, mas é preciso estar atento, seja qual for a 

conexão estabelecida com a concepção de sustentabilidade, na medida em o 

fundamental é que ela abra possibilidades que conduzam para a ação compromissada 

em busca do bem comum, das pessoas, de todos seres vivos, da natureza, do planeta.  

Essa oportunidade de leitura é fruto de esforços científicos de diversos autores, 

devidamente referenciados ao final dessa publicação. Aos autores e aos leitores, 

agradeço imensamente pela cordial parceria. 

 
 

  
  José Henrique Porto Silveira  
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Capítulo 1
SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL: DESAFIO DOS GESTORES 

FRENTE ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS 

Ana Carolina Pilatti de Paula 

Maria Salete Waltrick 

Sandra Mara Pedroso  

Resumo: A humanidade passou por vários estágios evolutivos em suas organizações. Em 
meio a esta evolução sustentabilidade organizacional surge como um diferencial competitivo 
importante para a manutenção das empresas no mercado, haja vista, a necessidade 
percebida pelos gestores da inserção do tema na pauta diária de trabalho. No momento 
em que as atenções estão voltadas para a preocupação com a vida presente e futura no 
planeta, este artigo apresenta os princípios da evolução das organizações, as mudanças 
ocorridas e a obrigatoriedade do tema sustentabilidade nas estratégias das organizações. 
Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica. Ao fim 
do artigo considerou-se a sustentabilidade organizacional um caminho estratégico avançado 
com propriedade de conceder representatividade para as organizações na busca por um 
desenvolvimento sustentável. 

Palavras Chave: Sustentabilidade, mudança, gestão
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata a Responsabilidade Social 

Corporativa ou Sustentabilidade Empresarial como 

a incorporação de aspectos sociais e ambientais na 

definição da estratégia, na operação do negócio e nas 

interações com stakeholders.  

Desenvolvimento sustentável, embora seja um tema 

bastante discutido em variadas instâncias ainda há 

propósitos que não participam de um consenso entre 

as organizações havendo a necessidade de viabilizar 

tentativas sensibilizadoras à gestão. 

O que se pretende neste artigo é evidenciar a 

importância do tema sustentabilidade no dia a dia dos 

gestores das organizações, e a obrigatoriedade do 

tema nas estratégias das empresas que pretendam se 

manter no mercado. 

Por esse contexto, estabeleceu-se o presente com a 

seguinte problemática: os gestores das organizações 

estão engajados na sustentabilidade das organizações 

que gerenciam? 

Para tanto realizou-se uma pesquisa básica, 

qualitativa, exploratória e bibliográfica. Foram 

selecionadas considerações a respeito da evolução 

das organizações, a evolução histórica do tema 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 

conceitos e definições. 

 

2. A EVOLUÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

A humanidade vivenciou inicialmente a sociedade 

agrícola, baseada na subsistência pela agricultura 

e criação de animais, com processos produtivos 

artesanais nem nehuma preocupação com o meio 

ambiente. 

Com a revolução industrial por volta de 1850, surge a 

era industrial, com a descoberta da máquina a vapor 

e da energia elétrica, que transformaria os processos 

produtivos, entretanto,  a sociedade não via nenhuma 

agressão ao meio ambiente, e não  imaginava a finitude 

dos recursos naturais. 

Na era clássica, que perdurou até 1950, as empresas 

começaram a se estruturar e surgiram as primeiras 

teorias com Taylor e Fayol, para tentar explicar a 

evolução das organizações. Foram estabelecidos 

princípios e regras para melhorar os processos 

produtivos, porém, a humanidade ainda não havia 

despertado para os problemas ambientais. 

Entre de 1950 e 1990, surge com Peter Drucker a 

era neoclássica que postulava a preocupação com 

resultados e não mais com os processos (SILVA, 

2008).  Com a era neoclássica, ocorre uma transição do 

modelo de gestão mecanicista para um modelo mais  

orgânico. Todavia, a discussão sobre sustentabilidade 

iniciou somente na década de 1970, com maior 

efetividade. 

Com o início da era do conhecimento, em 1990, a 

internet democratiza as informações (CARVALHO, 

2012). Com isso o mundo começou a descobrir a 

escassez de recursos naturais e os impactos que o 

modelo econômico causou no planeta. 

A atuação do homem na busca de sobrevivência vem 

historicamente afetando o meio ambiente. Por outro 

lado, o conflito entre objetivos individuais e coletivos 

sempre permeou a humanidade, e no universo 

corporativo não é diferente. 

As organizações passaram a sofrer pressão da 

sociedade e dos governos para que prestassem 

atenção aos impactos causados ao meio ambiente, 

e os executivos tiveram que inserir as questões 

ambientais em suas pautas de trabalho. 

A partir disso, mudanças ocorreram e ações foram 

desenvolvidas, entretanto, os gestores ainda seguem 

com muitos desafios para o enfrentamento de 

questões de sustentabilidade, ao mesmo tempo que, 

são considerados protagonistas das transformações 

necessárias para uma revolução ambiental. 

Essa abordagem aponta os princípios da evolução 

das organizações, as mudanças ocorridas e o 

surgimento do tema sustentabilidade na pauta diária 

das empresas. Esse ensaio tem o objetivo de versar 

sobre o tema sustentabilidade organizacional, origem 

e conceitos da sustentabilidade e os desafios dos 

gestores frente aos novos tempos. 
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3. SUSTENTABILIDADE 

3.1. ORIGEM HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

O mundo corporativo tem um papel fundamental na 

sociedade, seja para garantir a preservação do meio 

ambiente, seja na definição da qualidade de vida de 

seus colaboradores e comunidade. 

Os tempos em que a empresa deveria responder 

apenas aos seus acionistas, começou a mudar nos 

Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. 

De lá para cá, diversas modificações aconteceram no 

mundo corporativo nas questões de sustentabilidade. 

Entende-se por sustentabilidade “o desenvovlvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades” (WCDE, 1987) Já a 

definição do termo sustentabilidade corporativa ainda 

não é bem claro por este estar associado a termos 

presentes no meio empresarial como responsabilidade 

social, responsabilidade social corporativa ou 

cidadania corporativa. 

Os impactos causados no planeta tiveram sua 

origem na explosão demográfica e se agravaram 

devido a falta de conscientização e educação 

ambiental. Os primeiros registros sobre o tema 

desenvolvimento sustentável, surgiram na década de 

1970, na Conferência de Estocolmo, onde foi criado 

um documento chamado “Nosso Futuro Comum”. O 

documento atentava para a necessidade de um novo 

tipo de desenvolvimento econômico, capaz de manter 

o progresso e garantir que as próximas gerações 

tivessem suas necessidades atendidas. 

Vale ressaltar que, sustentabilidade organizacional 

é também cuidar de pessoas, não só respeitando a 

legislação, mas promovendo práticas empresariais e 

processos produtivos ecológicos, viabilizando uma 

melhor qualidade de vida para todos.  

Durante muitos anos o homem explorou 

exaustivamente os recursos naturais visando satisfazer 

suas necessidades. As empresas realizavam suas 

atividades produtivas sem pensar nas condições 

ambientais, esquecendo-se que os recursos naturais 

eram finitos. 

Muitas conquistas foram alcançadas com o aumento 

da produção e o desenvolvimento de novas 

tecnologias, entretanto, o custo foi desproporcional 

ao benefício, visto que, a retirada irracional de matéria 

prima, juntamente com o desperdício nos processos 

produtivos e os resíduos gerados, causaram danos 

irrevercíveis ao planeta. 

Nesse contexto, ambientalistas e ONGs, 

desenvolveram ações com o intuito de frear  os danos 

causados ao planeta, todavia, a sociedade ainda 

absorvia lentamente a consciência da necessidade de 

cuidar do meio ambiente (ALIGLERI, 2009). Por outro 

lado, pesquisadores da área buscavam provar que 

desenvolvimento econômico sustentável é possível, 

e pode até mesmo gerar lucro para a empresa. Na 

literatura pode-se encontrar obras com relatos sobre 

práticas de sustentabilidade que geram receita e até 

reduzem custos para as organizações. 

Sustentabilidade passou a ser uma vantagem 

competitiva, e os benefícios para as empresas 

são concretos e quantificáveis. Willard (2014) 

demonstra como aumentar a receita e reduzir custos 

compráticas sustentáveis. Por essa razão, os gestores 

tentam incoporar a sustentabilidade às estratégias 

organizacionais. 

Salvar o planeta e obter lucros empresariais 

não são conceitos excludentes, afirma o autor, 

sobre a necessidade das empresas melhorarem 

sua performance. Fazer a empresa lucrar com 

sustentabilidade é um apelo utilizado, com o objetivo 

de chamar a atenção dos gestores das organizações, 

para a possibilidade de gerar receitas através de 

práticas de sustentabilidade. O modelo econômico 

vigente se mostrou insustentável e a continuidade da 

vida no planeta está ameaçada. 

Uma  grande iniciativa foi a criação do ISE (Índice de 

Sustentabilidade Empresarial), o qual é um ranking 

da Bolsa de Valores, para tornar a organização 

socialmente responsável e mais atraente para os 

investidores. Porém, o progresso das atividades em 
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prol da sustentabilidade ainda se mostra lento, haja 

vista que os interesses econômicos globais, ainda 

prevalecem sobre os sociais e ambientais. 

Segundo Willard (2014), fazer negócios inteligentes 

é incorporar sustentabilidade nas estratégias 

e operações. A ideia de que ser uma empresa 

sustentável prejudica os negócios, está aos poucos 

sendo desconsiderada. Nesse contexto, as empresas 

buscam soluções para melhorar sua imagem na 

mídia, criando formas e ferramentas para agredir o 

menos possível a natureza, e os executivos são os 

protagonistas dessas ações. 

A questão ambiental é ampla e profunda para ser tratada 

apenas como instrumento de obtenção de lucros e 

melhoria de imagem da empresa. Por outro lado, as 

certificações, criadas para que as empresas ajustem 

seus processos produtivos e práticas administrativas, 

buscando reduzir ou eliminar impactos ao planeta, ISO 

9000  e ISO 14000,  são iniciativas importantes, que 

obrigam as organizações a seguirem normas, para 

alcançar tais certificações ambientais. 
 

3.2. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE 

Apesar de a literatura apresentar diversos conceitos 

em torno do tema sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, o conceito mais utilizado, conhecido e 

proposto pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, no documento Nosso Futuro 

Comum ou, como é conhecido, Relatório Brundtland, é 

o processo que “satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de suprir suas próprias necessidades”. O relatório 

aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento 

sustentável, processos produtivos e consumo. Esse 

modelo não sugere a estagnação do crescimento 

econômico, mas sim a conciliação com as questões 

ambientais e sociais. 

Outro documento, a Agenda 21 reúne premissas e 

recomendações sobre como as nações devem agir em 

favor de modelos sustentáveis, o relatório tece críticas 

ao atual modelo de desenvolvimento econômico, 

despertando a necessidade de vários países iniciarem 

seus programas de sustentabilidade. (BRASIL, 2009).  

Por outro lado, a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais 

popularmente conhecida como a Rio-92, apresentou 

cinco textos com diretrizes para as organizações, a 

saber: “Declaração de princípios da Conferência”, 

“Declaração sobre florestas”, “Convenção-quadro 

sobre alterações climáticas”, “Convenção sobre 

biodiversidade” e “Agenda-21”. (MILANI, 1998). 

A  organização da Nações Unidas (ONU), incorporou 

a política ao debate sobre a relação ambiente e 

economia,  principalmente, nas conferências Rio 92, 

Protocolo de Quioto e Rio + 10, inserindo de forma 

definitiva a agenda ambiental  e a busca de soluções 

das questões ambientais na pauta diária dos gestores. 

Segundo o Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV - CES, 2008, p.1) 

o uso do termo sustentabilidade está vinculado a 

necessidades sociais. 

Esta necessidade deriva da percepção 

de que sociedade não mais aceita 

que externalidades negativas sejam 

lançadas sobre ela impunemente. Este 

cenário mais complexo aponta para 

a inevitabilidade da integração de 

princípios de sustentabilidade na espinha 

dorsal das estratégias de negócio das 

companhias. (FGVCES, 2008, p.1) 

O conceito de desenvolvimento sustentável trata de um 

novo olhar sobre a maneira da sociedade se relacionar 

com o ambiente, garantindo a continuidade da vida no 

planeta indefinidamente. 

O desenvolvimento da sociedade sempre esteve 

atrelado aos riscos ambientais, em decorrência 

principalmente dos resíduos gerados pelo consumo 

das pessoas e pelos processos produtivos das 

empresas. Muitos autores divergem sobre o conceito 

de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, 

encontram-se na literatura até mesmo opiniões 

extremas de que não existe desenvolvimento com 

sustentabilidade, que um conceito exclui o outro. 

Diante de polêmicas e discussões, a unanimidade é 

que a sustentabilidade é pauta diária e obrigatória das 
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organizações na atualidade. O progresso econômico 

não deve afetar o planeta de forma que inviabilize a 

vida das próximas gerações. 

Buscar o equilíbrio entre o que é socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente correto, é o  

desafio dos gestores das organizações, entretanto, 

esse equilíbrio parece depender  da parceria entre 

comunidade, empresas e governos.  

Uma atividade organizacional orientada pelo 

desenvolvimento sustentável é capaz de produzir 

lucros, ser socialmente justa e ambientalmente correta. 

(VIZEU, MENEGHETTI, SEIFERT 2012). Segundo 

Altenfelder (2004), o desenvolvimento sustentável 

deve gerar melhoria nos indicadores sociais, além da 

preservação ambiental. Promover o bem estar social 

pode agregar valor para as empresas, ter o suficiente 

para todos, em todos os lugares e para sempre, é uma 

das definições de desenvolvimento sustentável. 

A inserção de valores associados à preservação do 

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável 

pode desenvolver  nas  empresas uma cultura 

organizacional voltada para a busca de uma sociedade 

mais consciente de suas reponsabilidades perante as 

questões ambientais. 

O conceito atual de desenvolvimento sustentável 

originado da Cúpula Mundial de 2002, envolve a 

definição mais concreta do objetivo de desenvolvimento 

atual, que prega a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, ao mesmo tempo que coloca o limite que o 

desenvolvimento econômico vigente, pode comportar-

se como prejudicial as gerações futuras.  

O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da 

qualidade de vida de todos sem aumentar o uso de 

recursos naturais além da capacidade da Terra.  

Nesse novo cenário, a imposição de padrões 

ambientais, obriga as empresas a adotarem práticas 

que reduzam ao máximo os danos causados no 

processo produtivo.  No novo contexto, há um clamor 

de consumidores e da mídia, para que as empresas 

sejam socialmente responsáveis, todavia, pesquisa 

do Instituto Acatu de 2013, relata que somente 8% 

da população do Brasil acredita nas informações 

das ações de responsabilidade social das empresas,  

divulgadas em seus balanços sociais. As exigências do 

mercado, a pressão da sociedade, juntamente com a 

regulamentação ambiental são aspectos motivadores, 

para que as empresas empenhem seus esforços 

incluindo questões ambientais em seus modelos de 

gestão. 
 

3.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL E O DESAFIO 

DOS GESTORES 

A empresa que pretende atuar com responsabilidade 

social, ser sustentável econômica, social e 

ecologicamente, precisa contar com executivos e 

profissionais que incorporem processos produtivos  

inovadores com decisões estratégicas voltadas para 

a sustentabilidade. 

As empresas representam o motor do desenvolvimento 

econômico, são agentes transformadores que 

exercem influência sobre a sociedade, e poderiam ser 

exemplo de desenvolvimento sustentável. Para tanto, é 

necessário que tenham em sua missão, visão e valores, 

em seu DNA, uma forma de gestão que incorpore as 

questões ambientais. Neste sentido, podem criar  

projetos, envolvendo seus funcionários,  dependentes 

e comunidade. 

Organizações socialmente responsáveis devem 

gerar valor para quem está próximo, enquanto 

conquistam resultados melhores para si próprias. 

A responsabilidade social deixou de ser uma opção 

para as empresas, e passou a ser uma estratégia de 

sobrevivência. 

Vassallo (2000), menciona que não existe uma fórmula 

geral de responsabilidade social quando se trata de 

negócios. Propõe alguns passos básicos que podem 

ajudar muito na implantação de uma estratégia de boa 

cidadania corporativa. De acordo com os documentos 

faz-se necessário que, 

desenvolva uma missão, uma visão e um 

conjunto de valores a serem seguidos, 

para que a responsabilidade social seja 

uma parte integrante de cada processo 
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decisório, é preciso que ela faça parte 

do DNA da companhia – seu quadro 

de missões, visões e valores. Isso leva 

a um comprometimento explícito das 

lideranças e dos funcionários com 

questões como ética nos negócios 

e respeito a acionistas, clientes, 

fornecedores, comunidades e meio 

ambiente. 

coloque seus valores em prática – 

é básico. De nada adianta ter um 

maravilhoso quadro de valores na parede 

do escritório se eles não são exercitados 

e praticados a cada decisão tomada. 

promova a gestão executiva responsável 

– esse é um exercício diário e permanente. 

É preciso fazer com que cada executivo 

leve em consideração os interesses dos 

seus partícipes antes de tomar qualquer 

decisão estratégica. comunique, eduque 

e treine – as pessoas só conseguirão 

colocar valores de cidadania corporativa 

em prática se os conhecerem e souberem 

como aplicálos no dia-a-dia. 

publique balanços sociais e ambientais 

– elaborados por especialistas e 

auditores externos, eles garantem 

uma visão crítica de como acionistas, 

funcionários, organizações comunitárias 

e ambientalistas enxergam a atuação da 

empresa. 

use sua influência de forma positiva – o 

mundo corporativo é formado por uma 

grande rede de relacionamentos. Use os 

valores cidadãos de sua empresa para 

influenciar a atuação de fornecedores, 

clientes e companhias do mesmo setor. 

Para o Livro Verde (2001) a responsabilidade social 

das empresas é, essencialmente, um conceito 

segundo o qual as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa 

e para um ambiente mais limpo. A empresa pode ser 

considerada socialmente responsável quando vai 

além da obrigação de respeitar as leis, contribuindo 

para a construção de uma sociedade mais justa. 

Diante disto, os executivos, neste novo papel, tornam-

se protagonistas das mudanças nas áreas ambiental, 

econômica e social, através de práticas empresariais 

sustentáveis, incorporando novos valores, engajados 

na ideia de desenvolvimento sustentável e preservação 

do meio ambiente. Neste novo paradigma, Almeida 

(2002) diz que a ideia é de integração e interação, 

propondo uma nova maneira de olhar e transformar 

o mundo, baseada no diálogo entre saberes e 

conhecimentos diversos.  

Para Savitz, apud Aligleri (2007), responsabilidade 

social pode ser conceituada como “aquela que gera 

lucro para o acionista, ao mesmo tempo em que 

protege o meio ambiente e melhora a qualidade 

de vida das pessoas com que mantém relações”. A 

gestão responsável busca o equilíbrio nas relações 

econômicas, sociais e ambientais das empresas com 

seus stakeholders. 

A responsabilidade social das organizações, é um 

conceito novo e ganha adeptos gradativamente no 

mundo empresarial, seja por força de legislação, ou 

por pressão da sociedade. Praticar responsabilidade 

social requer um compromisso mais amplo do que 

simplesmente cuidar do meio ambiente. Consiste 

em diminuir a exclusão social, gerando emprego e 

renda, entretanto, as ações das empresas repercutem 

sobre a sociedade em geral, e ao planeta como um 

todo, com isso os gestores na atualidade, devem 

desenvolver a capacidade e sensibilidade de analisar 

as mutações socioambientais, ou seja, ser um gestor 

mais consciente, passando de um modelo mecanicista, 

para um mais sistêmico e abrangente. Significa uma 

quebra de paradigma dos modelos tradicionais de 

gestão.  

A visão clássica de desenvolvimento, baseada apenas 

no crescimento econômico, não considera os riscos 

de esgotamento dos recursos naturais e a degradação 

do meio ambiente. O modelo de negócio baseado 

no extrair, fazer e descartar, está inviabilizando a 

vida futura, e promovendo mudanças climáticas que 

comprometem a vida presente.  

O novo contexto mundial obriga as organizações a 

adotarem modelos de gestão mais sustentáveis, A 

responsabilidade social surgiu como uma ferramenta 
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prática para que as empresas divulguem suas 

ações em busca da sustentabilidade, contribuindo 

para melhorar a imagem organizacional perante a 

sociedade. Porém, 

 

apesar das mudanças no sistema 

econômico e empresarial, ainda 

prevalecem concepções pouco efetivas 

das organizações que consideram 

unicamente e seu micro ambiente 

(SANTOS et al., 2000) 

 

A gestão que inclui sustentabilidade, depende 

de pessoas que quebrem paradigmas, e estejam 

dispostas a assumir riscos. Por outro lado, a cultura 

da sustentabilidade não pode ser uma imposição, 

os gestores precisam acreditar que são agentes de 

transformação, que possuem poder para promover 

mudanças. Complementando. 

A sociedade clama por lideranças que 

tenham a capacidade  do olhar acima e 

além da sua experiência setorial, dos seus 

interesses pessoais, dos seus interesses 

corporativos ou organizacionais e que 

consigam ser catalisadores de uma 

corrente que tenha a ousadia da inovação 

e de criar o novo, porque sem o novo não 

haverá sobrevivência possível no planeta 

(YOUNG, 2008.p.15) 

 

A visão econômica contemporânea ainda está em 

construção. O foco no equilíbrio e responsabilidade 

social promove uma inversão de prioridades nas 

organizações, muda a forma de gestão e leva em 

consideração os impactos e danos causados ao longo 

do tempo pelas ações dos processos produtivos das 

empresas. 

A adoção de um pensamento sistêmico permite que 

a empresa seja socialmente responsável, visto que 

as questões ambientais permeiam a empresa de 

modo abrangente. Ser uma empresa socialmente 

responsável, é optar por políticas de responsabilidade 

social em seu planejamento estratégico, é buscar 

processos produtivos mais limpos, é cuidar do 

descarte de resíduos através da logística reversa, é 

ter programas educacionais de conscientização da 

população para o consumo consciente, é tratar os 

funcionários sem preconceitos de gênero, cor, religião, 

enfim, são muitas as iniciativas para que a empresa 

possa ser considerada socialmente responsável.  

A legislação já possui algumas obrigações  que as 

empresas necessitam cumprir. Uma delas é a Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos, lei que entrou em vigor 

em 2014, a qual define as diretrizes relativas a gestão e 

ao gerenciamento de resíduos, já que o lixo atualmente 

é um dos maiores problemas da humanidade.  

Segundo Drucker (2012), “se os gestores de nossas 

maiores instituições, especialmente das empresas, 

não assumirem responsabilidade pelo bem comum, 

ninguém mais poderá fazê-lo nem o fará”. O 

papel do gestor, frente aos desafios ambientais é 

fundamental no enfrentamento das alternativas para 

continuar crescendo e obtendo lucros, conduzindo as 

empresas para que sejam socialmente responsáveis. 

É necessário que o gestor dos novos tempos tente 

encontrar um equilíbrio entre a busca de lucros e  à 

busca do bem comum.  

3.4. ECOEFICIÊNCIA 

O aumento das necessidades da sociedade gerou um 

crescimento nas atividades econômicas e produtivas. 

As empresas são elos essenciais no equilíbrio do 

meio ambiente na busca de soluções das questões 

ambientais. Muitas organizações já estão mudando 

as estratégias de controle para as de prevenção de 

gerenciamento ambiental. Dentro desse novo contexto 

de gestão, aspectos ambientais ganharam uma 

proporção significativa para que as empresas possam 

cumprir um dos seus propósitos de existência, a 

perenidade. Uma forma atual e pragmática de 

efetivar a sustentabilidade empresarial é através da 

ecoeficiência. 

Na década de 1990 o termo ecoeficiência começou 

a ser inserido quando indústrias de 20 setores se 

organizaram e criaram a Agenda 21 no setor privado. 

Deste momento em diante este se tornou uma filosofia 

de gerenciamento em busca da sustentabilidade. 

Segundo o World Business Council for Sustainable 
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Development, associação mundial com cerca de 200 

empresas que tratam exclusivamente de negócios e 

desenvolvimento sustentável, ecoeficiência é  

a entrega de bens e serviços com 

preços competitivos que satisfazem 

as necessidades humanas e trazem 

qualidade de vida, progressivamente 

reduzindo impactos ambientais dos bens 

e serviços através de todo o ciclo de 

vida para um nível, no mínimo, em linha 

com a capacidade estimada da terra em 

suportar . (WBCSD,  2007) 

Tal conceito define uma visão  de uso mais eficiente 

de materiais e energia, que reduz os impactos 

ambientais, combinadas com desempenho econômico 

e ambiental, ou seja, produzir mais com menos. 

No mesmo relatório, fazem-se presentes os elementos 

básicos das práticas das empresas que operam de 

acordo com o conceito de ecoeficiência. São eles: 

•	redução da intensidade de material utilizado nos 

bens e serviços; 

•	redução da intensidade de energia utilizada nos 

bens e serviçoes; 

•	redução da dispersão de qualquer tipo de material 

tóxico; 

•	apoio à reciclagem; 

•	maximização do uso sustentável dos recursos 

naturais; 

•	extensão da durabilidade dos produtos; 

•	aumento do nível de bens e serviços. 
 

A tendência mundial da ecoeficiência atingiu o 

Brasil em 1997, e o Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, representante 

no Brasil da rede do World Business Council for 

Sustainable Development, que conceitua ecoeficiência 

como um estilo gerencial que busca produzir mais com 

menos insumos e menos poluição, mantendo preços 

competitivos, almejando a qualidade de vida da 

sociedade e a capacidade de sustentação do planeta. 

Conceito que evidencia a importância da ecoeficiência 

nas políticas de desenvolvimento sustentável. Todavia, 

para que o setor empresarial brasileiro incorpore a 

cultura da ecoeficiência, a sociedade precisa exercer 

pressão, procurando consumir produtos de empresas 

que se preocupam com a preservação do planeta. 

Sendo assim,  

(...) cabe  às  empresas,  de  qualquer  

porte,  mobilizar  sua  capa cidade  de 

empreender  e  de  criar  para  descobrir  

novas  formas  de  produzir  bens  e 

serviços  que  gerem  mais  qualidade  

de  vida  para  mais  gente,  com  menos 

quantidade  de  recursos  naturais. (...)  

A  inovação,  no  caso,  não  é  apenas 

tecnológica, mas também econômica, 

social, institucional e política (...) 

(ALMEIDA, 2002, p.82) 
 

A ecoeficiência deve ser um posicionamento 

estratégico, com metas definidas, com sistemas de 

medição e auditorias, desenvolvendo novos processos 

e produtos. Para o sucesso na busca da ecoeficiência 

é fundamental o comprometimento e conscientização 

dos gestores. Os ganhos das empresas que investem 

em ecoeficiência, vão desde a redução de custos de 

matéria prima, até vantagens com a melhoria da imagem 

perante os consumidores e concorrentes. Investir em 

ecoeficiência torna a empresa mais competitiva e 

aumenta a conscientização da sociedade. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As empresas buscam incessantemente novas 

ferramentas e práticas administrativas para aumentar 

seu potencial competitivo e garantir sua permanência no 

mercado. A ciência e a tecnologia fazem contribuições 

valiosas para a evolução das organizações, entretanto 

a compreensão e o entendimento dos aspectos 

relacionados à manutenção da vida no planeta, nos 

dias atuais, é fundamental para a sobrevivência das 

empresas. 

Observa-se que a humanidade passou por vários 

estágios evolutivos das organizações, entretanto, 

o que não muda é a busca pela perenidade das 

empresas. Sustentabilidade organizacional surge 

como um diferencial competitivo importante para a 
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manutenção das empresas no mercado. 

Apesar dos avanços das últimas décadas, ainda há 

um longo caminho a percorrer, para se atingir um 

equilíbrio entre o social, econômico e ambiental. É 

importante destacar que a educação ambiental é 

um fator relevante para conseguir a parceria entre a 

comunidade, empresas e governo. Somente com essa 

união de forças a revolução ambiental se consolidará, 

e as próximas gerações terão  um planeta melhor para 

viver e suprir suas necessidades. 

Um grande número de executivos já despertou para 

a urgência das mudanças  exigidas pela sociedade 

em busca de uma gestão voltada para o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e o sutentável, 

entretanto, ainda adotam ações de responsabilidade 

social desvinculadas das estratégias empresariais, 

sem o comprometimento necessário para que as 

ações façam parte das estratégias organizacionais. 

Mudanças no sistema produtivo e no consumo 

excessivo poderão a médio e a longo diminuir os 

danos causados na natureza, porém, o momento pede 

urgência nas decisões estratégicas das organizações, 

na busca de melhores práticas de sustentabilidade. 

Vários fatores dão surgimento aos problemas sociais, 

não somente pelas ações das organizações, e sim, por 

diversas disfunções da própria sociedade, entretanto, 

não há como as organizações esquivarem-se da 

responsabilidade social. 

Os papel dos gestores frente a urgência no 

enfrentamento dos danos causados no planeta, é 

essencial para a mudança cultural necessária nas 

organizações e na sociedade. 

Todavia, mudança de cultura é um processo que 

demanda tempo, por isso, quanto antes iniciar melhor 

para todos. 

Não se trata apenas de cuidar do meio ambiente, 

sustentabilidade organizacional é todo um contexto 

de boas práticas para melhorar a qualidade de vida 

de funcionários e comunidade, é privilegiar o bem 

comum. É ter senso de urbanidade e um sentimento 

de busca de continuidade.  

Para que os executivos se conscientizem a 

abordagem ideal é eliminar os impactos ambientais, 

transformando-os em oportunidades de negócios, com 

soluções inteligentes para diminuir os custos, visto que 

a motivação do lucro ainda é o imperativo maior no 

sistema econômico vigente. 

As mudanças sociais permeiam as organizações, na 

medida em que estas fazem parte da sociedade e 

dela se beneficiam. Portanto, a revolução ambiental 

necessária é responsabilidade das organizações. 

Entretanto, só se obterá êxito quando houver uma 

parceria com a comunidade e governo unindo esforços 

dos stakeholders, com objetivos comuns em busca de 

uma vida melhor para todos e para sempre.  

Por fim, pode-se concluir que o assunto é emergente e 

não se esgota nesse ensaio. Novas reflexões se fazem 

necessárias. Diante do exposto, encerra-se este texto 

com as palavras de Hazel Henderson (...) “de uma nova 

consciência pode surgir à criação de um novo mundo, 

mais justo e sustentável. Temos que nos reinventar, 

reenquadrar as nossas percepções, remodelar as 

nossas crenças e os nossos comportamentos, adubar 

o nosso conhecimento, reestruturar.” 
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Capítulo 2
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

VIABILIDADE DA RECICLAGEM DE RADIOGRAFIAS 
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Resumo: O objetivo na reciclagem e gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
é prevenir o risco à saúde e ao meio ambiente, por meio do correto gerenciamento dos 
resíduos, assim como reduzir o volume dos resíduos perigosos e a incidência de acidentes 
ocupacionais, além de gerar subsídios para uma política de resíduos de serviços de saúde. 
O objetivo deste artigo é abordar a questão da reciclagem de RSS de uma forma geral, mas 
com as chapas radiográficas em especial.

Palavras Chave: Reciclagem, resíduos, radiografia.
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1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de resíduos sólidos, segundo a 

ANVISA, é o processo sustentável para lidar com os 

lixos produzidos, incluindo a coleta, acondicionamento, 

processamento e armazenamento, reciclagem, 

transporte, tratamento e disposição final destes 

resíduos. Considerando que os resíduos sólidos podem 

veicular microrganismos causadores de doenças, os 

seu gerenciamento deve contemplar as boas práticas 

sanitárias em todas as etapas, visando à proteção da 

saúde pública e do meio ambiente (ANVISA, 2006).

Com o objetivo de manter a qualidade no que se refere 

ao tratamento de resíduos serviços da saúde (RSS), 

várias técnicas foram criadas visando o tratamento 

correto desses materiais. Levando-se em conta, que 

esse resíduos são segundo Camargo; Motta; Lunelli; 

Severo, (2009, p. 1) “de maneira geral, considerados 

contaminantes, nocivos à saúde humana e agressivos 

ao meio ambiente”.

Não bastasse o desafio dar o tratamento adequado ao 

resíduos sólidos domiciliares,(GÜNTHER, 2008, p. 1) 

os resíduos hospitalares, segundo Melo (2007, p. 10 – 

11) “apesar de  representarem uma pequena parcela,

em relação ao total de resíduos gerados em uma 

comunidade, são fontes potenciais de propagação 

de doenças e apresentam um risco adicional aos 

trabalhadores dos serviços de saúde e a comunidade 

em geral, quando gerenciados de forma inadequada”. 

Além que o manuseio inadequado do RSS   pode causar 

infecções e doenças para aqueles que entrarem em 

contato com esses materiais (MELO, 2007, p.11).

O tratamento correto desses resíduos requer 

investimento e conscientização dos envolvidos com o 

RSS (TRAMONTINI; REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; 

ARALDI, 2008, p. 2).

2. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE (RSS)

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

– ANVISA nº 306/04 e a Resolução do Conselho

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005, 

são definidos como geradores de RSS todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios 

analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços em que se realizem atividades 

de embalsamamento, serviços de medicina legal, 

drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da 

saúde, centro de controle de zoonoses, distribuidores 

de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 

saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, 

entre outros similares (MELO, 2007, p. 17).

No que se diz respeitos ao componentes químicos 

destacam-se as substâncias ou preparados químicos, 

como: tóxicos, corrosivos, inflamáveis, reativos, 

genotóxicos, mutagênicos; produtos mantidos 

sob pressão - gases, quimioterápicos, pesticidas, 

solventes, ácido crômico; limpeza de vidros de 

laboratórios, mercúrio de termômetros, substâncias 

para revelação de radiografias, baterias usadas, óleos, 

lubrificantes usados, etc (ANVISA, 2006, p, 30).

Os resíduos de serviços da saúde são classificados 

em cinco grupos, sendo que o primeiro grupo possui 

cinco sub-divisões, os quais são (ANVISA, 2006, p, 29; 

SANEBAVI):

•	Grupo A: Infectante. Esse material por suas

características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar risco de infecção. Exemplos:

placas e lâminas de laboratório, carcaças,

peças anatômicas, tecidos, bolsas transfusionais

contendo sangue, dentre outras.

 - Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos; 

resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto os hemoderivados; descarte de vacinas 

de microrganismos vivos ou atenuados; meios de 

cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 

laboratórios de manipulação genética. Resíduos 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, com suspeita ou certeza de contaminação 

biológica por agentes classe de risco quatro, 

microrganismos com relevância epidemiológica 

e risco de disseminação ou causador de doença 
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emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido. Bolsas transfusionais contendo 

sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com 

prazo de validade vencido, e aquelas oriundas 

de coleta incompleta. Sobras de amostras de 

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre.

 - Grupo A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras 

e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas 

forrações, e os cadáveres de animais suspeitos 

de serem portadores de microrganismos de 

relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não 

a estudo anatomopatológico ou confirmação 

diagnóstica.

 - Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser 

humano; produto de fecundação sem sinais vitais, 

com peso menor que 500 gramas ou estatura 

menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor 

científico ou legal e não tenha havido requisição 

pelo paciente ou familiar.

 - Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas 

e deslizadores, quando descartados. Filtros 

de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 

Sobras de amostras de laboratório e seus 

recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e 

nem sejam suspeitos de conter agentes Classe 

de Risco quatro, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microrganismo causador de doença emergente 

que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido 

ou com suspeita de contaminação com príons. 

Resíduos de tecido adiposo proveniente de 

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento 

de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

Recipientes e materiais resultantes do processo 

de assistência à saúde, que não contenha sangue 

ou líquidos corpóreos na forma livre. Peças 

anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de 

estudos anatomopatológicos ou de confirmação 

diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas,vísceras 

e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de micro-organismos, bem como suas 

forrações. Bolsas transfusionais vazia ou com 

volume residual pós-transfusão.

 - Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, 

materiais perfuro cortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde 

de indivíduos ou animais,com suspeita ou certeza 

de contaminação com príons.

•	Grupo B: Químico. Esse grupo contém substâncias

químicas que podem apresentar risco à saúde

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas

características de inflamabilidade, corrosividade,

reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos

apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos

contendo metais pesados, dentre outros.

•	Grupo C: Radioativo. Quaisquer materiais

resultantes de atividades humanas que contenham

radionuclídeos em quantidades superiores aos

limites de eliminação especificados nas normas da

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN,

como, por exemplo, serviços de medicina nuclear

e radioterapia etc.

•	Grupo D: Resíduo Comum. Esse grupo não

apresenta risco biológico, químico ou radiológico

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser

equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras

de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos

das áreas administrativas etc.

•	Grupo E: Perfurocortante. Esse grupo é composto

por materiais perfuro-cortantes ou escarificantes,

tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas

de vidro, pontas diamantadas, lâminas de

bisturi,lancetas, espátulas e outros similares.
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3. TRATAMENTO DE RSS

Os resíduos do serviço de saúde merecem atenção 

especial em todas as suas fases de manejo, essas fases 

são: segregação, condicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final 

(ANVISA, 2006, p, 30).

São considerados três aspectos principais no manuseio 

do RSS, que segundo Tramontini; Reinehr; Pandolfo; 

Martins; Araldi (2008, p.2) são: “a organização 

do sistema de manuseio dos resíduos sólidos, os 

aspectos técnico-operacionais relacionados aos 

resíduos sólidos e os recursos humanos devidamente 

capacitados para o funcionamento do sistema”.

Outro aspecto importante no manejo do RSS é a 

segregação do material infectante dos demais tipo 

de materiais. Outra preocupação é com os materiais 

químicos perigosos (GÜNTHER, 2008, 106). Dentre os 

componentes biológicos destacam-se os que contêm 

agentes patogênicos que possam causar doença 

e dentre os componentes radioativos utilizados em 

procedimentos de diagnóstico e terapia, os que 

contêm materiais emissores de radiação ionizante 

(ANVISA, 2006, p, 30).

Independente do tipo de estabelecimento da saúde, 

para o correto desenvolvimento do tratamento 

adequado dos resíduos, deve ser subdividido em 

serviços especializados de acordo com o tipo de resíduo 

gerado, pois setores diferentes, gerarão resíduos 

diferentes. Outro aspecto que se deve levar em conta 

é que todos os envolvidos com o estabelecimento de 

saúde em questão, desde funcionários a visitantes, 

inclusive os pacientes, possuem relação com a geração 

de resíduos, logo, também estão expostos aos riscos 

que tais resíduos possam acarretar (TRAMONTINI; 

REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; ARALDI, 2008, p. 

2).

Além dos cuidados tomados para proteção dos 

trabalhadores da saúde, para se evitar o contato  de 

pacientes com os RSS, deve ser levado em conta o 

descarte feito de maneira correta, pois o RSS além de 

acarretar perigos ao meio ambiente, poderá também 

prejudicar, de maneira mais direta, as comunidades 

que vivem junto aos lixões e daqueles que dependem 

da coleta desses resíduos para geração de renda, 

sendo que estão expostos a uma série de riscos, 

inclusive os materiais perfuro cortantes, que, se 

contaminados, podem provocar infecções pelo vírus 

da hepatite B ou pelo HIV (MELO, 2007, p. 11).

Uma dos parâmetros para se mensurar a quantidade 

de RSS gerada é a relação kg/leito/dia. Essa taxa é 

variável devido a complexidade  e frequência dos 

serviços, da tecnologia e eficácia dos serviços 

executados. Ainda há a possibilidade de diminuir essa 

quantidade, mas até um determinado nível, isso por 

conta da natureza de sua geração (TRAMONTINI; 

REINEHR; PANDOLFO; MARTINS; ARALDI, 2008, p. 

3).

Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, as tecnologias de micro-ondas e autoclave 

para desinfecção dos RSS são adotadas somente por 

0,8% dos municípios (MELO, 2007, p. 2). Segundo 

dados mais atualizados, de 2009, da Associação 

Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe), a destinação final dos 

RSS no país, são os seguintes: 35,1% são incinerados, 

5,8%, autoclave;5 11,5%, vala séptica; 26%, aterros; 

13,2, lixões; e 5,8%, micro-ondas (JACOBI; BENSEN, 

2011). Dessa forma, conclui-se que ou houve melhora 

dos indicadores ou diferença na coleta e tratamento 

de dados.

No que se diz respeito a instituição geradora de RSS, 

esta deve elaborar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, onde serão 

levado em conta as características dos resíduos, 

estabelecendo os procedimentos de manuseio dos 

resíduos (MELO, 2007, p. 18). Segundo Jacobi; Benser 

(2011), a elaboração do PGRSS deve ser elaborado 

“compatível com as normas federais, estaduais e 

municipais, e ainda deve estar de acordo com os 

procedimentos institucionais de biossegurança, 

relativos a coleta, transporte e disposição final”.

Para implantação do PGRSS os setores de 

higienização e limpeza deverão estar envolvidos, 

juntamente com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar - CCIH ou Comissões de Biosegurança e os 
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Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no 

Trabalho - SESMT, quando for necessária a  existência 

desses serviços, abrangendo toda a comunidade do 

estabelecimento, em conformidade com as legislações 

de saúde, ambiental e de energia nuclear vigentes 

(ANVISA, 2006, p, 36).

Um dos processos mais importantes no manejo desses 

resíduos é a de segregação dos mais diferentes 

tipos de materiais e o acondicionamentos correto 

dos mesmos. Isso não será possível se não houver 

o comprometimento de todos os envolvidos, pois, a

segregação e o acondicionamento trazem benefícios, 

tais como (CORRÊA; LUNARDI; DE CONTO, 2007, p. 

23):

a. minimizar ageração de resíduos e os custos do

seu tratamento e disposição final;

b. permitir seu manuseio, tratamento e a disposição

final adequado conforme sua categoria;

c. evitar a contaminação de uma grande massa de

resíduos por uma pequena quantidade perigosa;

d. separar os resíduos perfurantes e cortantes,

evitando, assim, acidentes no seu manejo; 

e. comercializar os resíduos recicláveis,

f. falhas no processo de segregação e

acondicionamento podem provocar acidentes

em relação aos materiais perfuro-cortantes sem

utilização de proteção mecânica (ANVISA, 2006,

p, 30).

Segundo a Anvisa (2006, p. 31) os RSS podem 

prejudicar o meio ambiente pelo potencial de 

contaminação do solo, das águas, sejam elas 

superficiais ou subterrâneas “pelo lançamento de 

RSS em lixões ou aterros controlados que também 

proporciona riscos aos catadores, principalmente por 

meio de lesões provocadas por materiais cortantes 

e/ou perfurantes, e por ingestão de alimentos 

contaminados, ou aspiração de material particulado 

contaminado em suspensão”. Há também o risco 

de contaminação do ar, “dada quando os RSS são 

tratados pelo processo de incineração descontrolado 

que emite poluentes para a atmosfera contendo, por 

exemplo, dioxinas e furanos”.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada nº 306/04 

e a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

358/05 os resíduos são classificados em grupos para 

que, dessa forma, seja feito o manuseio correto (SILVA; 

MORAIS; SILVA, 2015).

A correta identificação é um dos processos chave 

no que toca a legislação da contratação de terceiros 

para a correta destinação dos resíduos, pois a 

responsabilidade do gerador  permanece após a 

disposição final dos resíduos (ANVISA, 2006, p. 41).

Os resíduos devem ser identificados, para permitir a 

sua identificação, informações devem ser contidas em 

sacos e recipientes de transporte, que devem descrever 

a forma correta de se manejar esses materiais. Essas 

informações são mostradas por símbolos que ajudam a 

identificação aos responsáveis pela coleta, prevenindo 

de possíveis riscos de contaminação (SILVA; MORAIS; 

SILVA, 2015).

Os resíduos possuem identificações visuais conforme 

sua classificação e essas são especificados a seguir:

Figura 1: Símbolo utilizado para identificar o grupo A 
(ANVISA, 2006, .43).
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Figura 2: Símbolo utilizado para identificar o grupo B 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 3:Símbolo utilizado para identificar o grupo C 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 4: Símbolo utilizado para identificar o grupo D 
(ANVISA, 2006, .43).

Figura 5: Símbolo utilizado para identificar o grupo E 
(ANVISA, 2006, .43).
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5. RECICLAGEM DE RSS

A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 

no 306/04 define reciclagem como “o processo de 

transformação dos resíduos que utiliza técnicas de 

beneficiamento para reprocessamento ou obtenção 

de matéria-prima para fabricação de novos produtos”. 

Geralmente os resíduos reciclados são: matéria 

orgânica; papel; plástico; metal; vidro; e entulhos 

(ANVISA, 2006, p. 58).

5.1 RECICLAGEM DE CHAPAS RADIOGRÁFICAS

Uma característica do descarte inadequado das 

chapas é causada por desconhecimento do paciente, 

que ao tomar posse da radiografia, guarda a mesma 

por tempo indeterminado ou a descarta no lixo 

domestico (ANTUNES, 2011, p. 1).

É importante dar o destino adequado para as chapas 

radiográficas, pois essas chapas possuem metais 

pesados e suas bases são feitas de acetato, material 

que leva mais de cem anos para ser degradado em 

aterros comuns (LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 

2012, p. 336 – 337). A prata por sua vez, permanece 

na natureza por tempo indeterminado e polui tanto o 

solo quanto a água (BAMPI, SECHI, GONÇALVES, 

2013, p. 7).

A estimativa da quantidade de prata que pode ser 

retirada dos negativos de filmes preto e branco seja de 

cerca de cerca 0,5g/m², sendo que esse número pode 

aumentar 10 vezes para radiografias (RECICLOTECA, 

2013).

Tanto na confecção da base, como na revelação da 

imagem são utilizados materiais tóxicos. O principal 

elemento na formação da imagem é a prata, pois sobre 

a base é colocada uma fina camada de grãos de prata, 

sensíveis a luz. Após a exposição desse material aos 

raios X, cada grão se comporta de uma forma. Após 

isso, a chapa passará pelo processo de revelação, 

onde são utilizados o metol e a hidroquinona. Na fase 

seguinte a prata que não foi sensibilizada pelos raios X 

é eliminada, nesse processo é utilizado o tiossulfato de 

sódio (LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 2012, p. 337). 

Há o processo de lavagem para remover os vestígios 

de produtos químicos e a secagem para retirar a 

umidade (ANTUNES, 2011, p. 9).

Figura 6: Esquema de revelação de uma radiografia 
(ANTUNES, 2011, p. 9).

Para reciclagem das chapas é feita uma triagem e 

essas são separadas de acordo com o tipo, tamanho 

e qualidade. Após isso, as chapas são colocadas 

em uma solução de hipoclorito de sódio 2,0%, nesse 

processo os resíduos químicos se separam da base. 

O resíduo proveniente dessa etapa entrará em contato 

com o hidróxido de sódio sólido, diluído em água, por 

quinze minutos, posteriormente, o óxido de prata é 

aquecido com uma solução de sacarose por 60 minutos 

(RECICLOTECA, 2013), onde se obtêm a prata impura 

sólida, sem brilho. Novamente a prata é aquecida a 

1000ºC por 60 minutos em uma mufla e após isso é 

obtida a prata limpa e com brilho, conhecida como 

prata 1000, esta prata é usada na fabricação de joias, 

talheres, espelhos, objetos decorativos, entre outros 

(BAMPI, SECHI, GONÇALVES, 2013, p. 7).

Pelo fato da prata ser considerado um metal pesado 

e altamente poluidor, a sua liberação no ambiente 

é proibida por normas estabelecidas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)  

(LIPORINI, MION, CAVALHEIRO, 2012, p. 337).

É possível reciclar as bases radiográficas que não 

contenham mais a prata, levando-se em conta que 

é composto de um tipo de plástico e que pode ser 

reaproveitado para a confecção de embalagens 

(ECYCLE, 2013). Outro possível destino da base é no 

que diz respeito ao seu uso em trabalhos artísticos, 

entre eles a xilogravura (RECICLOTECA, 2013). Outro 

possível destino é que as bases e a prata voltem a 

se tornar novas chapas (ANTUNES, 2011, p. 9). Um 
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esquema de um ciclo de vida com as diferentes 

possibilidades que uma chapa radiográfica pode 
tomar desde sua fabricação até seu descarte correto 

ou não, está apresentada na Figura 7.

Figura 7: Esquema de ciclo de vida de uma chapa radiográfica (ANTUNES, 2011, p. 9).

6. CONCLUSÃO

Todo gerador dos Resíduos de Serviços de Saúde 

deve cumprir normas de biossegurança propostas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com 

o intuito prevenir acidentes aos colaboradores

envolvidos e ao meio ambiente. Promovendo 

treinamentos e seminários conscientizando todos os 

envolvidos esclarecendo a importância da reciclagem 

dos resíduos de serviços de saúde, contribuindo para 

a preservação e conservação do meio ambiente.

No que diz respeito à resíduos de chapas 

radiográficas é necessário orientações à comunidade 

e aos colaboradores envolvidos para conscientização 

no descarte ecologicamente correto, além da 

possibilidade de fazer a reciclagem dessas chapas, 

pode ser aproveitado a prata e a base de acetato.
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Capítulo 3
ESTUDO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

Resumo: As estruturas portovelhenses carecem de reorganização. Esta tarefa trata sobre 
estudo da gestão da qualidade na produção de serviços de intermediação financeira de 
empresa situada na municipalidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Tem 
base nas Teorias Clássica e Contingencial, reunidos conceitos de gestão da qualidade com 
foco no Ciclo PDCA como vem sendo tratado em Silva e Sartori (2014). Tem por objetivo geral 
estudar a qualidade dos serviços prestados por uma empresa terceirizada do ramo financeiro; 
e com objetivos específicos descrever os dois principais processos utilizados pela empresa 
alcançar os seus resultados (1), levantar as ferramentas capazes de promover a qualidade 
total nos resultados em estudos (2) e propor a inovação recomendada considerando os 
processos tratados neste estudo (3).  O preparo seguiu pelo método de Estudo de Caso 
como recomendam em Furasté (2006), Vergara (2006) Lakatos e Marconi (2003); e como 
procedimentos aplicou-se visita in situ, entrevistas, observação, coleta e seleção de dados 
e outros requeridos pelo método. Como resultados têm que a empresa utiliza da atualização 
dos profissionais e a ética como características fundamentais para manter a empresa sempre 
em busca dos resultados desejados; a empresa utiliza de ferramentas do ciclo PDCA para 
a obtenção da qualidade gerencial, pela perfeição do atendimento, fidelização do cliente e 
inovação requerida. A previsão é a nova performance organizacional em face a melhoria nos 
produtos ofertados mediante técnicas diferenciadas em face da concorrência. Este estudo 
interessa aos envolvidos com decisão bem como aos demais que buscam excelência de 
desempenho organizacional 
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1. INTRODUÇÃO

Esta tarefa trata sobre estudo da gestão da qualidade 

na produção de serviços de intermediação financeira 

em uma empresa situada na municipalidade de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Os 

dados foram coletados através de uma pesquisa de 

campo, em posse dos mesmos, foi possível realizar 

as análises desejadas e por meio desses resultados 

e dos métodos utilizados pela empresa estudada 

foi possível confrontar com as teorias discutidas no 

referencial teórico e os objetivos pré-estabelecidos e 

ao final deste estudo têm-se uma proposta de inovação 

ajustado a realidade da organização com a finalidade 

de melhorar a qualidade de atendimento oferecida ao 

cliente e a satisfação do mesmo e da corporação. O 

objetivo geral deste trabalho é estudar a qualidade 

dos serviços prestados por uma empresa terceirizada 

do ramo financeiro; para que tal objetivo seja atendido 

foi designado como objetivos específicos descrever 

os dois principais processos utilizados pela empresa 

alcançar os seus resultados (1), levantar as ferramentas 

capazes de promover a qualidade total nos resultados 

em estudos (2), e propor a inovação recomendada 

considerando os processos tratados neste estudo (3). 

2. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A gestão da qualidade está baseada sob a ótica de duas 

outras teorias, a primeira é a Teoria da Administração 

Clássica e a segunda a Teoria da Contingência. 

Conforme o pensamento de Fagundes et al (2010), a 

Teoria Clássica da administração está caracterizada 

pela ênfase na estrutura que a organização deve 

possuir para ser eficiente. Com isso, as empresas 

necessitavam obter cada vez mais rendimento 

de recursos disponíveis surgindo a necessidade 

de aumentar a eficiência e a competência das 

organizações para evitar desperdícios e a economia 

da mão de obra, surgindo assim a necessidade da 

qualidade dos produtos. Já a teoria da contingência 

é tratada como um ajuste da organização de acordo 

com as necessidades do ambiente interno e externo 

das empresas. 

Conforme Salgado et al (2013), a Gestão da Qualidade 

Total está voltada para a satisfação do cliente, alcance 

de alta produtividade e reduzir custos tendo um 

total controle dos processos utilizados para levar os 

produtos até o cliente, surgindo assim a necessidade 

do surgimento de métodos mis específicos de 

qualidade para aplicar nas organizações surgindo as 

normas de padrão de qualidade ISO 9000.

Quanto ao levantamento apropriado da Teoria 

Contingencial, foi encontrado o conceito de Matos & 

Pires (2012). Para este autor, a Teoria Contingencial 

é uma abordagem que visa estudar e compreender 

o comportamento das organizações, especialmente, 

diante das contingências ou adversidades que a mesma 

pode enfrentar e os mecanismos ou ferramentas para 

tal realidade. Essa teoria foi contrária a Teoria Clássica 

já que seus precursores não acreditam na existência 

de apenas uma única possibilidade de resolução das 

dificuldades para as mais diversas empresas. A Teoria 

ainda é dotada de flexibilidade, descentralização e 

desburocratização e se adapta melhor em situações 

e condições instáveis de modo a privilegiar a análise 

tecnológica visando à reorganização do trabalho. As 

contingências reconhecem os fatores que podem 

interferir nas organizações e nas relações funcionais.

Conforme o pensamento de Oliveira et al (2014) a 

teoria das contingências defende que os resultados de 

uma organização são as consequências de um ajuste 

ou combinação entre dois ou mais fatores, sendo um 

ajuste de componentes das organizações de modo que 

as dificuldades possam ser corrigidas e transformem 

o desempenho das mesmas. Alguns fatores serão 

analisados para tal transformação, podendo ser 

eles: ambiente, tamanho da organização, estratégia 

e tecnologia. Essas circunstâncias (contingências) 

se relacionam com as características das empresas 

e, especialmente, com a estrutura organizacional 

da mesma de modo que cada uma possui aspectos 

semelhantes.

Para o pensamento de Silva (2014) a teoria ou 

abordagem contingencial abandona a ideia de que 

exista apenas um único tipo de controle capaz de trazer 

benefícios potenciais para a empresa, essa perspectiva 

ajudaria ao crescimento e desenvolvimento tanto das 

organizações bem como das pessoas que atuem 

nas mesmas. Essas são percebidas como sistemas 

abertos que precisam readequar-se constantemente 

de modo a manter ou melhorar seu desempenho, não 
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existindo a melhor maneira ou forma de organização, 

as tarefas e o ambiente interferem diretamente nesse 

processo. E nesse sentido, para que as estratégias 

a serem desempenhadas pela empresa possam ser 

efetivas elas precisam ser adequar a realidade bem 

como ao ambiente de inserção.

2.1 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SHUMPETER

As teorias Schumpeterianas são tratadas diversos 

autores considerados nesta tarefa.  De acordo com 

Maia (2012), o enfoque deste modelo está tanto no 

aumento da produção quanto na evolução do sistema 

capitalista. Com essa concepção, Schumpeter unifica 

o pensamento de inovação de novos produtos, aos 

métodos de produção, com as novas estruturas 

empresarias e as novas fontes de oferta e a exploração 

de novos mercados, sendo resultados novas 

combinações dos fatores existentes. As empresas 

não necessitam criar novos produtos ou utilizar novas 

técnicas diferentes da concorrência para serem 

inovadoras e assim superar as outras organizações. 

Recomenda-se aos gestores empresariais modificar 

a forma de administrar os recursos existentes, e 

a criatividade é um recurso para tal providência. 

Adotando esta prática, o gerente encontrará aderência 

na dinâmica de mercado, mediante atração da 

clientela, como recomenda, Dewes et al. (2011); Este 

pesquisador conceitua inovação como novo produto 

ou nova forma de utilizá-lo ou produzi-lo por meio de 

novos atributos de produção, em que os resultados 

sejam encontrados de forma concreta.

Busca em Costa (2011) indica que as inovações 

geram mudanças, ocasionando diversas formas de 

adequação aos meios de produção disponíveis na 

empresa. Com essas mudanças na organização, 

podem proporcionar novos mecanismos de gestão 

tais como novos métodos de produção, abertura de 

mercado interno e externo, conquista de outras fontes 

de matérias-primas ou de uma mudança na estrutura 

organizacional. O resultado dependerá da evolução 

frequente das mudanças.

2.2 CONCEITOS SOBRE PROCESSOS 

ORGANIZACIONAIS EM LITERATURAS 

DISPONÍVEIS

Para fins deste trabalho será focalizada a Teoria da 

Contingência, por ser uma teoria que trata nos cenários 

internos e externos empresariais. A literatura sobre 

os processos indica que os gestores obtêm clara 

compreensão da eficácia na satisfação dos clientes; 

para isso eles dependem da visão de processos. O 

resultado da análise desses processos proporciona 

reduções de custos; isso decorre da quebra de 

paradigmas positivamente mediante integração de 

esforços. A organização orientada por processos não 

pode haver trabalho individual e voltado para tarefas. 

Os processos valorizam o trabalho por equipe onde 

há cooperação, a vontade de fazer o melhor com 

responsabilidade individual. Como no ditado popular: 

“vestir a camisa da empresa”. De acordo com Silva 

(2014), os processos organizacionais têm a finalidade 

de transformar, montar, manipular e processar 

insumos de inputs a outputs tendo como objetivo final a 

satisfação do cliente. Devemos lembrar que conforme 

as competências específicas da empresa são os 

processos que fazem a diferença de ser o melhor 

no mercado dentro da acirrada concorrência. Para 

a sobrevivência a empresa mantém o foco em seus 

processos tendo a intenção de obtenção de melhores 

resultados com a consequência de gerar valores para 

os seus clientes.

2.3 CONCEITOS SOBRE QUALIDADE TOTAL

De acordo com Souza e Demétrio (2010), o Ciclo PDCA 

foi idealizado por Walter A. Shewarth; segundo o autor 

o ciclo foi mais tarde publicado e aplicado por Deming, 

um dos propagadores desse método de análise da 

gestão da qualidade. O Ciclo surge como direcionador 

da tecnologia conhecida como TQC (Total Quality 

Control), uma ferramenta que representava o ciclo de 

gerenciamento da atividade de gestão da qualidade 

total. Levantamento em Domingues (2011), indica 

que o sistema de gestão da qualidade total possui 

cinco ferramentas básicas mais conhecidas que são 
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o ciclo PDCA, o Diagrama de Pareto, Fluxogramas, 

Brainstorming e o Programa 5S, e no presente trabalho 

será discorrido sobre o ciclo PDCA, deixando clara a 

existência de outras ferramentas utilizadas. 

O Ciclo PDCA, segundo Silva e Sartori (2014) é o 

conjunto de ações em sequência dada pela ordem pré-

estabelecida pelas letras que constitui a sigla: P (plan 

ou planejar), D (do ou fazer), C (check ou verificar) e A 

(act ou agir). Os autores apresentam o significado do 

ciclo PDCA, o P (planejar) sendo uma etapa em que as 

deficiências e falhas da organização são identificadas 

analisando esses pontos e traçando um plano de 

ação. Detectado esses pontos partimos para a 

próxima etapa que é o D (fazer), que tem o objetivo de 

colocar o plano de ação em execução juntamente com 

todos os envolvidos. Após esta etapa iremos para o C 

(checar), nesta fase ocorrerá a avaliação das ações 

realizadas nas etapas anteriores, averiguando se as 

deficiências foram corrigidas, sempre tendo o cuidado 

de avaliar quais efeitos essas medidas trouxeram, e 

se o plano não estiver surtindo o efeito esperando, 

deve voltar para a fase do planejamento. E por último 

e não menos importante temos o A (agir), nesta fase 

as ideias e mudanças realizadas nas fases anteriores 

são normatizadas e expõem-se os resultados para a 

organização. E quando necessário o ciclo deve ser 

continuado, ou seja, voltar a etapa do planejamento 

e fazer as devidas alterações. A Figura 1 irá ilustrar 

como acontecem os processos do ciclo PDCA.

Figura 1: Processo do Ciclo PDCA

Nascimento (2011) nos mostra a importância 

da análise do Ciclo PDCA por ser uma 

ferramenta altamente dinâmico e nos 

proporciona uma tomada de decisão rápida 

pois, a conclusão de uma volta no ciclo nos 

oferece o início do próximo ciclo, seguindo um 

espírito de melhoria de qualidade contínua. 

Sendo assim, o processo um novo processo 

de mudança poderá ser iniciado. No Quadro 

1, será descrito os processos que envolvem 

o ciclo PDCA. 

Quadro 1: Desenvolvimentos dos Procedimentos 
Apresentando na Teoria

Processos do Ciclo PDCA
Desenvolvimento dos 
Procedimentos

1. Definir as Metas

Nessa etapa os problemas 
são identificados através das 
ferramentas da qualidade, 
brainstorming, matriz CGU, 
diagrama de Pareto entre outras 
formas.

2. Estabelecer Plano de 
Ação

Traçar um plano de ação a partir 
dos problemas encontrados 
solucionando com as ferramentas 
que possuem em literatura.

3. Conduzir a execução 
do plano de ação

Dirigir e acompanhar a realização 
do plano de ação, para que falhas 
possam ser identificadas e sanadas 
de acordo com as necessidades.

4. Verificar a eficácia do 
plano de ação

Conferir e examinar as atividades 
realizadas no decorrer dos passos 
anteriores, caso não esteja 
ocorrendo de forma correta é 
necessário começar novamente o 
ciclo.

5. Exposição dos 
Resultados

Quando a fase de verificação 
ocorre de maneira adequada, 
a exposição dos resultados 
acontecerá através de gráficos, 
tabelas e diagramas.

6. Padronização dos 
Procedimentos

Após todos os procedimentos 
acontecerem de acordo com as 
necessidades padronização e 
uniformização dos procedimentos é 
realizado.

        
   Fonte: Elaborado pelos autores

    Fonte: Autores baseado em Silva e Sartori (2014)
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Figura 2: Procedimentos metodológicos3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Caracterizar o desenho de uma pesquisa é considerar 

como será o andamento da mesma, nas suas relações, 

aprofundamentos e consequências para o meio 

acadêmico. Levantamento em Furasté (2006), Vergara 

(2006) Lakatos e Marconi (2003) oferecem subsídios 

proficientes sobre tipificação de pesquisa qualitativa, 

como aquelas resultantes de Estudo de Caso. Nesta 

tipologia de investigação de natureza qualitativa, 

se procedem a leitura em obras publicadas; aqui 

ingressam busca e seleção de temas em livros, artigos 

e outras publicações oriundas de pesquisa obtidas 

em outras fontes; também de providencia a busca 

entre materiais virtuais ou impressos correlacionados 

à temática do trabalho em questão. Ainda pode ser 

considerada como sendo um estudo desenvolvido 

diante das publicações em livros, revistas, jornais ou 

demais redes que possam integrar o conhecimento 

científico. Nesse sentido, a depender do tipo de 

documento ou material utilizado há uma manipulação 

e um tratamento diferente de acordo com a 

especificidade de cada instrumento.

De acordo com Gil (2008), a pesquisa ainda foi 

considerada do tipo de campo, já que foi realizada 

fora dos espaços acadêmicos, sendo desenvolvida 

em uma empresa do ramo financeiro e porque 

procura aprofundar um determinado conhecimento a 

fim de fornecer explicações e interpretações diante 

de um fenômeno específico. A empresa estudada 

tem em seu ramo de atuação na área de crédito 

bancário para servidores públicos e aposentados e 

pensionistas, e está localizada no município de Porto 

Velho. A pesquisa teve como instrumental de coletas 

de dados uma entrevista previamente elaborada com 

o intuito de obter as informações necessárias para o 

estudo realizado. Deste modo, após a coleta desses 

dados os mesmos serão devidamente analisados e 

transformados em informações, sendo organizados 

e sintetizados para que as correlações entre as 

informações encontradas com os objetivos traçados 

no início deste trabalho possam ser encontradas, para 

assim chegarmos as conclusões desta pesquisa. A 

Figura 2 demonstra como será realizada a sequência 

deste estudo.

    Fonte: Elaborado pelos autores

De acordo com Meirinho e Osório (2010), o 

estudo de caso transmite as características 

de investigação qualitativa baseando-se 

pela lógica que guia as sucessivas etapas 

de recolha, análise e interpretação das 

informações e métodos qualitativos, com 

a peculiaridade de que o propósito da 

investigação é o estudo intensivo de um ou 

poucos casos.

4. ESTUDO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM UMA 

EMPRESA TERCEIRIZADA DO RAMO FINANCEIRO

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma empresa 

terceirizada do banco mais antigo do Brasil, que 

atua no mercado há aproximadamente seis anos. 

Os clientes são atraídos pela proposta de facilidade 

e praticidade de crédito consignado para servidores 

públicos, aposentados e pensionistas. O processo 

de atendimento ao cliente acontece em três etapas 

distintas: recepção ao cliente (1); análise do cadastro 

(2); e, liberação do empréstimo no banco. Na Figura 3 

é apresentado o fluxograma das etapas no processo 

de atendimento na empresa pesquisada:
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Figura 3: Fluxogramas das etapas no processo de atendimento

Fonte: Elaborado pelos autores

Desse modo, podemos observar que no fluxograma 

apresentando acima, encontramos todos os 

procedimentos realizados pela organização, de 

tal forma, é possível observar que são atividades 

simples, porém que requerem atenção por tratar de 

dados bancários, desconto em folha dos servidores e 

transferência de crédito. No Quadro 2, será possível 

compreender melhor o fluxograma apresentado.
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Quadro 2:  Processo de atendimento ao cliente

Etapas do 
atendimento

Descritiva do processo

1 . 
Atendimento 
ao cliente

Na etapa de atendimento ao cliente é realizada a compreensão das necessidades do cliente, em caso de buscas por 
tipos de crédito lhe é explicado e orientado caso o cliente deseje realizado o empréstimo o colaborador atenderá sua 
necessidade de acordo com as possibilidades existente, caso sejam outras situações requeridas será encaminhado para 
os gerentes ou outros atendentes, buscando atender da melhor forma e com a melhor qualidade no atendimento.

2. Análise de 
crédito

Nesta etapa será observada a possibilidade de contratação de crédito por parte do cliente, sendo necessário observar a 
qual esfera pública o servidor está inserido, pois para a realização do empréstimo essa característica é fundamental para 
que os procedimentos sejam realizados de maneira correta e assim a satisfação das necessidades almejadas.

3. Liberação 
d e 
Empréstimo 
no Banco

E por fim, após a realização adequada dos procedimentos, coletas de assinatura e liberação pelos órgãos competentes 
fica a cargo do banco receber esses documentos enviar correio eletrônico para a unidade responsável e quando 
autorizado realizar o pagamento do crédito na conta do servidor, tornando assim os procedimentos claro e coesos 
obtendo a satisfação e a fidelização do cliente.

  
      Fonte: Elaborado pelos autores

A etapa de recepção ao cliente busca entender suas 

necessidades para tentar supri-las; considera-se que 

será possível satisfazer as expectativas dos mesmos, 

ultrapassando os possíveis fatores alheios à vontade 

dos funcionários. Aqui os promotores do negócio 

tentarão compreender os anseios do recepcionado, ou 

esclarecer os de negativa da sua busca. A segunda 

fase se refere à análise de crédito; aqui é realizado 

o estudo da capacidade de concessão de crédito ao 

interessado, o que exige cumprimento das políticas 

oferecidas pelo agente financeiro, e verificar as 

possibilidades da realização do empréstimo pretendido 

pelo cliente. Na última fase se refere à finalização do 

consignado, que compreende, quando o empréstimo 

é oficializado em conformidade; os documentos são 

encaminhados ao gerente da unidade para coleta 

de sua autorização e assinatura; por fim toda a 

documentação gerada segue para a unidade superior 

que autoriza a transferência do valor em dinheiro para 

a conta do cliente. 

4.1 DESCRITIVA DOS PRINCIPAIS PROCESSOS 

UTILIZADOS PELA EMPRESA PARA ALCANÇAR 

OS SEUS RESULTADOS

Os dois processos principais a serem descrito aqui 

são os relativos ao atendimento ao cliente e o de 

liberação de crédito junto ao agente financeiro. No 

que se refere aos principais processos utilizados 

pela empresa na busca em alcançar seus resultados 

tem-se que a mesma afirmou que “para manter a 

qualidade dos serviços a empresa busca manter seus 

colaboradores sempre atualizados com as regras do 

mercado financeiro e coloca sempre a ética como o 

pilar da sua estrutura. Ou seja, a empresa se utiliza do 

termo qualidade de forma sinônima de atualização, de 

inovação nas suas atividades. 

4.2 LEVANTAMENTO SOBRE AS FERRAMENTAS 

CAPAZES DE PROMOVER A QUALIDADE TOTAL 

NOS RESULTADOS EM ESTUDOS

Para o levantamento considerado nesta seção será 

adotado o Ciclo PDCA conforme tratado na revisão 

teórica. O estudo indica que esta ferramenta é utilizada 

de forma insuficiente na empresa em estudo, o que 

reflete nos resultados da qualidade total pretendida. 

Observa-se que é utilizado alguns mecanismos de 

motivação entre os colaboradores, como se demonstra 

no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3: Mecanismos de motivação apresentados pela empresa

Mecanismos de motivação Como são realizados os processos

1. Cronograma Serve para organizar e dinamizar o quadro de viagens dos supervisores para o interior, reuniões e 
treinamentos.

2. Palestras São realizadas para que o colaborador esteja atualizado com os padrões de atendimento ao 
cliente que é solicitado pelo banco.

3. Treinamentos Operacionais São referentes às mudanças no sistema ou nas políticas de crédito.

4. Treinamentos Motivacionais É utilizado para melhorar o ambiente de trabalho entre os colaboradores.

5. Reuniões Periódicas São realizadas periodicamente para alinhar os pensamentos da organização com os dos 
colaboradores buscando assim fechar lacunas existentes.

6. Tabelas para análise de dados São usadas para analisar a produção individual dos promotores e a produção geral da equipe na 
qual está inserido.

7. Utilização de gráficos É utilizado para analisar o ritmo de produção das equipes durante determinando período e 
verificar quais lugares precisam uma atenção diferenciada.

8. Incentivos É realizado através de bonificações pelas produções e quando atinge a meta estabelecida 
recebe bonificação extra por colocação no ranking geral.

9. Promoções Ocorrem esporadicamente de acordo com as promoções que o banco fornece a nível nacional.

10. Prêmios São realizados a cada seis meses para aqueles promotores que alcançam as metas 
estabelecidas para o determinado período.

Teoricamente o Ciclo PDCA está baseado em quatro 

pilares que são: planejamento, execução, checagem 

e ação. Na presente empresa observa-se que 

alguns mecanismos como planejamentos das ações 

acontecem através de reuniões periódicas com os 

diretores e supervisores das equipes definindo metas 

e plano de ação para solucionar problemas oriundos 

do dia-a-dia organizacional, tendo dessa forma como 

encontrar as deficiências e as falhas traçando, assim, 

um plano de ação eficaz de acordo com cada problema 

identificado. No Quadro 4, estão os elementos 

operacionais obtidos em face do levantamento neste 

estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Quadro 4: Pilares do Ciclo PDCA

Pilares do ciclo PDCA Aplicabilidade na Organização

1. Planejamento
Realização de reuniões semanais, quinzenais e mensais, definição de metas semanais e mensais para 
promotores e supervisores, planos de ação para solucionar os problemas oriundos do dia-a-dia e a 
colaboração dos funcionários com opiniões e sugestões para tornar a organização mais coesão permitindo a 
satisfação dos funcionários e gesstores.

2. Execução
Acontece através de treinamentos, porém, nem sempre esses treinamentos são bem absorvidos pelos 
promotores visualizando a necessidade de realizações constantes de treinamentos com determinados 
profissionais. E observa-se a busca pelo esclarecimento das informações da melhor forma possível.

3. Checagem
Nessa fase, existe o interesse por parte da organização em buscar solucionar e acompanhar a resolução do 
plano de ação estabelecido, porém, observa-se que essa etapa não é bem realizada por parte da organização 
por motivos alheios a esta pesquisa.

4. Ação
A comunicação acontece de forma eficaz porém nessa fase ainda existem muitos ruídos durante a realização 
dos procedimentos e tomada de decisão, dessa forma não acontecendo a padronização dos procedimentos, 
sendo necessário realizar medidas corretivas.

Fonte: Elaborado pelos autores

Dentro do ambiente organizacional é necessário 

realizar mudanças visando a qualidade dos serviços. 

De acordo com a empresa pesquisada toda mudança 

que visa a qualidade nos serviços é informada para 

os colaboradores através de boletins informativos, 

reuniões gerais e também é utilizada a tecnologia 

existente para que tais informações atinjam a todos 

os colaboradores. Existindo assim o interesse por 

parte da empresa em verificar se as ações projetadas 

no planejamento estão acontecendo de maneira 

adequada. 

Quanto ao controle da qualidade dos serviços 

encontramos como principal medida a motivação por 

parte dos supervisores em manter os promotores de 

suas respectivas equipes sempre informados com as 

mudanças do mercado financeiro e estando sempre 

dispostos a motivar os colaboradores da melhor forma 

possível e tendo assim a satisfação do cliente.

Quanto a retroalimentação das ações corrigidas com 

vista a manter a qualidade dos serviços prestados 

e mantendo o lucro da empresa não foi possível 

identificar medidas corretivas claras e efetivas. É 

possível identificar apenas que a empresa se preocupa 

em evitar que ações que negativas e que tragam 

prejuízos para a empresa repitam-se.

Dessa forma, é possível observar pela análise da 

entrevista e de acordo com a teorias apresentadas no 

corpo deste trabalho que existem algumas ações que 

indicam o princípio do ciclo PDCA, porém ainda faltam 

ações importantes a serem implantadas para que tal 

ciclo aconteça da forma como foi apresentada pelos 

autores do presente trabalho.

4.3 PROPOSTA DE INOVAÇÃO RECOMENDADA 

CONSIDERANDO OS PROCESSOS TRATADOS 

NESTE ESTUDO

No que tange os processos de inovação observa-

se que esse processo acontece de forma frequente, 

pois por se tratar de uma empresa vinculada ao 

sistema financeiro nacional existe a necessidade 

de atualizações constantes no que tange a política 

de juros, concessão de crédito e alterações de 

procedimentos, sendo necessárias reuniões periódicas 

para tais atualizações, e também para buscar novos 

métodos de atração dos clientes estando à frente da 

concorrência através da agilidade e na qualidade da 

prestação do serviço.

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A presente pesquisa buscou identificar o tipo de 

ferramentas da gestão da qualidade que são utilizadas 

em uma empresa terceirizada do banco mais antigo 

do Brasil, na cidade de Porto Velho. Foram utilizados 

os conceitos da teoria da contingência, assim como as 

ferramentas da gestão da qualidade que no presente 

trabalho o enfoque dado foi para a o ciclo PDCA, 
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não podendo ser diferente pois nesse ciclo podemos 

identificar se a organização está pautada pelo 

planejamento de suas atividades, a realização dessas 

atividades da melhor forma possível, a checagem 

dos planos traçados para a solução dos problemas 

e por fim, e não menos importante a exposição dos 

resultados e caso todos os procedimentos estejam 

de acordo e funcionando corretamente ocorre a 

padronização dos procedimentos. Levando em 

consideração o embasamento teórico da proposta de 

inovação proposta na pesquisa.

A respeito do Objetivo Específico 1, observou-se que 

mesmo não obtendo conhecimento específico sobre 

as ferramentas da gestão da qualidade a empresa 

utiliza da atualização dos profissionais e a ética como 

características fundamentais para manter a empresa 

sempre em busca dos resultados desejados. No que 

se refere ao Objetivo Específico 2, verificou-se que a 

empresa utiliza de ferramentas do ciclo PDCA para a 

obtenção da qualidade gerencial, como por exemplo, 

treinamentos, gráficos de verificação, reuniões 

periódicas e incentivos para o profissional mantendo 

assim os funcionários motivados realizando bons 

atendimentos e garantindo a satisfação e a fidelização 

dos clientes, garantindo a qualidade dos serviços e 

boa imagem da organização no mercado consumidor.

Na perspectiva da gestão da inovação, relativo ao 

Objetivo Específico 3, prevê-se que as organizações 

não precisam criar novos produtos ou utilizar técnicas 

diferentes da concorrência para serem inovadoras e 

assim superar as outras organizações. O simples fato 

de colocar uma urna nos lugares de atendimento aos 

clientes (normalmente no banco) e no escritório (parte 

administrativa) serve para que os colaboradores e 

os clientes possam expressar suas ideias e anseios 

de forma clara e sem represálias, trazendo para a 

organização os pontos fracos, falhas e lacunas que 

podem ser fechadas utilizando o ciclo PDCA, pois com 

esse ciclo um novo plano de ação poderá ser traçados 

e posteriormente executados e checados para que 

quando estiver correto torne uma atividade padrão da 

organização. Dessa forma, o crescimento da empresa 

estaria apoiando nas sugestões de seus clientes e 

colaboradores, assim como das teorias da qualidade, 

e sempre visando o sucesso de seus processos de 

atendimento ao cliente e de prestação de serviços.
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Capítulo 4
ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
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Fernando Franco Netto

Resumo: A preocupação com o meio ambiente ganhou notoriedade nas últimas décadas, 
despertando o interesse de diversas áreas do conhecimento em desenvolver estudos 
relacionados a este tema. Baseado nessa afirmação, esse trabalho buscou mostrar se as 
instituições públicas têm feito sua parte em colaborar com a sustentabilidade ambiental. 
Para isto, a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foi escolhida como 
objeto deste estudo por tratar-se de uma Instituição de Ensino Superior Pública. Em termos 
metodológicos, foi feito um estudo descritivo, com análise documental e abordagem 
qualitativa. Verificou-se que a UNICENTRO possui ações de sustentabilidade por meio de 
projetos de extensão, em especial de reciclagem de papel, porém não é dada a devida 
importância, pois muitas atividades propostas nem sequer saíram do papel. Notou-se que 
algumas ações foram tomadas de forma bastante tímida, o que não vem contribuindo de 
forma eficaz para conscientização da comunidade acadêmica a respeito do tema.

Palavras Chave: Sustentabilidade, estratégias, universidade.
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1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente ao longo dos anos sofre com a 

degradação dos recursos ambientais, a biodiversidade 

tende a se reduzir, a recomposição e minimização da 

agressão ambiental, nesse sentido deve ser efetivada 

com ações ordenadas ZULAUF (2014). O processo 

de devastação ambiental é reflexo da geração de 

produção, transporte, comercialização, uso e descarte 

dos bens e serviços de consumo, ou seja, é decorrente 

do desenvolvimento e crescimento econômico 

desordenado. 

Em resposta e por acreditar na capacidade de solução 

para essa problemática a sociedade tem buscado 

empresas, sejam elas públicas ou privadas, que 

tenham em seus princípios direcionados a constante 

preocupação com a minimização dos impactos 

ambientais que contribuam com o bem estar social 

e, com sério comprometimento voltado para o meio 

ambiente. Esse anseio é devido à solicitação de 

retratar as relações existentes entre as empresas e a 

sociedade no que diz respeito às ações desenvolvidas 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 

população (CUNHA; RIBEIRO, 2007). 

Em empresas privadas, estas informações têm 

acesso facilitado, pois o cuidado e investimentos 

com o ambiente é encarado como uma vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. Porém, o acesso 

a estas informações em empresas públicas não segue 

o mesmo exemplo, o que provocou a criação da Lei de 

Acesso à Informação (BRASIL, 2011) com intuito de 

proporcionar maior transparência dos atos dos gestores 

públicos, esta lei institui como princípio fundamental 

que o acesso à qualquer informação pública é a 

regra, e o sigilo somente a exceção. Mostrar o que se 

tem feito pelo meio ambiente é apenas uma parte da 

legislação, mas de grande importância, pois a partir 

do momento que as informações são disponibilizadas 

pode gerar maior cobrança por parte da sociedade.

Devido à crescente preocupação com a realidade a ser 

enfrentada por futuras gerações e consequentemente 

com o meio ambiente, faz-se necessário que as 

organizações estejam engajadas em um processo 

sustentável na rotina de trabalho diário, onde sejam 

receptivas a políticas que evitem o desperdício, 

com a conscientização coletiva da necessidade de 

defesa ambiental, buscando minimizar o impacto 

ambiental de suas atividades, nesse aspecto três 

itens são fundamentais: a redução, a reutilização e 

a reciclagem, estas ações buscam estabelecer uma 

relação harmônica entre as instituições e a sociedade 

além de favorecer o desenvolvimento sustentável 

(STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008).

Um dos pré-requisitos fundamentais para minimizar 

esta problemática é a educação com potencial 

mais abrangente possível voltado para a educação 

ambiental, que no Brasil é obrigatória  desde a 

Constituição de 1988 em toda rede de ensino “Desde 

a Constituição de 1988, a educação ambiental é 

obrigatória em todos os níveis de ensino do país; falta 

ser obdecida de forma mais efetiva nas escolas e 

falta principalmente, o acesso de todas as crianças e 

jovens às escolas” (ZULAUF 2014, p. 90).

Conforme o relatado o objeto de estudo desse trabalho 

é uma instituição de ensino, a Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (UNICENTRO), escolhida por ser 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) Pública. A 

UNICENTRO detém grande influência na comunidade 

do seu entorno e produz grande quantidade de 

lixo, em especial, o papel. A reciclagem de papel 

pode diminuir consideravelmente o volume de lixo 

ocasionado pelo desperdício, e ainda poupar o corte 

de diversas árvores, afinal para cada tonelada de papel 

reciclado é possível economizar 20 árvores (MATTEI; 

ESCOSTEGUY, 2007). Pode ainda contribuir para a 

geração de emprego e renda para a comunidade local 

por meio do processo adequado de reciclagem. Este 

estudo pretende verificar se existe alguma estratégia 

de desenvolvimento sustentável por parte da IES e se 

há algum resultado concreto das ações tomadas que 

visem à destinação correta dos materiais descartados 

com potencial para reciclagem da instituição.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Com o advento da revolução industrial, houve 

um crescimento e desenvolvimento econômico e 

melhora na qualidade de vida da população, porém 

isso resultou no aumento da produção de bens de 

consumo, o qual necessita da extração de recursos 

naturais para sua produção, que muitas vezes ocorre 
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de forma desordenada e com grade degradação 

do meio ambiente, basta olharmos com atenção 

e logo vislumbramos lixos com abundância, até 

mesmo as regiões afastadas dos grandes centros 

urbanos estão poluídas com lixo industrial, os rios e 

oceano constantemente recebem lixos produzidos e 

descartados pelas cidades. A industrialização ocorreu 

de forma rápida e não teve o mesmo crescimento da 

preocupação com as questões ambientais.

A sociedade é responsável por preservar o meio 

ambiente em que vive e dar destinação adequada 

aos resíduos que produz para assegurar o bem estar 

de todos. Na realidade atual tornou-se necessário 

preservar o meio ambiente devido à acelerada 

destruição dos recursos naturais do nosso planeta. É 

urgente a necessidade de diminuir a quantidade de 

lixo produzido e descartado, desperdiçando menos, 

consumindo somente o necessário e reutilizar aquilo 

que é considerado lixo, mas que serve de matéria 

prima para produzir novos produtos (STRAUCH; 

ALBUQUERQUE, 2008). 

Estamos vivenciando momentos cruciais de 

depredação ambiental onde os noticiários denunciam 

falta de água potável, crise energética, desmatamento 

desordenado, poluição do ar, dos rios, entre outros. 

O processo de reciclagem vem de encontro à 

necessidade de combater esses problemas. Posto 

isto, é essencial formular estratégias ambientais que 

visem diminuir os detritos no meio ambiente. Devido ao 

crescimento social, surgiu o aumento da complexidade 

das estratégias nas organizações, pois suas atividades 

tem impacto socioeconômico. Além disso, elas 

precisam contemplar em suas atividades estratégicas 

a busca constante por direções, escolhas, mudanças, 

resultados, posições de mercado, contexto social, 

econômico e político (BULGACOV, 2007). 

Nas relações existentes entre as empresas e a 

sociedade, é pertinente a demonstração, por parte 

das empresas, dos retornos em favor do benefício da 

população. Esta solicitação pode ser expressa como 

sendo a Responsabilidade Social. A Responsabilidade 

Social é um compromisso das organizações com o 

comportamento ético (MEDEIROS JÚNIOR, 2004). 

Baseado nessa definição, as universidades públicas, 

possuem um papel relevante na construção de uma 

nova consciência global. No início dessa década, 

as universidades estavam voltadas quase que 

exclusivamente para a transmissão do conhecimento, 

hoje, o que se observa é a inserção dessas instituições 

em assuntos voltados não só à comunidade acadêmica, 

mas à comunidade em seu entorno (MARTINS et al., 

2013). Como instituições sociais de aplicabilidade 

do conhecimento científico e da formação para 

a cidadania, os seguimentos educativos são os 

principais responsáveis por gerar conhecimento e 

caminhos para que os ecossistemas possam produzir 

recursos úteis e de absorção de resíduos gerados 

pelos próprios seres humanos (GADOTTI, 2008). 

Dessa forma, espera-se que as universidades busquem 

atender às necessidades de seus usuários internos 

(acadêmicos e servidores) e externos, quanto à 

execução de ações sociais que agreguem valor. Diante 

disso, a UNICENTRO busca fazer sua parte apoiando 

o Projeto Reciclar, que tem como prerrogativas a 

coleta seletiva de materiais, a reciclagem de papel dos 

seus diversos setores, além da busca constante da 

conscientização da comunidade acadêmica a respeito 

da sustentabilidade.

2.1 RECICLAGEM

O ser humano utiliza os materiais oferecidos pela 

natureza para sobrevivência e beneficio próprio, mas 

no momento da extração desses materiais na maioria 

das vezes não há preocupação com as consequências 

da extração desordenada e sem critérios de reposição. 

Há uma enorme produção de produtos descartáveis, 

ou seja, bens e materiais produzidos com pouca vida 

útil de aproveitamento, normalmente após a utilização 

esses produtos ou equipamentos são descartados no 

lixo, os quais são empregados energia, mão de obra e 

ciência que se perdem e não poderão ser recuperados, 

causando sérios problemas para os futuros seres vivos 

e do planeta. 

O aumento dessa produção esta diretamente 

relacionada ao poder aquisitivo, ao processo de 

industrialização e ao consumo desenfreado, muitas 

pessoas consomem além de suas necessidades, 

muitos produtos são adquiridos e são substituídos por 
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que saiu da moda, são pouco ou não são utilizados 

e já são descartados. Há uma grande pressão por 

parte da sociedade organizada para que ocorra a 

diminuição da quantidade de matérias e produtos 

descartáveis para que as fontes naturais sejam 

preservadas, mas a produção dificilmente ira diminuir, 

pois a humanidade cada vez mais é dependente 

dos produtos industrializados. Após muitos anos de 

observação e pesquisa sobre o assunto surge uma 

forma para minimizar esse processo a reciclagem.

Em alguns países desenvolvidos as próprias empresas 

são responsáveis pelo recolhimento, reciclagem ou 

reaproveitamento dos materiais que produzem e 

vendem, atualmente emprega-se uma filosofia dos 

“4Rs” com objetivo de reduzir a quantidade de matéria 

prima utilizada, reciclar as já utilizadas com o processo 

de refabricação, a reutilização e a reciclagem. Esses 

processos podem ser empregados em todos os tipos 

de resíduos (CASTRO, 2014).

A reciclagem é uma das mais importantes, promissoras 

e efetivas formas de proporcionar a real minimização 

dos problemas ambientais, com a conciliação global 

entre a diminuição da agressão ambiental e o consumo 

exacerbado de bens e serviços que no futuro tende 

a aumentar. A reciclagem pode ser considerada o 

reaproveitamento de tudo que é descartado através 

da reutilização ou reprodução de um ou de vários 

novos produtos através de um processo seja industrial 

ou artesanal. Na reciclagem ocorre o ato de tornar 

novamente útil um produto que seria descartado e 

assim retorna no ciclo produtivo. 

O processo de reciclagem além de evitar o desperdício, 

o acumulo de lixos e evitar o fim de um produto que 

poderia retornar para o ciclo produtivo, contribui para 

o meio ambiente no sentido que evita que árvores 

que absorvem gás carbônico sejam derrubadas, 

contribuído assim para um equilíbrio ambiental e 

diminuição do efeito estufa.

Reciclar é preciso e é de fundamental importância para 

a humanidade e para o meio ambiente, a reciclagem é 

crescente a cada ano na maioria dos países devido a 

consciência que vem sendo despertado nas pessoas 

através da educação. Cada vez mais surgem novas 

produções tecnológicas voltadas para esse processo. 

Como reciclagem entende-se que não é apenas 

o reaproveitamento de produtos, mas também o 

reaproveitamento de materiais orgânicos inclusive 

para a produção de energia (ZULAUF, 2014). 

O processo de reciclagem é necessário, principalmente 

quando é voltado para produtos que demorariam 

muito tempo para entrar em estado de decomposição, 

ao reaproveitar os produtos descartados, não é 

somente a quantidade de lixo que é reduzido, mas há 

recuperação daquilo que já foi produzido, o propósito 

é recuperar produtos já fabricados, gera economia 

de matéria prima, e cria novos postos de emprego e 

diminui a degradação ambiental. 

A reciclagem além de ser uma vantagem ambiental 

também pode ser considerada uma fonte de renda, 

é uma atividade que gera a inserção monetária na 

economia, gerando emprego e renda as famílias e para 

as empresas que exercem a atividade de reciclagem. 

Esse mercado movimenta bilhões de dólares no mundo 

inteiro e muitos empreendedores estão cada vez mais 

investindo nesse setor. 

Existem dois tipos de reciclagem: a primária ou em 

circuito fechado, a qual é realizada quando o produto 

descartado é transformado em novos produtos 

do mesmo tipo. Já a secundária, que também é 

denominada de downcycling, em que os materiais são 

reciclados e são convertidos em produtos diferentes. 

Quanto aos resíduos, também podem ser de dois tipos: 

o pré-consumo ou interno, que é gerado no processo 

de fabricação, e o pós-consumo ou externo, gerado no 

consumo do produto (CASTRO, 2014).

Cada vez mais cresce o número de empresas que 

operam com reciclagem, pois é uma área ainda 

em desenvolvimento e muitos empreendedores 

apostam nesse novo nicho de mercado, que é amplo. 

(PINHEIRO, 2007). Esses novos empreendimentos tem 

gerado empregos diretos e indiretos em todo mundo.

 No processo de reciclagem uma fase fundamental é a 

separação do lixo, ou seja, proporcionar a destinação 

correta de cada tipo de lixo para proporcionar a 

criação de reaproveitamento ou servir de matéria 

prima para a produção de um novo produto, dando 
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nova utilidade de materiais e orgânicos que na maioria 

das vezes são considerados como inúteis e acabam 

sendo destinados para o lixo.

Mas para ocorrer a separação adequada do lixo que 

proporcione o processo de reciclagem o processo 

inicial esta alicerçado na educação, e deve partir 

das escolas universidades e outras instituições de 

ensino incentivar e instruir a separação adequadas 

dos matérias descartados, levando essa atitude 

para suas residências e assim disseminar a cultura 

do reaproveitamento e despertar a mudança do 

comportamento frente as questões relativas ao meio 

ambiente. 

2.2 RECICLAGEM DE PAPEL

Devido a grande relevância que vem sendo atribuída às 

questões ambientais e com a crescente conscientização 

da população, a utilização da reciclagem nos próximos 

anos exige o desenvolvimento de novas tecnologias 

e tende a ser rapidamente a nossa maior indústria 

em crescimento o futuro que deve ser planejada e 

estruturada (Reinfeld, 1994). 

Atualmente o fluxo de materiais da economia segue 

um caminho de forma linear de extração da natureza, 

produção do bem, consumo ou uso e descarte, 

com pouco reaproveitamento de tudo aquilo que 

é produzido e consumido. Com espaços cada vez 

mais limitados e inadequados para depositar esses 

resíduos é necessário deixar de lado esse modelo 

linear e adotar um caminho circular onde o descarte 

de materiais é minimizado e o reaproveitamento seja 

maximizado (STRAUCH; ALBUQUERQUE, 2008). A 

relação entre as entidades com a sociedade, deve 

ocorrer de forma harmônica e sustentável.

As atividades de educação ambiental devem buscar 

a preservação da natureza e devem ser politizadas 

em sentido amplo, na educação ambiental deve-se 

enfatizar o estudo do meio em que vive, procurando 

estabelecer os principais problemas e as contribuições 

que a ciência pode proporcionar para as possíveis 

soluções dos problemas frente a comunidade.

A preservação ambiental e a diminuição dos detritos 

lançados na natureza tem impacto relacionado à 

diminuição de catástrofes naturais. Quanto mais 

for possível acelerar o processo de transformação 

comportamental em relação ao meio ambiente menor 

será a possibilidade da ocorrência e do lamento de 

catástrofes que poderão vir ocorrer por não serem 

evitadas com antecedência (ZULAUFF, 2000).

A única forma de se reverter para um quadro de 

preservação ambiental com reaproveitamento de 

detritos lançados na natureza de forma desgovernada 

e incontrolável, evitando a possibilidade de futuras 

catástrofes e buscar melhor qualidade de vida 

dos cidadãos e das futuras gerações é por meio 

da conscientização das pessoas motivando-

as a participarem de ações direcionadas para 

a educação ambiental, esse Mecanismo é uma 

alternativa considerada ecologicamente correta para 

a preservação ambiental.

No Brasil de acordo com a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE CELULOSE E PAPEL, 2015) cerca de 45 % de 

todos os papeis que circulam no pais no ano de 2011 

foram encaminhados para a reciclagem. No setor de 

papel já é tradicional o processo de reciclagem, várias 

fábricas possuem vasta matéria prima abastecida por 

um grande rede de aparistas, cooperativas, e outros 

fornecedores de papel pos-consumo que recolhem, 

fazem a triagem e armazenamento do papel coletado, 

essa cadeia produtiva gera emprego e renda e 

movimenta a economia local.

De encontro com a perspectiva de preservação e 

contribuição com as futuras gerações através da 

redução do desperdício por meio da reciclagem foi 

criado o Projeto Reciclar da UNICENTRO que tem 

como objetivo de educar a comunidade acadêmica e 

local quanto aos cuidados que se deve ter com o meio 

ambiente, e recolhe os papeis descartados dos seus 

diversos setores a fim de destiná-los a reciclagem. 

Essa idéia surgiu a partir da observação da grande 

quantidade de papel gerada na Universidade era 

destina ao lixo, conscientes que a reciclagem do papel 

além de reduzir o acumulo de lixo também contribui 

para a diminuição da devastação florestal, pois para 

sua produção é utilizada a celulose de determinados 
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tipos de árvores, dados revelam que a cada tonelada 

de papel reciclado gera economia de 17 a 20 árvores. 

O papel pode ser reciclado de 7 (sete) a 8 (oito) vezes, 

pois o papel e formado por um conjunto entrelaçado 

de fibras de celulose e a cada reciclagem essas fibras 

vão se degradando. 

 

Vários tipos de papel podem servir de matéria prima 

para reciclagem e gerar novos papéis, entre os 

principais tipos estão: jornal, papel sulfite, cartolinas, 

revistas, papelão, longa vida, folhas de caderno, 

envelopes, cartões, caixas de papel em geral, 

embalagens de produtos em geral, entre outros. 

O papel reciclado pode gerar vários outros tipos 

de papel, um dos mais utilizados é o papel A4 para 

impressão, com o processo de reciclagem pode 

ser gerado um novo papel com características 

semelhantes ao que foi utilizado como matéria prima, 

com diferencial da coloração que pode ser mais 

escuro, mas essa é apenas uma dos tipos de papel 

que podem ser criados, pois vários outros tipos podem 

ser recriados.

Para ser reciclado o papel recolhido passa por 

um processo de separação, coleta, transporte até 

a fábrica, passa pelas etapas de produção, esse 

processo é denominado ciclo de reciclagem do papel, 

conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1 – Ciclo de reciclagem de papel

Fonte: Adaptado pelos autores 

A primeira fase no processo de reciclagem do papel 

ocorre com a separação do papel em relação a outros 

detritos, em locais onde há grande quantidade de 

papeis pode também haver a separação por tipos de 
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papel como: papel branco, papelão, jornais, revistas e 

diversos impressos, entre outros. Daí a importância de 

haver uma conscientização da separação adequada 

do papel em relação a outros detritos, em seguida é 

realizado a coleta nos locais onde é feita a separação 

(universidades, escolas, residências, entre outros), 

na próxima etapa é realizado o transporte para o 

local da reciclagem, já no local passa pelo controle 

de qualidade e é classificado,  é acrescentado água 

industrial (detergente e solvente), para a retirada da 

tinta, cola e impurezas, após essa faze a matéria 

prima é transformada em uma pasta, após esses 

procedimentos o papel passa por uma série de 

lavagens e é misturado com cloro o que torna esta 

pasta branca e após todo esse ciclo resulta no produto 

final, ou seja, um novo papel que após sua vida útil 

retornará para esse processo novamente, mantendo 

assim o ciclo de reciclagem. 

Uma das dificuldades no processo de reciclagem 

ocorre quando a separação dos materiais com 

potencial para reaproveitamento é realizada de forma 

inadequada, onde as pessoas acabam misturando 

outros tipos de papel que não são recicláveis, como 

papéis sanitários, plastificados, papéis metalizados, 

papéis parafinados, copos descartáveis de papel, 

papel carbono, fotografias, fitas adesivas, etiquetas 

adesivas e papel vegetal, entre outros. A separação 

correta é um processo fundamental para o sucesso 

de qualquer projeto de reciclagem, ganha-se tempo 

e emprega –se menos recursos na triagem desse 

material. Além de que outros produtos cortantes como: 

latas, metais, estilhaços, ferro, vidro, e outros que não 

sejam papel, podem acabar causando ferimentos na 

pessoa responsável pela coleta. 

3. PROCESSOS METODOLÓGICOS

Este trabalho buscou saber se as empresas públicas 

se preocupam em contribuir com a sustentabilidade 

ambiental. Para tanto, foi escolhida a Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, como objeto 

de estudo da pesquisa por ser uma Instituição de 

Ensino Superior Pública de qualidade. Por ser uma 

universidade de alcance nacional, as ações tomadas 

por essa organização podem influenciar a comunidade. 

A pesquisa foi qualitativa, caracterizada como 

descritiva, documental, com técnica de levantamento 

e a amostra de dados foi definida por acessibilidade 

ou conveniência. Para viabilizar o estudo, analisou-se 

a documentação do Projeto Reciclar disponibilizada 

pela Instituição de Ensino Superior UNICENTRO, onde 

se teve acesso a todas as informações necessárias 

a respeito da implantação do projeto, seus objetivos, 

suas ações e os resultados obtidos.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A seguir far-se-á a análise e discussão dos resultados 

obtidos pelo desenvolvimento da presente pesquisa. 

Na primeira seção há uma breve menção sobre 

a Instituição de Ensino Superior pesquisada. Na 

segunda seção mostrar-se-á aspectos relativos ao 

Projeto Reciclar e seus respectivos resultados.

4.1 UNICENTRO

4.1.1 LOCALIZAÇÃO

A instituição é uma das mais recentes universidades 

públicas paranaenses, tem sua sede na cidade de 

Guarapuava/PR, cidade polo da mesorregião centro-

sul do Paraná. A mesorregião tem população estimada 

de 544.190 habitantes (IBGE, 2010).

4.1.2 INSTITUCIONAL

A Universidade Estadual do Centro Oeste é uma das 

mais jovens universidades do Estado do Paraná. Ela 

surgiu da fusão de duas Faculdades: a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava e 

a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de 

Irati. A partir do ano de 1997, após o processo de 

reconhecimento, a Universidade iniciou seu processo 

de expansão implantando vários novos cursos nas mais 

diversas áreas do conhecimento, após sua fundação 

vem em um processo de constante crescimento, 

contanto atualmente com 59 ofertas de cursos, sendo 

28 na cidade de Guarapuava, 16 na cidade de Irati, 2 

na cidade de Chopinzinho, 5 na cidade de Laranjeiras 

do Sul, 3 na cidade de Pitanga e 5 na cidade de 

Prudentópolis, sempre prezando pela qualidade 

dos cursos ofertados conta com uma adequada 

estrutura de laboratórios para o desenvolvimentos 
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de pesquisas, sendo conceituada como uma das 

melhores universidades do pais. Em Guarapuava, 

a UNICENTRO conta com os campi Santa Cruz e 

CEDETEG. A região de abrangência da universidade, 

conforme ilustrado na Figura 2, atinge mais de 50 

municípios em seu entorno, compreendendo uma 

população de cerca de mais de 1 milhão de habitantes 

para os quais oferece além das oportunidades de 

formação superior com cursos de Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto 

Sensu (Mestrado e Doutorado), a geração de emprego 

e renda e uma variada gama de serviços que propiciam 

maior desenvolvimento econômico regional. Além de 

vários cursos a distância, em convênio com a UAB, 

Universidade Aberta do Brasil (UNICENTRO, 2013).

Seu processo de consolidação está em pleno 

desenvolvimento, com a busca constante pela melhoria 

de suas ações, bem como do ensino ofertado e das 

pesquisas desenvolvidas, suas ações são voltadas 

para atender os interesses dos alunos e de sua 

comunidade, com a devida responsabilidade social, 

o que se evidencia tanto pelo reconhecimento da 

comunidade que a procura, como pelo reconhecimento 

dos órgãos oficiais encarregados da gestão das 

políticas de Ensino Superior no País.

Figura 2 – Localização das cidades de atuação da UNICENTRO e seus respectivos campi e polos.

  Fonte: ERI, 2014
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4.2 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 

UNICENTRO

No ano 2000, a ONU (Organização das Nações 

Unidas), ao analisar os maiores problemas mundiais, 

estabeleceu 8 Objetivos do Milênio (ODM), que no 

Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo, 

que devem ser atingidos por todos os países até 2015 

(PNUD, 2000). A fim de contribuir com os objetivos de 

desenvolvimento do Milênio e minimizar os problemas 

referente à qualidade de vida e o respeito ao Meio 

Ambiente, a UNICENTRO (Universidade Estadual do 

Centro Oeste do Paraná) adotou estratégias para o 

tratamento de resíduos sólidos por meio do projeto 

permanente de extensão denominado “Gestão de 

Resíduos Sólidos da UNICENTRO” tendo como 

principais objetivos a realização de um levantamento 

criterioso dos resíduos gerados pela instituição e 

gerenciamento e a destinação adequada dos seus 

diversos tipos. 

Inicialmente o projeto tinha como principal objetivo o 

levantamento e gestão dos resíduos sólidos gerados 

por toda a comunidade universitária (acadêmicos, 

estagiários, funcionários e professores) em atividades 

desenvolvidas na instituição e conscientização por 

meio de ações educativas. O projeto iniciou suas 

atividades em maio de 2004 e tinha previsão de 

término em dezembro de 2006. Porém, possivelmente 

por de falta de pessoal disponível para atingir os 

objetivos e pelo orçamento restrito, o projeto foi 

encerrado antecipadamente, em 20 de junho de 2005, 

demonstrando poucos resultados.

A Tabela 1 demonstra alguns resultados obtidos pelo 

projeto “Gestão de Resíduos Sólidos da UNICENTRO”:

Tabela 1 – Resíduos destinados à reciclagem.

PERÍODO MATERIAL QUANTIDADE (ton)

01/05/2004 
a 

31/12/2006
Papel de diversos tipos 16,016

Fonte: Dados da pesquisa

Como pode ser observado na tabela 1, a partir desses 

resultados, a UNICENTRO contribuiu nesse período 

com a preservação de aproximadamente 320 árvores, 

pois para cada tonelada produzida preserva-se 20 

árvores.

4.3 PROJETO RECICLAR

Por se tratar de um assunto de grande interesse da 

sociedade brasileira, o Governo Federal publicou o 

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 (BRASIL, 

2006), onde se institui a separação adequada dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação correta 

para às associações e cooperativas dos catadores 

de materiais recicláveis com objetivo de proporcionar 

a destinação correta de material reaproveitáveis. 

Análogo ao Decreto Federal, o Governo do Estado 

do Paraná acompanhou esta iniciativa por meio do 

Decreto Estadual nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009 

(PARANÁ, 2009), em seu Artigo 1º estabelece que 

os órgãos da administração direta e indireta devem, 

obrigatoriamente, separar os resíduos sólidos 

recicláveis gerados e destiná-los às associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Neste sentido a UNICENTRO realizou iniciativa que 

vem ao encontro dessas perspectivas apoiando a 

reciclagem de papéis descartados pelos setores 

administrativos e pedagógicos e da universidade 

como um todo. Sendo uma instituição educacional 

que estrategicamente se envolve com a comunidade 

do seu entorno por meio de diversas atividades 

extensionistas, a universidade implantou o Projeto 

Reciclar (UNICENTRO, 2007), que visa destinar da 

melhor forma possível os papéis descartados para 

que seja passiveis de reciclagem. Assim os papéis 

foram separados e recolhidos pela Associação de 

Catadores de Papel Reciclado de Guarapuava que 

fica localizada no distrito industrial Guaratu na cidade 

de Guarapuava-PR, possui mais de 140 operadores 

ecológicos e atende a vários bairros da cidade. A 

associação em parceria com a comunidade local e 

com a UNICENTRO contribui com o meio ambiente 

gerando emprego e renda aos seus colaboradores 

e consequentemente na qualidade de vida da 

população. (UNICENTRO, 2015).
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O período inicial das atividades era de 30 de janeiro de 

2007 a 28 de fevereiro de 2008, sendo prorrogável por 

mais um ano após aprovação do relatório contendo 

as atividades executadas, sendo possível sua 

prorrogação anualmente. A carga horária do projeto 

é de duas horas semanais, totalizando noventa e seis 

horas. O projeto tinha como metas:

•	 Contribuir com os objetivos de desenvolvimento do 

Milênio referente à qualidade de vida e o respeito 

ao Meio Ambiente;

•	 Passar a comunidade acadêmica algumas ações 

educativas, que possam ser disseminadas nas 

escolas, referente ao uso consciente do papel e 

processo de reciclagem;

•	 Sensibilizar a comunidade acadêmica da 

Instituição para o uso correto dos meios de coleta 

instalados na UNICENTRO.

•	 Evitar o desperdício por meio da reutilização do 

papel;

•	 Orientar, nos diversos pontos de coleta a 

importância o Projeto Reciclar;

•	 Coletar os papéis descartados das caixas, 

disponibilizadas pelo projeto, dos diversos setores 

da UNICENTRO, dando uma destinação ecológica 

para a reciclagem;

•	 Envolver a comunidade acadêmica, na 

disseminação em relação à consciência voltada à 

preservação das matas ciliares;

•	 Organizar oficinas e trabalhos artísticos com papel 

reciclado;

•	 Expor trabalhos com papel reciclado.

O Projeto Reciclar tem atuação na Universidade 

Estadual do Centro Oeste do Estado do Paraná, nos 

Campi Santa Cruz e no campus CEDETEG, na cidade 

de Guarapuava-PR.

4.3.1 RESULTADOS OBTIDOS

O Projeto Reciclar tinha praticamente as mesmas 

metas que o Projeto Gestão de Resíduos Sólidos 

implantado anteriormente pela UNICENTRO, sendo o 

principal diferencial o foco na reciclagem de materiais, 

em especial o papel.

Todos os projetos precisam obrigatoriamente emitir no 

final de cada período para apreciação dos Conselhos 

Superiores da Universidade um Relatório Final com as 

atividades realizadas no período, conforme determina 

o Regulamento de Projetos de Extensão da Pró-reitoria 

de Extensão e Cultura da UNICENTRO. Neles devem 

conter informações a respeito do projeto, tais como: 

título, abrangência, carga horária, participantes, 

justificativa, objetivos, cronograma, orçamento (se 

houver), principais resultados obtidos e público alvo.

Buscou-se determinar por meio desses relatórios se 

os objetivos do projeto foram alcançados. Foi feita 

análise minuciosa desses documentos do período 

compreendido entre os anos de 2007 e de 2013, 

porém não sendo possível determinar com clareza 

se as metas tinham sido alcançadas ou não, pois os 

relatórios não evidenciaram informações detalhadas 

das atividades realizadas. Apenas nos relatórios dos 

anos de 2011 a 2013 que foi possível determinar, 

de forma bem resumida, que a divulgação do 

Projeto Reciclar foi realizada pelos estagiários que 

faziam as coletas dos materiais nos devidos setores, 

orientando como separar o papel para posteriormente 

serem recolhidos. Segundo esses relatórios, houve 

melhorias significativas na qualidade da separação e 

consequentemente na destinação do papel por parte 

dos setores, incentivando a adesão de vários outros 

setores ao projeto. O Projeto Reciclar se encontra 

vigente, pois todos os seus relatórios foram anualmente 

aprovados.

A coleta seletiva no âmbito da Universidade se dá 

por meio de uma caixa identificada de depósito em 

todos os setores, na qual deve ser depositado todo o 

papel descartado, sendo retirado de acordo com um 

cronograma estabelecido no projeto. Todo material 

é acondicionado em sacos que são armazenados 

num local designado pela instituição para que 

posteriormente sejam recolhidos pelos recicladores 

responsáveis.

O material é retirado por operadores ecológicos da 

Associação de Catadores de Papel de Guarapuava 

(ACPG), por meio de uma parceria envolvendo 
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a Secretaria de Meio Ambiente do Município e a 

Universidade. Após recolhido pela ACPG, o material é 

pesado e a UNICENTRO é remunerado de acordo com 

a quantidade de papel fornecido.

A Tabela 2 elenca os resultados das coletas de papel.

Tabela 2 – Papel recolhido nos setores destinados à 
reciclagem.

PERÍODO MATERIAL QUANTIDADE (ton)

01/01/2007 a 
31/12/2007

Papel de diversos tipos 8,58

01/01/2008 a 
31/12/2008

Papel de diversos tipos 3,51

01/01/2009 a 
31/12/2009

Papel de diversos tipos 20,98

01/01/2010 a 
31/12/2010

Papel de diversos tipos 3,96

01/01/2011 a 
31/12/2011

Papel de diversos tipos 19,74

01/01/2012 a 
31/12/2012

Papel de diversos tipos 23,38

01/01/2013 a 
31/12/2013

Papel de diversos tipos 5,38

TOTAL GERAL 85,53

Fonte: Dados da pesquisa.

O Projeto Reciclar recolheu mais de 85 toneladas 

de papel, contribuindo com a preservação de 

aproximadamente 1.710 árvores. Com relação 

às ações de conscientização da comunidade 

acadêmica, na documentação fornecida não foi 

possível detectar se foram realizadas atividades que 

demonstrassem procedimentos para efetiva mudança 

de comportamento. 

Em visita à UNICENTRO é notável a presença das 

lixeiras basculantes coloridas de acordo com o tipo 

de material que deve ser depositado, espalhadas por 

toda instituição e de caixas nos setores com indicação 

de “Papel Reciclável”, porém não foi visto em nenhum 

quadro de informativos, convite para palestras ou 

cursos a respeito do processo de reciclagem, oficinas 

com material reciclável ou qualquer informação que 

referencie o uso correto das lixeiras, ou qualquer 

atividade cultural com os materiais coletados, 

fomentados pelo projeto. Observa-se ainda que os 

materiais depositados nas lixeiras acham-se fora 

dos locais indicados e que algumas delas foram 

depredadas para o correto depósitos dos papeis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo verificar se as 

instituições públicas possuem a preocupação com o 

meio ambiente. Para tal fim, a UNICENTRO foi escolhida 

por ser uma organização pública com a finalidade do 

ensino, com o intuito de investigar se a universidade 

possuía alguma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, quais ações eram tomadas para atingi-las 

e qual a relevância para a comunidade. Notou-se que 

a Universidade tinha essa preocupação aprovando 

em 2004 o Projeto de Extensão “Gestão de Resíduos 

Sólidos da UNICENTRO”, investindo na compra de 

materiais e em pessoal e se mostrou bastante aquém 

do que se esperava, sendo o projeto encerrado no ano 

seguinte à sua implantação.

Devido a decretos federais e estaduais, a instituição 

reativou suas estratégias de desenvolvimento 

sustentável por meio do Projeto Reciclar e obteve 

um excelente resultado: mais de 100 toneladas 

de papel descartado se destinaram à reciclagem, 

o que resulta na preservação de mais de 2.000 

árvores. Mas esse sucesso não se refletiu em toda 

comunidade acadêmica, afinal não utiliza de forma 

correta as lixeiras, além de depreda-las. Essa falta de 

conscientização por parte da comunidade acadêmica 

é possivelmente uma falha do Projeto Reciclar em 

não promover atividades que chamem atenção para 

importância do cuidado com o meio ambiente, por 

meio da correta separação do lixo. 

Quanto à relevância para a comunidade, pode ter 

efeitos positivos, afinal o material reciclável é destinado 

para a Associação de Catadores de Guarapuava, onde 

existem muitas famílias de baixa renda, que podem 

vender esse papel a outras instituições melhorando 

assim seus rendimentos. Sendo assim, observa-se 

que embora a Universidade e algumas escolas tenham 

projetos isolados de separação do lixo e, portanto, da 

seleção do papel como material reciclável, este ainda 

não tem seu devido encaminhamento para ações de 
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maior proporção educativa. 

Como sugestão deveria haver o envolvimento 

maior dos cursos de Publicidade e Propaganda da 

UNICENTRO no sentido de promover campanhas de 

conscientização da comunidade acadêmica para que 

não ocorra o descaso na separação adequada dos 

resíduos gerados na Universidade. 

Ao analisarmos a documentação, notamos muitos 

objetivos, que para serem atendidos em sua totalidade, 

demandaria grande quantidade de recursos para 

atingi-los, o que pode explicar o insucesso da Gestão 

de Resíduos Sólidos e pelo sucesso parcial do Projeto 

Reciclar. Sugerimos então que sejam revistos, a 

fim de que sejam exequíveis. O apoio por parte da 

Reitoria (órgão máximo da Universidade onde são 

regulamentadas todas as atividades institucionais) 

alertando da seriedade da separação correta do lixo 

também seria bastante interessante.

Este trabalho possui limitações, tais como a análise 

basicamente documental, onde muitas informações 

eram faltantes ou confusas. Como sugestão de 

trabalhos futuros, pode se fazer um estudo com toda 

comunidade acadêmica para se descobrir qual o nível 

de consciência ambiental.
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Resumo: O presente artigo buscou descrever as etapas de um projeto de implantação 
do gerenciamento de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 
uma companhia de saneamento, sob a perspectiva dos colaboradores. Foram detectadas 
as razões que dispararam as ações específicas necessárias para que ocorresse uma 
profunda mudança na prestação de serviços, bem como os resultados alcançados e a 
oportunidades de melhoria para o futuro. A situação anterior descrita foi um cenário com 
falta de padronização, registros, segurança, integração entre as unidades envolvidas 
e indicadores. As principais ações foram a definição dos serviços prestados e escopo, 
mapeamento, modelagem, definição de permissões para execução dos processos, criação 
de instruções de trabalho para as atividades de maior complexidade, e análises críticas 
dos processos implantados, visando a melhoria contínua. Como resultados, apontaram-se 
a documentação dos processos, com a existência e manutenção de registros; a medição 
e análise de indicadores; a melhoria na satisfação dos usuários e no dimensionamento das 
capacidades de atendimento das áreas, com aumento de produtividade e segurança dos 
processos; e a diminuição de retrabalho e dos impactos da rotatividade de pessoal.

Palavras Chave: Gerenciamento de Processos; Tecnologia da Informação e Comunicação; 
Empresa de Saneamento; Estudo de Caso.
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1. INTRODUÇÃO

As organizações contemporâneas assumiram um 

grande papel na execução de políticas públicas 

e na manutenção de serviços básicos. Em todas 

as esferas do estado, estes entes públicos estão 

presentes nos serviços que vão desde tratamento de 

água e esgoto até transações financeiras.

Ainda que o contribuinte em geral esteja apenas 

preocupado com a qualidade dos serviços que lhe 

são prestados quando realmente precisa destes 

serviços, há uma grande pressão para que a 

administração pública devolva os tributos recolhidos 

em forma de serviços minimamente compatíveis com 

as necessidades do povo e que o faça dentro dos 

“bons padrões gerenciais” (SILTALA, 2013; CHEN et 

al, 2014).

Neste sentido, o estado do Espírito Santo criou, em 

1967, a Companhia Espírito Santense de Saneamento 

(CESAN) e a ela incumbiu o tratamento de água 

e esgoto, serviços de saneamento que tem como 

característica o permanente crescimento de 

demanda. Com a evolução das técnicas e das 

legislações inerentes a este setor, fez-se necessário 

buscar métodos de gerenciamento que permitissem 

otimizar os processos e orientar seus agentes.

Ao analisar um setor específico da empresa, a 

saber, a Gerência de Tecnologia da Informação, 

foram encontradas oportunidades de melhoria 

relacionadas a processos. Esse contexto demandou 

um aperfeiçoamento nas técnicas de gerenciamento e 

otimização de processos, que culminou pela decisão 

estratégica de implantar o gerenciamento de processos 

nesse setor.

Nesse contexto de desenvolvimento organizacional 

foi baseado o interesse dessa pesquisa, no sentido 

de identificar como foi feita a implantação do 

gerenciamento de processos de Tecnologia da 

Informação em uma empresa de saneamento do 

estado do Espírito Santo.

Este trabalho buscou descrever, sob a perspectiva 

dos colaboradores, qual era a situação da Gerência 

de Tecnologia da Informação da CESAN antes da 

implantação do gerenciamento de processos, pontuar 

as ações específicas adotadas na implantação, analisar 

os resultados obtidos e identificar as oportunidades de 

melhoria vislumbradas.

2.  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

O cenário competitivo, inerente aos mercados, é 

caracterizado por constantes mudanças e muitas 

dessas advém do desenvolvimento das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) (TALAMONI, 

GALINA, 2014). Especificamente no Brasil, a partir da 

década de 90, alargaram-se os investimentos em TIC 

e as inovações deste setor permitiram a manutenção 

da competitividade e o aperfeiçoamento de diversas 

atividades empresariais (ANDRADE 2004).

As TIC modificaram as formas de executar atividades 

nos mais diversos segmentos de mercado (KEARNS, 

SABHERWAL, 2006) e desempenham uma função 

importante na oferta de novos serviços e na gestão 

mais eficiente dos recursos (PRZYCZYNSKI, et al, 

2012; ZHANG, 2007).

Há uma grande quantidade de pesquisas que tratam 

da crescente participação das TIC nas estratégias 

gerenciais (CARTER et al., 2011). Muitas das 

organizações que obtiveram êxito no alinhamento entre 

suas estratégias e seus processos, concentraram boa 

parte de seus esforços e recursos em seus setores de 

tecnologia da informação e comunicação (CHEN et al., 

2014; HAMEED et al., 2012).

Sendo assim, as TIC surgem como componente 

indissociável da estrutura organizacional das 

empresas de qualquer seguimento, constituindo um 

fator determinante no sucesso do Gerenciamento de 

Processos de Negócios (CHEN, WU, 2011).

2.2 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Gerenciar processos de suporte e de produção fez-

se necessário no momento em que as organizações 

surgiram (LUOMA-AHO, 2013), porém, foi a 

necessidade de corresponder aos valores e 

expectativas dos clientes que impulsionou as inúmeras 
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abordagens sobre gerenciamento (KENT et al., 2011; 

SKRINJAR et al., 2013).

Em síntese, gerenciar processos tornou-se prática 

responsável por garantir a entrega dos produtos 

prometidos aos clientes, buscando assimilar as 

tecnologias disponíveis para otimizar os processos 

e baixar custos (ZHANG et al., 2012). Mas, acima 

de tudo, as abordagens gerenciais buscam garantir 

a qualidade em todos os aspectos que tangem as 

organizações (SEETHAMRAJU, 2012).

Abordagens como “Gestão da Qualidade Total”, 

“PDCA” e “Melhoria Contínua dos Processos” foram 

sistematicamente utilizadas na tentativa de tornar os 

processos de negócios eficientes (SKRINJAR et al., 

2013). Dentre as abordagens conhecidas na literatura, 

o “Gerenciamento de Processos de Negócios” (BPM) 

apresenta-se como a mais abrangente, pois incorpora 

diversos aspectos das abordagens anteriores 

(ROHLOFF, 2009), sendo analítico, cross-funcional 

e permitindo a melhoria contínua dos processos 

(SEGATTO et al., 2013; SKRINJAR et al., 2013).

2.3. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

O Business Process Management (BPM) ou 

gerenciamento de processos de negócios pode ser 

definido como um conjunto de boas práticas que, 

reunindo a Gestão de Negócios e a Tecnologia da 

Informação e Comunicação, visa aperfeiçoar os 

resultados das organizações por meio da melhoria dos 

processos de negócios, apresentando-se como uma 

alternativa às ferramentas gerenciais reducionistas e 

lineares (BROCKE, SINNL, 2011; DIJKMAN et al., 2012; 

SEGATTO et al., 2013; VASCONCELOS, RAMIREZ, 

2011).

As organizações vivem a era dos mercados 

globalizados e complexos e também da convergência 

entre a gestão pública e a gestão privada (AERTSEN, 

GELDERS, 2011; BEJEROT, HASSELBLADH, 2013; 

SILTALA, 2013). Frente a tantas demandas, o BPM 

possibilita a visão sistêmica necessária para que os 

processos sejam geridos de modo condizente com 

o atual contexto organizacional e permite identificar 

quais dentre  estes carecem de aperfeiçoamento 

(DUBANI et al., 2010; NIEHAVES, PLATTFAUT, 2011; 

SEGATTO et al., 2013; SIRIRAM, 2012).

Devido aos bons resultados obtidos por muitas 

organizações com a implantação do gerenciamento 

de processos e ao grande número de estudos 

acerca deste assunto, torna-se cada vez mais 

comum encontrar empresas que tem suas atividades 

orientadas por processos modelados (DIJKMAN et al., 

2012).

Em verdade, a melhoria dos processos de negócio 

tem sido pauta nas agendas das empresas e dos 

investigadores por anos (MCCORMACK et al., 2009) 

e, no contexto empresarial, a gestão de processos de 

negócios é uma abordagem cada vez mais utilizada 

na gestão de diversas organizações (TRKMAN, 

2010). Contudo, segundo Skrinjar e Trkman (2013), “a 

grande dificuldade reside em inserir os conceitos do 

gerenciamento no funcionamento das organizações”.

Para Smart, Madderrn e Maull (2009), “O BPM só atinge 

sua finalidade quando os membros de uma dada 

organização compreendem quais são os processos 

que executam e quais produtos são gerados”. Para 

estes pesquisadores, no mundo gerencial, muitas 

foram as tentativas de conceituar o termo “processo” 

ao longo dos anos e é esta poli-valência semântica 

que, por vezes, torna as ações propostas pelo BPM 

incompreensíveis.

Outro fator crítico é a noção equivocada de que os 

setores de tecnologia da informação e comunicação 

(TIC) são os responsáveis pelo gerenciamento de 

processos de negócios. Em suas análises Nuffel e 

Backer (2012) consideram que a implantação do 

BPM, principalmente a etapa de modelagem dos 

processos, depende da participação efetiva dos 

setores envolvidos no processo a ser modelado e é 

justamente a imputação desta etapa a TIC que dificulta 

a aceitação do BPM.

2.4 OS BENEFÍCIOS DE UM GERENCIAMENTO DE 

PROCESSOS EFICIENTE

Entre os níveis estratégico e operacional, são 

muitos os benefícios de um bom gerenciamento de 
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processos de negócios (SEGATTO et al., 2013) e 

cabe a cada organização valorar quais lhe foram mais 

úteis. Entretanto, devido a transparência que o BPM 

confere as atividades, pode-se destacar o aumento da 

confiabilidade dos processos (ATESCI et al., 2010).

Uma vez identificados as atividades, é possível elaborar 

instruções muito mais claras e promover a autonomia 

dos agentes que atuam nos processos. Isto provoca 

uma redução no tempo de execução (TRKMAN, 

MCCORMACK, 2010) e eleva a autoconfiança dos 

gerentes (DE CLERCQ et al., 2011; CHEN et al., 2014), 

sendo este último benefício elementar no êxito do 

gerenciamento de processos, uma vez que são os 

indivíduos que determinam o sucesso ou fracasso de 

qualquer sistema de gerenciamento (YU et al., 2012).

Há também uma melhora na capacidade de avaliar 

as atividades da organização que, por consequência, 

podem ser melhor controladas, medidas e valoradas 

(ANTONUCCI, GOEKE, 2011; BROCKE, SINNL, 

2011; SEETHAMRAJU, 2012, SEGATTO et al., 2013). 

Outro benefício é a possibilidade de prevenção 

de problemas. Além disso, as técnicas aplicadas 

no gerenciamento de processo e o monitoramento 

realizado permitem intervenção em processos viciados 

(ANTUNES, MOURÃO, 2011).

3. METODOLOGIA

A pesquisa em questão foi realizada no segundo de 

semestre do ano de 2014, na Gerência de Tecnologia 

da Informação da Companhia Espírito Santense de 

Saneamento – CESAN, com participantes do Sistema 

de  Gestão da  Qualidade (SGQ), especificamente 

com o grupo responsável pela implantação do 

Gerenciamento de Processos de TIC. O método 

utilizado foi o estudo de caso único (YIN, 2010) 

foi elaborado um roteiro de pesquisa focada, com 

perguntas abertas, visando extrair as percepções 

dos colaboradores sobre o caminho da implantação, 

descrevendo situação anterior a ela, pontuando as 

ações específicas adotadas, analisando os resultados 

alcançados e identificando o surgimento de novas 

oportunidades de melhorias. Como amostra, de um 

total de oito analistas participantes da implantação, 

foram entrevistados dois, e de um total de quatro 

gestores envolvidos, também foram entrevistados 

dois, sendo que todos colaboradores são lotados na 

Gerência de Tecnologia de Informação da CESAN.

4. ANÁLISE DE DADOS

Ao entrevistar os envolvidos na implantação do 

gerenciamento de processos na Gerência de 

Tecnologia da Informação da CESAN, foi identificado 

que o principal processo executado é o de atendimento 

das solicitações dos usuários internos. Denomina-se 

usuário interno, o demandante dos serviços de TI de 

qualquer área da empresa. Através da pesquisa, foi 

possível extrair as percepções acerca da evolução 

alcançada pela implantação do gerenciamento de 

processos no setor, bem como identificar oportunidades 

de melhoria, a partir da visão dos colaboradores.

4.1 SITUAÇÃO ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DO 

GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

O problema mais citado pelos colaboradores 

entrevistados foi a falta de padronização na execução 

das atividades. Foi levantado que no cenário anterior 

a implantação, havia vários colaboradores executando 

a mesma tarefa, cada um à sua maneira. Não haviam 

fluxos definidos para os atendimentos das solicitações 

dos usuários internos; nem mesmo era conhecida a 

melhor maneira de executar os atendimentos. Isso 

gerava conflitos internos quando da atuação dos 

analistas nos atendimentos, e, por conseguinte, 

pioravam o clima organizacional interno.

Além disso, segundo os colaboradores, nada 

era documentado, não havendo registro de cada 

atendimento, nem mesmo das soluções utilizadas. 

A falta desses registros ocasionava retrabalho, já 

que durante um atendimento, vários analistas eram 

solicitados, sem conhecer o que já havia sido feito, 

repetiam a mesma tarefa várias vezes. Esses gargalos 

impactavam negativamente na qualidade e na 

eficiência do atendimento ao usuário final, principal 

objetivo do setor estudado.

Outro ponto muito citado foi quanto à falta de segurança 

nos atendimentos, já que não existia nenhum controle 

de permissões, ou seja, o controle do que era permitido 
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a cada usuário interno solicitar e do que era permitido a 

cada analista atender. O usuário solicitava um serviço, 

e era prontamente atendido, mesmo que não fosse 

oficialmente autorizado a demandá-lo.

Cada unidade dentro da Gerência de Tecnologia 

da Informação da CESAN trabalhava separada uma 

da outra, desconhecendo as atividades que cada 

uma executava. Segundo os entrevistados, isso era 

causado pela falta de um sistema único de atendimento 

e acompanhamento das solicitações, que não permitia 

a integração das unidades, na execução dos serviços 

demandados.

Por fim, devido às lacunas acima citadas, não havia 

também indicadores para avaliação da qualidade 

dos serviços. Dessa forma, não era possível medir a 

performance dos colaboradores nos atendimentos 

das solicitações, o que proporcionava dificuldades 

aos gestores quando da tomada de decisões visando 

melhoria dos processos internos.

Figura 1: Situação anterior à implantação do gerenciamento 
de processos.

Falta de padronização na execução das atividades

Falta de registros na execução das atividades

Falta de segurança no atendimento

Falta de integração entre as unidades da Gerência de 
Tecnologia da Informação

Falta de indicadores para avaliação da qualidade e tomada de 
decisões

4.2 AÇÕES ESPECÍFICAS ADOTADAS PARA 

IMPLANTAÇÃO

A ideia de implantar o gerenciamento de processos 

de TI surgiu de um direcionamento interno da 

diretoria da CESAN, no sentido de que alguma das 

gerências fossem certificadas na ISO 9001:2008. A 

partir dessa demanda da alta direção, foi contratada 

uma consultoria, para junto com os colaboradores 

elaborar a documentação necessária para alcançar 

a certificação.

Primeiramente, foram realizadas diversas reuniões 

para definição dos serviços prestados efetivamente na 

Gerência de Tecnologia da Informação e assim chegar 

ao escopo do sistema da qualidade.

Após a definição, iniciou-se o mapeamento dos 

processos, através do contato com cada colaborador 

responsável por serviços. O objetivo deste 

mapeamento era identificar os processos existentes. 

Foi criado um Catálogo de Serviços de TI, reunindo 

todos os serviços prestados dentro da Gerência de 

Tecnologia da Informação.

Mapeados os processos, foi realizada a modelagem 

dos processos. Houve treinamentos específicos 

na ferramenta para os envolvidos na implantação, 

de modo que todos estiveram aptos a modelar 

seus próprios processos, da maneira como eram 

efetivamente executados, com um razoável nível de 

detalhamento propiciado pela ferramenta.

Também foram definidos os requisitos de cada 

processo, desde conhecimentos necessários para 

sua execução até permissões obrigatórias para que o 

serviço fosse executado.

Para as atividades específicas ou de maior nível de 

complexidade e detalhamento, essenciais para a 

execução dos processos, foram criados documentos 

chamados de  “Instruções de Trabalho”, que visavam 

auxiliar na execução dos processos de negócio.

Eram realizadas reuniões periódicas de análises 

críticas, visando avaliar os resultados da implantação, 

bem como promover a melhoria contínua dos processos 

já em execução e mapear novos processos necessários 

à qualidade e à eficiência dos atendimentos prestados.

4.3 RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR 

DAS AÇÕES ESPECÍFICAS ADOTADAS PARA 

IMPLANTAÇÃO

A partir da efetiva implantação do gerenciamento de 

processos, foram muitos os resultados verificados. 

Entre eles, destaca-se a documentação dos 

processos, com todos os processos internos 

documentados, que possibilita a melhoria contínua 

da qualidade de prestação dos serviços. A existência 
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e manutenção de registros das solicitações atendidas 

e em atendimento, propiciou a criação de uma base 

de conhecimento das melhores soluções frente aos 

problemas recorrentes.

Um dos resultados mais citados, foi a possibilidade 

de medição e utilização de indicadores relacionados 

a quantidade de solicitações de atendimento, 

qualidade na prestação dos serviços, e satisfação do 

cliente. A partir deles, os gestores conseguem tomar 

decisões mais conscientes e pontuais para melhorias 

nos processos e também no dimensionamento das 

capacidades de atendimento de suas áreas, o que 

também propicia melhoria contínua de qualidade.

Outro resultado facilmente percebido foi o aumento 

na satisfação dos usuários internos com os serviços 

prestados pela Gerência de Tecnologia da Informação. 

Esse aumento foi constatado a partir do indicador 

chamado “Índice de Satisfação do Cliente”, medido 

a partir de uma pesquisa de satisfação enviada e 

respondida pelo usuário solicitante dos serviços de TI, 

após a efetiva prestação do serviço.

A definição e priorização de projetos e contratações 

foi melhorada a partir da gestão com indicadores, 

já que eles apontam os serviços que precisam ser 

aprimorados ou que até mesmo ainda não são 

atendidos.

A questão da segurança também obteve resultados 

positivos. Com a inserção da necessidade de 

permissões para execução de alguns processos, 

ficaram definidas os responsáveis pela aprovação de 

cada serviço contido nos processos, alcançando o 

resultado esperado.

Os gestores entrevistados afirmaram que houve 

aumento de produtividade e diminuição de retrabalho 

em suas áreas. Outro ponto relevante constatado foi a 

redução dos impactos causados pela rotatividade de 

pessoal na organização.

4.4 OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

VISLUMBRADAS

No que diz respeito às oportunidades de melhorias 

vislumbradas, é unânime a opinião de que se deve 

cada vez mais buscar a unificação das unidades e 

do modo de execução dos processos e atividades da 

Gerência de Tecnologia da Informação.

Outra oportunidade de melhoria identificada é a 

utilização do conceito de Governança de Processos de 

Tecnologia da Informação, adequando os processos 

da CESAN as melhores práticas de mercado. Essa 

adequação permitirá que a organização futuramente 

concorra a certificação ISO 20000, que é específica e 

voltada para Gestão de Serviços de TI.

Adicionalmente, foi sugerida a aquisição de uma 

ferramenta própria e única de atendimento das 

solicitações de serviços e acompanhamento de 

chamados para a CESAN, na qual os terceiros 

prestadores de serviços utilizem apenas essa 

ferramenta, dando maior controle da CESAN sobre 

o que é registrado nela. Isso irá ocasionar uma 

diminuição no tempo de atendimento; promover  maior  

integração  do  atendimento  entre  as  unidades;  

facilitará  a apuração de indicadores; já que haverá 

apenas uma fonte de dados; possibilitará uma melhor 

tomada de decisões, pois as análises da gestão se 

concentrarão em uma única ferramenta; haverá uma 

base de conhecimento facilmente atualizável dentro 

próprio sistema, já que os processos e instruções de 

trabalhos antes se encontravam no Portal da empresa, 

e havia uma dificuldade maior nas alterações. Essa 

base de conhecimento será mais facilmente auditável.

Também é importante buscar a melhoria na integração 

dos processos de TIC com os processos de outras 

áreas da CESAN, promovendo maior alinhamento do 

gerenciamento de processos da TI às expectativas e 

objetivos estratégicos da empresa, alcançando assim 

o que a diretoria e usuários esperam dos processos 

internos da TI.

Devem-se estimular ações proativas e a criação de 

soluções bem definidas para os possíveis problemas, 

definir “donos” para os processos e criar novos 

indicadores utilizados no mercado, visando melhorar 

o gerenciamento de processos como um todo. 

Aprimorando a gestão e análise dos indicadores, será 

possível promover melhorias pontuais nos processos.
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5. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma abordagem direcionada a 

respeito do gerenciamento de processos de TIC, tanto 

relacionada à sua implantação, quanto aos benefícios 

por ele gerados.

A partir de um estudo de caso único realizado na 

Gerência de Tecnologia da Informação da Companhia 

Espírito Santense de Saneamento (CESAN), foram 

obtidos dados em entrevistas focadas com roteiro, 

que explicaram como se deu a implantação do 

gerenciamento de processos de TIC na organização 

estudada.

Foi possível verificar que a situação anterior a 

implantação do gerenciamento de processos de TIC, 

apresentava ausência de padronização e registros 

na execução das atividades, de segurança nos 

atendimentos, de integração entre as unidades e 

falta de indicadores para avaliação da qualidade dos 

serviços e para a tomada de decisões.

Com base nesses problemas encontrados, foram 

adotadas ações específicas para a implantação do 

gerenciamento de processos. Entre as principais 

estão a contratação de uma consultoria especializada 

para auxiliar na definição do escopo de processos; o 

mapeamento dos processos existentes, com criação 

de um Catálogo de Serviços de TI; a modelagem de 

processos, após treinamento dos analistas envolvidos 

na ferramenta utilizada; a definição dos requisitos de 

cada processo; a criação de “Instruções de Trabalho” 

para orientar as atividades específicas ou de maior 

nível de complexidade e detalhamento; e a realização 

periódica de reuniões de análise crítica, visando avaliar 

os resultados obtidos e promover a melhoria contínua 

dos processos.

Quanto aos resultados obtidos a partir das 

ações adotadas, destacam-se a padronização e 

documentação dos processos, a possibilidade de 

medição de indicadores, o aumento na satisfação 

dos usuários internos. Houve também o aumento da 

segurança dos atendimentos, devido a definição de 

permissões dentro dos processos, além de melhoria na 

definição e priorização de projetos a partir da gestão 

por indicadores. Quanto a gestão de pessoas, os 

gestores entrevistados afirmaram que houve aumento 

na produtividade, e redução dos impactos causados 

pela rotatividade de pessoal.

As oportunidades de melhoria apontadas pelos 

entrevistados, foram a unificação do modo de 

execução de processo e atividades entre as unidades 

da Gerência de Tecnologia da Informação; a utilização 

de conceitos de Governança e melhores práticas 

em processos de TIC, e de uma ferramenta própria 

de atendimento e acompanhamento dos serviços 

prestados. Também foram citadas a necessidade 

de maior alinhamento dos processos aos objetivos 

estratégicos, de integração aos processos de outras 

áreas, e de criação de novos indicadores utilizados no 

mercado.

Após a análise dos dados da pesquisa, concluiu-se 

que a implantação do gerenciamento de processos 

de TIC na CESAN teve excelentes resultados, na 

perspectiva dos colaboradores. A descrição de 

como se deu a implantação, objetivou motivar 

pesquisadores interessados em gerenciar processos 

TIC, a desenvolverem novos estudos sobre o tema e 

identificarem práticas passíveis de utilização em suas 

próprias organizações.
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Capítulo 6
A RELEVÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) NOS PROJETOS DE EXTENSÃO SEDIADOS 

NA UNESP CAMPUS DE TUPÃ
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Resumo: Apresentar projetos de extensão acadêmicos realizados na UNESP, Câmpus de 
Tupã, que adotam abordagem socioambiental e analisar as TICs utilizadas na dinâmica de 
seu cotidiano, constitui o objetivo desta pesquisa que se apoia numa abordagem metodologia 
qualitativa, com viés descritivo e exploratório. A extensão universitária possui forte relevância 
social e pode receber aporte da TIC para alavancar seu processo de interação com a 
comunidade. A análise da articulação extensão/TIC encontra-se como lacuna literária e 
suportou o desenvolvimento deste estudo. Os resultados conquistados demonstram que as 
TICs utilizadas pelos projetos de extensão analisados são muito semelhantes, os objetivos 
e funcionalidades dos projetos são equivalentes, embora possuam público alvo distintos. 
Afirma-se que o uso de TIC na extensão universitária é adequada para atingir todos os 
públicos, estreitando a distância entre academia e comunidade.

Palavras Chave: Extensão universitária, TIC, UNESP Tupã, abordagem socioambiental
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1. INTRODUÇÃO

No cerne de muitos dos projetos de extensão 

universitária, emergem reflexões sobre questões 

socioambientais que se apresentam como tema latente 

na contemporaneidade dos diversos segmentos 

da sociedade. Neste cenário, as tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) voltadas a esse 

sistema, revelam-se como relevantes instrumentos 

na transferência de conhecimentos entre públicos 

distintos, ampliando horizontes tanto na zona urbana, 

quanto na área rural.

Reforçam esse argumento Bernardes e Torres (2010) 

quando dizem que caminhando conjuntamente com 

as discussões sobre questões ambientais seguem as 

TICs. Esta se tornam instrumentos importantes para 

a transferência de conhecimento, sobretudo, para o 

homem do campo, visto que a trajetória socio-histórica 

deste sujeito o exclui, em quase todo período, do 

processo de aquisição formal do conhecimento. 

Nesse viés é que as TICs associadas ao processo 

de extensão universitária podem constituir uma 

importante direção na busca de apoiar-se em questões 

e demandas da sociedade e do ambiente. Desse 

modo, a extensão universitária imprimi um papel de 

transferência de conhecimentos da academia para 

a comunidade, ao mesmo tempo em que recebe as 

demandas dessa sociedade, constituindo um fluxo 

bilateral de informações.

Seguindo nessa mesma discussão, Garofolo e Torres 

(2011, p.4) afirmam que as TICs são instrumentos 

tecnológicos utilizados para o processo de inclusão 

social, sobretudo, aumentando as possibilidades dos 

sujeitos chegarem a aquisição de conhecimentos e 

saberes ambientais. A utilização deste instrumental 

exerce a função de intermediar os processos de 

educação que configuram-se como socialmente 

inclusivos. O uso “(...) tem sido cada vez maior porque 

estas ferramentas possibilitam trocas, intercâmbios, 

permutas de informações, conhecimentos, 

experiências, saberes e competências que ajudam as 

pessoas a aprenderem coletiva e colaborativamente”. 

Aponta Castells (1999) que a profunda permeabilidade 

das tecnologias digitais de informação e comunicação, 

nas mais diversas dimensões sociais, proporciona um 

cenário repleto de oportunidades para construção 

de ambientes menos assimétricos nas relações entre 

seus atores.

Somando as TICs à extensão, no conceito disposto por 

David et al. (2014), no qual a extensão universitária se 

apresenta como uma via para estabelecer esse contato 

com a sociedade, procurando conhecê-la, entendê-

la e estabelecer um diálogo permanente entre as 

partes, para assim encontrar de maneira participativa 

soluções às injustiças sociais sofridas pela população, 

tem-se um instrumento com grande potencial para o 

processo inclusivo.

A crescente importância da extensão universitária, 

visando melhor qualidade de vida da comunidade por 

meio de repasse de informações e conhecimentos 

provenientes da academia, articulando ensino e 

pesquisa, reflete a relevância de identificar os métodos 

de Tecnologias de Informação e Comunicação 

utilizados em projetos sediados na UNESP, campus de 

Tupã. 

2. OBJETIVOS

Revela-se como objetivo geral desta pesquisa - 

analisar as TICs utilizadas pelos projetos de extensão 

da UNESP, Câmpus de Tupã, que apresentem 

abordagem socioambiental. 

Nesse sentido, procurou-se atingir os seguintes 

objetivos específicos: descrever os projetos de 

extensão existentes no campus de Tupã da UNESP, 

que possuem enfoque socioambiental e estejam ativos, 

assim como identificar quais são tecnologias utilizadas 

por esses projetos e como estas são utilizadas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A extensão universitária no Brasil segue uma trajetória 

que acompanha as necessidades das comunidades 

que se moldam de maneira diferenciada ao longo dos 

tempos. Amparados nestas demandas específicas e 

na interação entre a universidade e a comunidade, por 

meio de reflexões num processo participativo, busca-

se na extensão, a articulação entre ensino e pesquisa 

científica.
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Para a complexa sociedade em que se vive, a extensão 

universitária configura-se como uma forma de atuação 

imprescindível no repasse de informações em via 

de mão dupla, pois a universidade é uma instituição 

educacional que expressa anseios da sociedade 

na qual está inserida e busca contribuir, nos casos 

analisados neste artigo, para o desenvolvimento 

socioambiental do seu entorno, fortalecendo as 

relações sociais entre a Universidade Estadual “Júlio 

de Mesquita Filho”, Campus de Tupã e comunidade 

externa.

A preocupação em possibilitar que a academia atue 

produzindo resultados satisfatórios nas relações 

sociais é uma questão antiga (SANTOS, 2014). 

Segundo Souza (2001), a extensão universitária 

encontra sinais perceptíveis no país, desde o Brasil 

Colônia, quando jovens universitários encontravam-se 

envolvidos com movimentos sociopolíticos da época. 

Embora a extensão não fosse identificada com essa 

nomenclatura, a forma de ação dos acadêmicos leva a 

defini-los como extensionistas, pois buscavam transferir 

conhecimentos da academia para a comunidade.

A aproximação da universidade com a comunidade 

permite um repasse de informações bilaterais, 

nivelando conhecimentos e proporcionando a reflexão 

dos indivíduos envolvidos neste processo dialógico. 

Freire (1979) expressa que as camadas populares 

não são vistas como objeto de ação extensionista, 

mas como sujeitos desta ação. Na comunicação 

entre os sujeitos da ação, quais sejam: universidade 

e comunidade, há a troca dos saberes acadêmicos 

e populares, fato que nos leva a compreender a 

necessidade do fluxo bilateral de informações que 

deve existir na extensão universitária.

Neste contexto, evidencia-se a importância da 

extensão para a universidade, formando redes de 

transferência de conhecimento, como as analisadas 

nesta pesquisa e que envolve os seguintes projetos 

desenvolvidos no Câmpus da Unesp em Tupã: 

Competências Digitais para a Agricultura Familiar 

(CoDAF), a Rede de Educação Ambiental da Alta 

Paulista (REAP) e o “Olhar Ambiental”. Os três projetos 

permeiam relevâncias socioambientais em suas ações 

extensionistas de difusão de saberes entre academia 

e comunidades, tanto rural, quanto urbana.

Rocha (2007) relata que a extensão universitária 

apresenta-se como fonte difusora de conhecimentos 

aplicáveis à vida individual ou coletiva da comunidade. 

Defende ideias e princípios que repercutem nas 

atividades acadêmicas de modo a interligar as funções 

de ensino-pesquisa-extensão, de forma indissociável, 

levando a acreditar na viabilidade de sua ação 

transformadora na comunidade.

Aponta Santos (2014) que a atividade de extensão 

universitária tem sua relevância por ser fonte 

de aprendizagem profissional e oxigenação 

do conhecimento produzido na universidade, 

possibilitando a geração de novos conhecimentos 

de forma interdisciplinar, por meio de suas ações e 

contribui para a formação cidadã em uma via de mão 

dupla.

Os projetos de extensão universitária, além da interação 

com a comunidade, buscam a interface relacional 

com o ambinte estrutural externo ao campus, por meio 

da harmonização do ser humano com a natureza, 

compreendendo a zona urbana e rural.

3.2 RELAÇÃO SER HUMANO E NATUREZA

Há décadas ocorre a discussão acerca das ameaças 

as quais o planeta está sujeito por efeito da intervenção 

humana no ambiente natural, com o objetivo de 

explorar seus recursos em benefício próprio. Da 

mesma maneira, não é recente a relação entre o ser 

humano e a natureza que existe desde os primórdios, 

entretanto, a compreensão de mundo passou por 

transformações, a medida em que o contexto histórico-

cultural modificou-se, influenciando sua ação no meio 

ambiente (GONÇALVES, 2008).

As catástrofes ambientais veiculadas pelos meios de 

comunicação emergem da hierarquia instituída entre 

homem e natureza, contudo essa relação de dominador 

e dominado nem sempre representou danos ao meio 

ambiente. Gonçalves (2008) cita que, a princípio, esse 

vínculo era divino, permeado de tradições míticas que 

atribuíam a um deus cada fenômeno natural. Nesse 

período, a extração de recursos visava unicamente 
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a sobrevivência, ocorrendo, portanto, em escala 

reduzida, sem potencial de geração de alto impacto 

negativo (BARBIERI, 2011).

Com o crescimento demográfico, acompanhado 

da concepção de distanciamento entre homem e 

natureza, surgiu a necessidade de intensificação, em 

quantidade e velocidade, da exploração dos recursos 

naturais destinados à produção, de bens e serviços, 

geradora de subprodutos não reincorporados aos 

ciclos naturais (MENDONÇA, 2005). Para Barbieri 

(2011), esse marco é datado a partir do século XVIII, 

com a Revolução Industrial, quando os primeiros 

indícios dos danos provocados ao meio ambiente 

foram evidenciados.

A Revolução Industrial trouxe consigo o progresso da 

agricultura, fundamental para o cultivo dos alimentos 

consumidos pela população que passou a habitar 

as cidades. A produção agrícola também ocasiona 

efeitos ao meio ambiente em virtude do emprego de 

agrotóxicos, desmatamento, utilização de maquinários 

e plantio de monoculturas, enfim, fatores que afetam 

a qualidade do solo e dos recursos hídricos e, alguns 

deles, à saúde humana (BARBIERI, 2011). Essas 

atividades, fortalecidas sem ponderar a existência 

de restrições de exploração, provocaram impactos 

acentuados ao longo dos anos, os quais colocaram em 

pauta debates acerca da capacidade de manutenção 

do planeta. 

Contudo, segundo relatado por González e Rincón 

(2012), o crescimento econômico proporcionado 

pelas novas tecnologias na agricultura, conteve essas 

discussões e contribuiu para um desenvolvimento 

fundamentado na concepção de inexistência de limites 

ambientais. Os autores relatam que a atenção sobre o 

meio ambiente foi resgatada somente na passagem da 

década de 1960 para a década de 1970, consolidada 

com lançamentos importantes na área, responsáveis 

por ampliar a discussão do tema para escala global. 

Em 1987, formalizou-se o conceito de desenvolvimento 

sustentável com a publicação do informe Brundtland, 

“Nosso Futuro Comum” e sua proposta de aproximação 

entre economia e ecologia. Essa expressão foi 

cunhada por Maurice Strong como “abordagem 

do ecodesenvolvimento”, em 1972 na Conferência 

da Terra, em Estocolmo, da qual era Secretário 

Geral. Na ocasião, a degradação do meio ambiente 

e as consequências por ela acarretadas foram 

estabelecidas como questões de ordem mundial 

(GONZÁLEZ; RINCÓN, 2012; DIAS, 2009).

O desenvolvimento sustentável ganhou destaque em 

1992, na primeira edição da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

cujo objetivo era promover um debate sobre a 

sustentabilidade. Entretanto, Dias (2009), aponta 

que consoante à previsão do informe de Brundtland, 

esse conceito dá margem a múltiplos entendimentos, 

embora o documento esclareça ser a satisfação nas 

necessidades do homem a maior intenção.

O autor destaca ainda as controvérsias acerca da 

expressão “desenvolvimento sustentável”. Enquanto 

há quem o compreenda como um projeto político-

social com vistas ao aprimoramento da qualidade 

de vida, em contrapartida, existe quem conceba 

que seu objetivo seja o crescimento econômico 

constante. Contudo, é reconhecida a importância 

da sua discussão para alavancar os diálogos sobre 

igualdade social e integração do meio ambiente ao 

debate desenvolvimentista.

3.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC)

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

possui como definição, ser um conjunto de recursos 

tecnológicos, usado de maneira integrada, com um 

objetivo comum (RODRIGUES, 2009). Sua utilização 

pode ser realizada nos mais diversos tipos de 

ambientes, como, por exemplo, indústria, comércio, 

instituições públicas, entre outras que necessitam 

dessa ferramenta para seu funcionamento.

Nesse contexto, a ciência da informação, na qual 

se estuda e se analisa, dentre outros assuntos, 

o gerenciamento de dados, busca ampliar as 

possibilidades de acesso à informações detalhadas 

que estão contidas na internet, fazendo com que 

se tenha uma  redução da assimetria informacional 

presente em vários setores da sociedade (SANT’ANA, 

2014).
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Na extensão universitária, essa caracteristica das TICs 

apresenta-se semelhante ao ambiente organizacional, 

imprimindo sua relevância na produtividade e 

eficiência no repasse das informações da academia 

para a comunidade.

Além disso, a utilização das TICs nas instituições de 

ensinos auxilia a busca de autonomia nas fases de 

aprendizagem, a qual possui um aspecto positivo 

na construção do conhecimento siginificativo, no 

entanto, não substitui outros fatores que também 

são importantes no processo de aprendizagem 

(BIELSCHOWSKY, 2009).

Segundo Patriota e Ferrario (2006), atualmente, 

os meios de comunicação para a divulgação de 

produtos, serviços ou qualquer outro tipo de atividade 

têm se mostrado mais propícios à utilização dos meios 

digitais, como a internet. Nesse contexto, é possível 

entender a grande importância que as tecnologias 

digitais possuem para todas as instituições de 

forma geral, pois é uma boa opção ferramental para 

a divulgação e ampliação de seu trabalho. Desse 

modo, para a extensão universitária que possui forte 

relevância social, fazer uso das TICs, poderá favorecer 

e alavancar, de sobremaneira, o seu processo de 

interação com a comunidade. 

Esse breve resgate conceitual de extensão universitária 

e das tecnologias de informação e comunicação, 

propiciaram um embasamento teórico para as 

reflexões apresentadas à seguir, assim como deram o 

suporte necessário para a escolha da metodologia de 

pesquisa que se apresenta.

4 METODOLOGIA

Elencou-se a estrutura metodológica de caráter 

científico, de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa para a realização desta pesquisa.  Por meio 

do método qualitativo, o pesquisador entra em contato 

direto com o indivíduo ou grupos humanos, com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, 

permitindo aproximação com os informantes 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Quanto ao objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva 

e exploratória.  Caracteriza-se como exploratória, pois 

os estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno ou obter nova percepção do fato, descobrir 

novas ideias. Descritiva por realizar narrativas das 

situações e busca descobrir as relações que permeiam 

os elementos que a compõe (CERVO; BERVIAN, 2003). 

Quanto à técnica de coleta de dados buscou-se 

harmonização de vários instrumentos de pesquisa, 

dentre os quais estão os documentos, a análise 

bibliográfica e vivência empírica nos projetos, uma 

vez que todos os autores participam de pelo menos 

um dos projetos analisados. Parte ainda da coleta 

de dados, utilizou-se a entrevista semi estruturada 

com dois coordenadores dos projetos de extensão 

analisados e já apresentados na introdução deste 

artigo e que são realizados na Universidade Estadual 

Paulista, localizada no município de Tupã, região da 

Alta Paulista.

Amparados em Cervo e Bervian (2003), recorre-se à 

entrevista sempre que tiver necessidade de obtenção 

de dados que não podem ser encontrados em registros 

e fontes documentais e podem ser fornecidos pelos 

entrevistados.

Para as análises que propiciaram as discussões e 

resultados (a serem tratados no próximo tópico), 

foram realizadas buscas no site da Universidade 

Estadual Paulista, Campus de Tupã, no qual foram 

encontrados 11 diferentes projetos de extensão que 

são realizados atualmente no campus. Sendo assim, 

verificou-se a presença de três trabalhos ligados ao 

aspecto socioambiental, recorte desta pesquisa, 

sendo eles: o programa Olhar Ambiental, a Rede 

de Educação Ambiental da Alta Paulista (REAP) e o 

Projeto Competências Digitais para Agricultura Familiar 

(CoDAF).

Realizou-se então, uma descrição de cada projeto e 

também uma caracterização das TICs, utilizadas para 

promover uma abordagem na extensão. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após as seleções dos projetos que se enquadravam 

no objetivo e recorte proposto para este artigo, foram 
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delimitados três projetos: CoDAF; Olhar Ambiental e 

REAP, conforme já mencionados e que serão descritos 

a seguir. 

Como já citado no tópico sobre metodologia, é 

importante ressaltar que as análises têm interferência 

da percepção empírica uma vez que os autores 

participam dos projetos, no entanto, tal mediação 

não é sinônimo de prejuízo para as discussões 

propostas, uma vez que as análises não visavam 

avaliar os projetos. Nesse sentido a experiência dos 

autores podem ser entendidas como observações 

participantes importantes para o processo analítico.

Parte-se então, para a caracterização de cada um dos 

projetos e as análises e discussões que se efetuaram 

sobre os mesmos.

Descrição dos Projetos

O projeto de extensão CoDAF, tem como objetivo 

principal levar a inserção de tecnologias digitais para 

agricultores familiares que possuem dificuldade de 

acesso à informação. Buscando atender a este objetivo, 

são oferecidos cursos e oficinas para produtores rurais 

tendo como foco o desenvolvimento de competências 

técnicas e informacionais, ascendendo a possibilidade 

de aumentar sua competitividade dentro do setor, 

de maneira sustentável e com responsabilidade 

socioambiental (CODAF, 2015).

Nesse contexto, também é disponibilizado um portal, 

localizado no endereço <http://codaf.tupa.unesp.br/>, 

no qual produtores podem efetuar o cadastro de sua 

propriedade, gerando uma nova possibilidade para 

divulgação de seus produtos ofertados. Além das 

informações sobre os produtos oferecidos por cada 

produtor, o portal disponibiliza também informações 

gerais sobre a agricultura familiar, como, por exemplo, 

o apoio de programas governamentais, vantagens que 

podem ser oferecidas ao produtor e suas características 

principais (CODAF, 2015). O portal estabelece canal 

direto de comunicação com o produtor, por meio do 

ítem “fale conosco”.

O projeto de extensão CoDAF dispõe de composição 

interdisciplinar, com interação de integrantes de dois 

câmpus da UNESP: Tupã e Marilia, favorecendo 

maior permeabilidade de acesso à comunidade, 

com abrangência num cenário geográfico ampliado. 

Embora o conteúdo do portal seja globalizado e 

esteja disponivel on line, ocorrem cursos e palestras 

presenciais com a comunidade rural das localidades 

do entorno da universidade. 

Por meio do projeto, são disponibilizadas diariamente, 

via rede social (Facebook), notícias atuais direcionadas 

aos agricultores familiares e aos demais interessados, 

a adentrarem num movimento contemporâneo de 

busca por informações por meio do universo digital.

Sendo assim, percebe-se que este projeto possui 

um viés voltado para contribuir com a comunidade 

no meio rural, no qual se incentiva o ganho de 

competitividade e a transferência de informações por 

meio de competências e inclusões digitais

Além do Projeto CoDAF foram observados outros 

dois projetos de extensão em atividade,  sediados na 

UNESP, câmpus de Tupã, que possuem enfoque na 

conscientização ambiental e possuem foco de atuação 

na sociedade em geral. Ambos possuem a mesma 

coordenação,  articulam-se e complementam-se.

O programa “Olhar Ambiental” é resultado do projeto 

“Programa Ambiental: difusão de conhecimentos locais 

e regionais” atua em parceria com a TV Universitária, 

localizada na cidade de Tupã-SP. A divulgação e 

apresentação dos trabalhos ambientais são feitos nas 

proximidades da cidade sobre diferentes pontos de 

vista. 

Para a realização desse programa, discentes do 

curso de Administração do câmpus participam 

da elaboração do mesmo objetivando a criação e 

execução de ações planejadas de maneira coletiva; 

a produção de textos dentro de padrões linguísticos 

para os meios de comunicação e a realização de 

conexões entre os fatos do cotidiano e a estrutura da 

sociedade, considerando a importância do significado 

socioambiental, transmitindo benefícios para a 

comunidade tupãense.

Já o projeto de extensão Rede de Educação 
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Ambiental da Alta Paulista (REAP), tem como objetivos 

“promover a reflexão, articulação e discussão para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental no município 

de Tupã-SP e na região da Alta Paulista”. O projeto 

tem seu desenvolvimento a partir da integração em 

rede entre vários integrantes que estão sediados em 

diversas localidades da região da Alta Paulista. Para 

melhor articulação, além dos meios digitais, ocorrem 

reuniões presenciais periódicas, para a discussão 

de assuntos relevantes sobre o tema e reflexão para 

possiveis intervenções do grupo.

Nesse cenário, a REAP e o Olhar Ambiental, 

demonstram a grande importância que possuem na 

conscientização das comunidades regionais quanto 

ao aspecto socioambiental, sem delimitação de um 

público-alvo específico.

Além dos projetos que estão em desenvolvimento 

atualmente e que foram descritos, vale destacar que 

na unidade houve outro projeto de extensão com 

enfoque socioambiental, no entanto, não foi pauta 

desta pesquisa, pois já estava concluido. Este projeto 

analisou a eficiência de aquecedores solares quanto 

aos aspectos energéticos, térmicos e financeiros 

fabricados por meio da reutilização de produtos 

reciclados.

Tecnologias de Informação e Comunicação 

identificadas nos projetos de extensões

Nesse contexto, entre as TICs identificadas nos projetos 

analisados, por meio de um levantamento na internet 

e entrevistas realizadas com os coordenadores, 

demonstram: a utilização de ferramentas para a 

comunicação com o público em geral, um editor de 

texto para o desenvolvimento de trabalhos realizados 

internamente pelos alunos, uma planilha eletrônica 

para organização de dados e por fim o uso de software 

para a edição de vídeos.

Por meio da entrevista feita com o coordenador do 

projeto CoDAF e a partir de informações coletadas no 

portal do projeto, foi observado que para as atividades 

desenvolvidas são utilizadas as seguintes tecnologias 

de informação e comunicação: e-mail, portal, um canal 

na rede You Tube, uma página e um grupo na rede 

social Facebook, sendo que estas são utilizadas para 

a divulgação de informações e outras atividades do 

projeto.

Segundo o coordenador, o portal é a principal 

ferramenta utilizada pelo projeto, tendo em vista que 

nesse portal é feito o cadastramento das propriedades 

rurais dos produtores familiares, a fim de promover a 

divulgação dos seus produtos. No entanto, também 

busca trazer informações da agricultura familiar, como, 

por exemplo, o conceito, os programas governamentais 

de incentivos para o setor, as leis que abrangem a 

área, divulgação de cursos que serão fornecidos 

pelo projeto, entre outras que podem agregar valor 

tanto para os próprios produtores quanto para outros 

interessados em saber sobre o assunto. Outro ponto 

positivo do portal é o canal aberto de comunicação no 

item “fale conosco”, pelo qual se captam as demandas 

e necessidades da comunidade e responde-se a 

questionamentos específicos  da agricultura familiar 

que não se encontram disponíveis on line. Confirma-se, 

desta maneira, que os canais para a aproximação e a 

relação dialógica da universidade com a comunidade  

são oferecidos.

Além do uso do portal como ferramenta para 

comunicação, é utilizada também a página na rede 

social do Facebook, a fim de promover a divulgação 

das informações e também do projeto, de forma 

geral. Nesta rede social, existe a presença de um 

grupo fechado, formado pela equipe de trabalho, 

com o objetivo de realizar diálogos e planejamentos 

estratégicos para a organização de eventos e ações 

do grupo. Contudo, também se utiliza de e-mail 

com o objetivo de transmitir a comunicação entre os 

integrantes. 

Nota-se que as publicações diárias de notícias 

na página do projeto de extensão na rede social 

(Facebook), fazem com que o internauta seja 

redirecionado para a página do portal do CoDAF,  

promovendo e gerando uma maior quantidade de 

acessos. Dessa maneira, ocorre amplificação da 

divulgação das atividades realizadas pelos projetos 

e, a partir dai, mostra o grande potencial que o 

portal tem para este projeto de extensão no que se 

refere ao repasse de informações e interação com a 
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comunidade, que é papel fundamental em um projeto 

de extensão universitária.

Este projeto também conta com o uso de um editor 

de textos e planilhas eletrônicas para a realização 

de controles, armazenamento de dados e trabalhos 

internos feitos pelos discentes. Além disso, como o 

projeto também disponibiliza vídeoaulas na internet 

pelo YouTube, é necessário que os membros do 

projeto manipulem editores de vídeos como, por 

exemplo, o Microsoft Movie Maker, que tem como 

objetivo a criação e edição de vídeos.

É importante destacar que o projeto CoDAF teve 

inicio no ano de 2013 e sua equipe interdisciplinar é 

constituida por docente,  discentes do programa de 

Pós-graduação em Agronegócio e Desenvolvimento 

(mestrandos e pós doutoranda), graduandos de 

administração e de engenharia de biossistemas da 

UNESP, Câmpus de Tupã, discentes do programa 

de Pós-graduação em Tecnologia da Informação 

(mestrandos e doutorandos) da UNESP, Câmpus 

de Marília. Levando em consideração que todos 

possuem algum tipo de interação com as tecnologias 

digitais utilizadas e em vários níveis de conhecimento, 

tamanha diversidade propicia a troca de saberes, com 

foco na extensão desses conhecimentos de maneira 

digital à comunidade prioritariamente rural. 

A utilização dessas tecnologias pelos membros, é 

feita de acordo com o trabalho que cada integrante 

desenvolve internamente no projeto, podendo assim 

a cada momento estar utilizando uma tecnologia 

diferente. Contudo, a administração do portal, principal 

ferramenta de TIC, é gerenciada diretamente apenas 

por três membros do grupo, apesar de receberem 

colaborações parciais dos outros integrantes.

Desse modo, o coordenador do projeto afirma também 

que algumas dessas tecnologias têm sua utilização 

desde o ínicio do projeto, sendo que outras surgiram 

após sentirem a necessidade de realizar algum 

trabalho específico, como, por exemplo, a elaboração 

de vídeos. Além disso, relatou também que no seu 

ponto de vista as TICs cumprem seu papel diante dos 

objetivos do projeto de extensão.

Nesse cenário, percebe-se, que ocorre uma forte 

presença na utilização de vários tipos TICs na 

execução deste projeto de extensão, sendo que existe 

grande interação dos membros com as tecnologias 

utilizadas. 

Já os projetos de extensão universitária REAP e 

Olhar Ambiental, que atualmente estão em processo 

junção de suas atividades em um único projeto, mas 

utilizando veículos de comunicação diferentes, fazem 

a utilização de e-mail, blog, canal na rede You Tube, 

página e grupo na rede social Facebook, a fim de 

obter divulgação de suas atividades e diálogo entre 

os membros do projeto. Assim, como no CoDAF, estes 

projetos também fazem o uso de editor de texto e 

planilhas eletrônicas para elaborar trabalhos internos 

dos projetos feitos pelos discentes.

Tanto o projeto REAP, quanto o programa Olhar 

Ambiental, iniciaram suas atividades no ano de 2012, 

tendo em vista que, segundo a coordenadora dos 

projetos, por meio de entrevista, o primeiro ano de 

ambos foi destinado para a organização de como 

seriam as ações desses projetos, fazendo com que no 

ano seguinte as mesmas pudessem ser implementadas 

de fato.

Contudo, a coordenadora relatou que neste ano de 

2015, os dois projetos estão em uma fase de junção, pois 

têm objetivos semelhantes, uma vez que ambos visam 

trabalhar com a educação ambiental. Essa união, de 

acordo com a coordenadora, reforça as possibilidades 

de facilitar o processo de gerenciamento, tanto das 

atividades quanto para ampliar ações empreendidas.

A partir do processo de unificação dos dois projetos, 

o grupo é integrado, atualmente, por 15 moderadores 

para o desenvolvimento das atividades. Os integrantes 

são discentes de graduação em Administração 

e Engenharia de Biossistemas e, assim como no 

CoDAF, também conta com discentes do Programa 

de Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento 

da própria unidade, além de docentes da unidade. 

Nesse contexto, de acordo com a coordenadora, 

todos os envolvidos utilizam de alguma forma as 

TICs identificadas, levando em conta que o projeto 

possui a divisão de grupos para desenvolvimento das 
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atividades e dessa maneira o uso depende da ação 

que está sendo realizada.

A coordenadora cita também que o e-mail é utilizado 

para a comunicação entre os membros do grupo, 

fazendo uso de uma ferramenta conhecida como listas 

de discussões, que gera uma dinâmica de diálogo 

contínuo entre a equipe. Contudo, afirmou que a 

ferramenta comunicacional poderia ser mais eficiente 

para o projeto, se ocorresse maior assiduidade de 

acesso entre o grupo e maior número de usuários 

ativos.

No entanto, explicou que o objetivo destas listas de 

discussões é atingir membros da rede, que estão 

localizados em diversas partes da região da Alta 

Paulista, sendo que é importante destacar que estes 

membros nem sempre são os moderadores do 

grupo. Sendo assim, para o diálogo apenas entre 

os moderadores é utilizado um grupo na rede social 

Facebook, a fim de facilitar a organização e execução 

das atividades.

As matérias geradas para o programa Olhar Ambiental, 

transmitido na TV Universitária local, têm suas edições 

enviadas para seu canal no You Tube e, posteriormente, 

compartilhado em seu blog, com o objetivo de realizar 

a divulgação do  trabalho. A página da rede social, 

também tem seu uso com o propósito de mostrar ao 

público as atividades realizadas pelos mesmos, além 

de receber sugestões do público em geral. O blog por 

sua vez, funciona como mais uma ferramenta utilizada 

por esse projeto, com o objetivo de comunicar e gerar 

informações sobre o assunto abordado.

As tecnologias utilizadas tanto pela REAP quanto 

pelo programa Olhar Ambiental têm sido usadas, 

parcialmente, desde o início dos projetos, sendo que 

foram incrementadas de acordo com a necessidade 

de cada atividade a ser realizada. A coordenadora 

afirma também, que as tecnologias cumprem seu 

papel para a obtenção do objetivo do trabalho durante 

os serviços realizados.

Na abordagem realizada neste trabalho, foi 

possível perceber que os projetos de extensão 

analisados, utilizam várias tecnologias iguais para o 

desenvolvimento de suas atividades. Isso pode ocorrer 

pelo fato dos projetos buscarem objetivos parecidos 

entre si, desse modo fazendo com que sejam muito 

semelhantes a utilização dessas ferramentas.

Nota-se a evidente aproximação da Universidade 

Estadual Paulista, Câmpus de Tupã, com a 

comunidade por meio destes projetos analisados, fato 

que possibilita ampliar condições de saberes e bem-

estar da sociedade. 

Tal aproximação é notada no projeto CoDAF por meio 

da elevação do número de leitores das notícias diárias, 

que está sendo monitorado pelo grupo. Reforçando 

este fato, as inserções de comentários e solicitações 

de demanda por meio dos produtores são feitas 

pelo portal CoDAF no item “fale conosco”. Os cursos 

presenciais corroboram para esta aproximação entre a 

academia e a comunidade externa.

Na REAP o programa Olhar Ambiental é detaque na 

redução da lacuna que ainda existe entre a população 

local e o Câmpus. O conteúdo apresentado permeia 

o cotidiano dos telespectares do canal Universitário, 

no qual as inserções são exibidas para um público 

distinto por via televisiva, ampliando acesso de 

informações que partem da universidade e em direção 

à comunidade.

Ao analisar os resultados, leva-se em consideração a 

abordagem de Rocha (2007) que aponta o fortalecimento 

da relação da universidade com a comunidade por 

meio da extensão universitária, ao proporcionar 

relação dialógica entre as partes e a possibilidade de 

desenvolver ações sócio-educativas que priorizam a 

superação das condições de desigualdade e exclusão 

ainda existentes. E, na medida em que socializa e 

disponibiliza seu conhecimento, tem a oportunidade 

de exercer e efetivar o compromisso com a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade.

Nesta abordagem de conquista da interação entre 

academia e comunidade, os projetos de extensão 

analisados cumprem seu papel, no sentido de 

compreender melhor as demandas da sociedade 

por meio da identificação de problemas e sugerindo 

possíveis soluções ou fatores que amenizem seus 
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efeitos.

O comprometimento mútuo ocorre por meio de ações 

participativas, com o envolvimento da comunidade 

nos projetos de extensão, estabelecendo via de 

aprendizagem com fluxo bilateral de informações, 

num processo ganha-ganha, como ficou evidenciado 

no portal CoDAF no item “fale conosco”, por meio dos 

comentários e acessos crescente a visualização das 

notícias diárias e, principalmente, na aproximação 

presencial dos cursos e palestras oferecidos pelo 

Projeto de extensão. Na REAP e no Programa Olhar 

Ambiental esta troca de saberes ocorre, principalmente, 

pelo feedback da sociedade sobre as temáticas 

inseridas nos programas televisivos, complementados 

pela progressiva visualização do blog e página em 

redes sociais (facebook).

Em complemento a análise de TIC, verificaram-se 

nos projetos de extensão universitários analisados as 

seguintes diretrizes:

•	Processo educativo, cultural e científico: relatado 

pelos membros que narram evolução academica 

e cultural por meio das ações dos projetos de 

extensão;

•	Articula o Ensino e a Pesquisa: consegue 

disponibilizar à população externa, resultados de 

pesquisas científicas desenvolvidas na unidade 

universitária;

•	Troca de saberes, acadêmico e popular: a 

interação já descrita ocorre principalmente por 

meio do portal CoDAF e do programa televisivo 

Olhar Ambiental;

•	Aproximação da UNESP com a comunidade: 

papel da extensão universitária, esta prática de 

aproximação está sendo constatada nos projetos 

analisados;

•	Produção e socialização do conhecimento: 

podese elencar o programa Olhar Ambiental como 

ferramenta de socialização de conhecimentos, 

além das notícias diárias apresentadas pelo 

CoDAF, cursos e palestras;

•	Busca atender as demandas apresentadas pela 

comunidade: pode-se citar o curso de gestão 

da propriedade rural por meio de planilhas 

eletrônicas, que foi uma demanda da sociedade 

rural, executada pelo Projeto CoDAF no ano de 

2015;

A busca pela difusão de conhecimentos é prática 

cotidiana nos projetos de extensão universitária 

abordados neste estudo.

Além dos indicativos apresentados, a extensão 

universitária incorpora aos discentes extensionistas 

práticas de cidadania, ações de inclusão, 

solidariedade e maturidade de cunho científico, 

além de aparelhamento relacional desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades e atitudes para enfrentar 

com melhor preparo o mercado de trabalho futuro.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As TICs utilizadas pelos projetos são muito semelhantes 

no desenvolvimento de suas atividades por terem a 

mesma finalidade de transferencia de conhecimentos 

e informações, com enfoque socioambiental para a 

comunidade. Embora os projetos analisados tenham 

como prioridade, nicho específico da sociedade, as 

TICs colaboram no processo de extensão dos saberes 

da academia para a sociedade.

Conclui-se que as TICs tendem a tornarem-

se ferramentas indispensáveis para ampliar a 

comunicação entre públicos distintos, como no caso da 

extensão universitária, na qual ocorre a aproximação e 

diálogo reflexivo entre a universidade e a comunidade 

externa.

Evidencia-se neste artigo que as TICs estão facilitando 

a comunicação entre os membros internos dos projetos, 

assim como nos projetos de extensão abordados que 

buscam a integração entre universidade e comunidade.
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Capítulo 7
NOVA ABORDAGEM NO RECONHECIMENTO DE RECEITAS 

E DESPESAS AMBIENTAIS ATENDENDO A LEGISLAÇÃO E 

EVIDENCIANDO A SUSTENTABILIDADE E IMAGEM EMPRESARIAL

Leonor Venson de Souza

Daniel Teotonio do Nascimento

Edison Luiz Leismann 

Resumo: Muito se discute sobre a ausência de normas específicas relacionadas à 
contabilidade ambiental no Brasil. A contabilidade ambiental apesar de não estar normatizada 
pode ser tratada e inserida nas organizações com base nos princípios e práticas utilizados 
pela contabilidade financeira através de normas existentes. Ativos, passivos, receitas e 
despesas ambientais podem ser registrados e evidenciados através dos relatórios usuais 
da contabilidade financeira, sem haver necessidade de normas específicas, com a 
inclusão de dados concernentes aos fatos ambientais dentro de uma estrutura já existente.  
Essa nova abordagem tem por objetivo analisar o papel da contabilidade nos aspectos 
conceituais, analisar relatórios convencionais da contabilidade financeira e sua aplicação 
na contabilidade ambiental. No intuito de atingir ao objetivo proposto foi realizada uma 
pesquisa de natureza exploratória, descritiva e bibliográfica com abordagem qualitativa 
e quantitativa.  Por meio de um estudo de caso foi possível efetuar análise comparativa 
das demonstrações contábeis de uma empresa do ramo de prestação de serviços que 
implantou SGA - Sistema de Gestão Ambiental no exercício de 2010 com evidenciação das 
ações relacionados às questões ambientais. Foi possível demonstrar que a contabilidade 
ambiental pode ser mensurada e evidenciada utilizando-se das normas existentes e ainda 
contribuir na divulgação de informações relacionadas às ações de preservação e proteção 
ao meio ambiente como também destacar as ações corretivas implantadas pela organização 
em prol do meio ambiente e os resultados obtidos.

Palavras Chave: Contabilidade ambiental, evidenciação contábil e receitas por benefícios 
presentes e futuros.
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1. INTRODUÇÃO

A contabilidade como instrumento de gestão e controle 

cumpre o papel de registar as operações que afetam 

o patrimônio das entidades. As informações geradas 

pela contabilidade são de grande importância para 

seus usuários, internos ou externos, que a partir dos 

relatórios geram informações úteis para a tomada de 

decisão. A precisão das informações demandadas 

pelos usuários e o desenvolvimento de aplicações 

práticas da Contabilidade dependerão, sempre, da 

observância dos seus Princípios, cuja aplicação 

concernente à solução de situações concretas deverá 

considerar o contexto econômico, tecnológico, 

institucional e social em que os procedimentos serão 

aplicados. Isto significa, com grande frequência, o uso 

de projeções sobre o contexto em causa, o que muitos 

denominam de visão prospectiva nas aplicações 

contábeis. 

Neste contexto, muito tem se discutido sobre a ausência 

de normas no que tange ao registro das operações 

que afetam o patrimônio das entidades relacionadas 

às causas ambientais, ou especificamente, da 

contabilidade ambiental. As organizações e governos 

tem buscado atender as exigências éticas e legais 

clamadas pela sociedade na luta pela preservação 

dos recursos naturais, pela produção de alimentos 

mais saudáveis e diminuição de impactos que agridem 

ao meio ambiente. 

Diante das discussões, implicações legais e éticas 

que o desenvolvimento sustentátel tem abordado 

a contabilidade tem um papel fundamental como 

instrumento de registro uma vez que possibilita o 

registro de fatos que alteram o patrimônio das entidades 

(pessoa física ou jurídica) evidenciando os resultados, 

quer seja por relatórios convencionais usuais da 

contabilidade financeira, através das demonstrações 

de resultados com  o registro de receitas oriundas 

da redução de gastos obtidas pela implantação 

de sistemas de gestão ambiental, quer por notas 

explicativas e ainda por relatórios da administração. 

Neste contexto, a contabilidade ambiental cumpre 

ainda demonstrar o perfil social da empresa e tornar 

público quais são as ações adotadas pelas empresas 

quanto aos aspectos ambientais, tanto no que se 

refere a políticas ecologicamente corretas, que 

visem a proteção do meio ambiente, como também 

ações corretivas com o intuito de evitar danos futuros 

(KROETZ, 2000).

2 CONCEITOS

2.1 O PAPEL DA CONTABILIDADE

Segundo Iudicibus (2006) a contabilidade pode ser 

conceituada como sendo: “... o método de identificar, 

mensurar e comunicar informação econômica, 

financeira, física e social, a fim de permitir decisões 

e julgamentos adequados por parte dos usuários 

da informação.” Reforça Jochem (2008) que a 

contabilidade como ciência de cunho essencialmente 

social tem papel amplo e fundamental, na promoção 

do ser humano na inter-relação empresa e indivíduo. 

Pensar a Contabilidade vai além da elaboração e 

apresentação de relatórios ligados ao patrimônio. 

É necessário ver o que existe oculto na análise 

patrimonial: as idéias, as teorias e as ideologias que 

marcam tal situação. Não basta demonstrar uma 

situação patrimonial em um determinado momento, 

é, necessário deixar claro como tal situação foi 

alcançada. É necessário saber o que se quer e para 

onde se quer chegar. Uma ciência com cunho social 

precisa, partir do ponto de vista da coletividade, 

visando construir o patrimônio particular com respeito 

a todos os envolvidos no processo tanto os de forma 

direta quanto os de forma indireta, e sem esquecer 

dos agentes ambientais. A contabilidade por ser um 

importante instrumento que auxilia a administração na 

tomada de decisões permite também que o processo 

decisório decorrente das informações contábeis 

não se restrinja apenas aos limites da empresa, aos 

administradores e gerentes, mas também a outros 

usuários externos à organização.

Na contabilidade ambiental seus conceitos e pesquisas 

ainda são muitos recentes, sendo seu surgimento 

em virtude das necessidades de preservação do 

meio ambiente. Busca atender as necessidades de 

empresas que antes se preocupavam com a eficiência 

dos sistemas produtivos e agora necessitam de 

mecanismos para conciliar crescimento econômico 

com preservação ambiental. As companhias têm o 

desafio de manter e expandir sua clientela, conservar 

seu capital, captar recursos externos para conseguir 

investir no seu negócio e, ao mesmo tempo, serem 
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aceitos pela sociedade na qual estão inseridas, 

demonstrando que sua atividade e seus produtos não 

causam danos (SOUZA, 2008).

Ainda Segundo Ribeiro (2010), torna-se importante 

a participação da área contábil, tentando encontrar 

um melhor meio para evidenciar e mensurar os 

danos ambientais assim como os recursos naturais 

consumidos ou mantidos, tendo em vista que esses 

valores, até então de difícil mensuração, podem 

representar um grande percentual de riqueza ou 

prejuízo para a empresa interferindo diretamente na 

sua continuidade.

Segundo Ferreira (2006) “a contabilidade ambiental 

não se refere a uma nova contabilidade, mas a um 

conjunto de informações que relatem adequadamente, 

em termos econômicos, as ações de uma entidade 

que modifiquem o seu patrimônio”.

Destaca-se que o papel da Contabilidade Ambiental 

se destina a facilitar as decisões relativas à atuação 

ambiental da empresa a partir da seleção de 

indicadores e análises de dados, da avaliação destas 

informações com relação aos critérios de atuação 

ambiental, da comunicação, e da revisão e melhora 

periódica de tais procedimentos e também como uma 

ferramenta de controle e evidenciação das informações 

de natureza ambiental.  

2.2 DOS PRINCÍPIOS

A precisão das informações demandadas pelos 

usuários e o próprio desenvolvimento de aplicações 

práticas da Contabilidade dependerão, sempre, da 

observância dos seus Princípios, cuja aplicação à 

solução de situações concretas deverá considerar o 

contexto econômico, tecnológico, institucional e social 

em que os procedimentos serão aplicados. 

Para Sá (1998, p. 90), os princípios contábeis são 

“como macro regras ou matrizes de onde razões 

derivadas fluem” com intuito de uniformizar e 

padronizar as informações contábeis. O Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) em sua resolução 

750/93, resolução esta, que atualizou os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade a que se refere à 

resolução CFC nº 530/81, diz a respeito dos princípios:

Art. 2º Os Princípios de Contabilidade 

representam a essência das doutrinas 

e teorias relativas à Ciência da 

Contabilidade, consoante o entendimento 

predominante nos universos científico e 

profissional de nosso País. Concernem, 

pois, à Contabilidade no seu sentido 

mais amplo de ciência social, cujo objeto 

é o patrimônio das entidades. (Redação 

dada pela Resolução CFC nº. 1.282/10)

Um dos principios introduzidos pela convergência 

das normas contábeis aos padrões internacionais 

através do IRFS - International Financial Reporting 

Standards, que trouxe nova abodagem e interpretação 

aos fatos contábeis, é o principio da essência sobre 

a forma. Preceitua-se que a essência das transações 

nem sempre é consistente com a sua forma legal. 

A finalidade principal da contabilidade é a de gerar 

informações aos diversos usuários para a tomada 

de decisão. Essas informações deverão ser úteis, 

relevantes, precisas e fornecidas em tempo hábil. Para 

serem úteis, as informações devem ser relevantes, ou 

seja, ter poder de influência nas decisões econômicas 

dos usuários. Para que a informação seja relevante, 

ela deve representar adequadamente as transações, 

sendo necessária a contabilização e apresentação do 

acordo pela sua essência e realidade econômica, e não 

meramente sua forma legal. Este princípio está contido 

na Estrutura Conceitual, sendo também utilizado em 

outros pronunciamentos, como a IAS 17 – Operações 

de Arrendamento Mercantil e a IAS 18 – Receitas.  

Muitos conceitos trazidos pelas IFRS não são 

necessariamente inéditos para a doutrina contábil 

brasileira, mas certamente trazem novidade à prática 

profissional de muitos contadores e ao ambiente 

contábil das companhias. Nesse contexto, está sendo 

quebrado um paradigma cultural há muito presente 

em nosso ambiente econômico-financeiro, segundo 

o qual os eventos econômicos eram interpretados 

e, consequentemente, registrados e mensurados 

predominantemente conforme sua forma jurídica. 

(PARECER DE ORIENTAÇÃO Nº 37 - CVM, 2011).

Dois conceitos inter-relacionados são essenciais 
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para o entendimento dessa nova realidade contábil: 

(i) a representação verdadeira e apropriada; e (ii) a 

primazia da essência sobre a forma. Para que essa 

representação apropriada (true and fair view) possa 

ser alcançada, é importante observar a primazia 

da essência econômica sobre a forma jurídica dos 

eventos econômicos. Dessa forma, com a mudança 

iniciada com a edição da Lei 11.638, de 2007, resgata-

se a característica fundamental das demonstrações 

contábeis, que devem representar fidedignamente 

a realidade dos efeitos econômicos das transações, 

independentemente do seu tratamento jurídico.

Nesse sentido estabelece o Pronunciamento 

Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), aprovado pela Deliberação CVM nº 

539, de 14 de março de 2008: 

33. Para ser confiável, a informação 

deve representar adequadamente as 

transações e outros eventos que ela 

diz representar. Assim, por exemplo, o 

balanço patrimonial numa determinada 

data deve representar adequadamente 

as transações e outros eventos que 

resultam em ativos, passivos e patrimônio 

líquido da entidade e que atendam aos 

critérios de reconhecimento.

(...)

35. Para que a informação represente 

adequadamente as transações e outros 

eventos que ela se propõe a representar, 

é necessário que essas transações 

e eventos sejam contabilizados e 

apresentados de acordo com a sua 

substância e realidade econômica, e não 

meramente sua forma legal. A essência 

das transações ou outros eventos 

nem sempre é consistente com o que 

aparenta ser com base na sua forma 

legal ou artificialmente produzida. 

Entretanto, Iudicibus (2006) e Hendriksen e Breda 

(1999) corroboram essa ideia ao dizer que a informação 

a ser divulgada para os diversos usuários deve ser, ao 

mesmo tempo, adequada, justa e completa. Segundo 

Iudicibus (2006), a divulgação é um compromisso da 

contabilidade para com os usuários e com os seus 

próprios objetivos. Esse mesmo autor cita que, na 

essência, a divulgação deve:

[...] apresentar informação quantitativa 

e qualitativa de maneira ordenada, 

deixando a menos possível para ficar 

de fora dos demonstrativos formais, a 

fim de propiciar uma base adequada de 

informação para o usuário. Ocultar ou 

fornecer informação demasiadamente 

resumida é tão prejudicial quanto fornecer 

informações em excesso (IUDICIBUS, 

2006, p. 129)

O princípio insurge trazendo ao debate a adoção de 

uma nova contabilidade provocando a quebra de 

paradigmas. No que tange à contabilidade ambiental  

a aplicação deste princípio possibilita o registro de 

não somente os valores gastos em investimentos 

realizados nos processos de melhorias que  os 

sistemas de gestão demonstram, mas registrando e 

destacando os resultados obtidos com a redução de 

custos, volume de vendas, valorização da marca e 

outros como o consumo de água, energia elétrica e 

material de expediente.

A correta aplicação deste princípio no que concerne 

à contabilidade e em especial ao registro de fatos 

relacionadas à contabilidade ambiental  traz grande 

contribuição na interpretação  das informações 

considerando o ambiente onde estão inseridos. Ações 

registradas por práticas de proteção e preservação 

do meio ambiente podem ter sua interpretação pela 

essência sob a forma, considerando todos os aspectos 

relacionados, por regulação governamental, questões 

éticas ou sociais e os resultados de alguma forma, 

mensuráveis pelos benefícios auferidos, presentes 

ou futuros  e evidenciados em seus relatórios, o que 

veremos mais adiante.

2.3 EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL

O objetivo  da divulgação é tornar evidente, mostrar 

com clareza e que evidente é aquilo que não oferece 

dúvida, que se compreende prontamente. Talvez 

pudéssemos unir essas conceituações e dizer que 
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evidenciação significa divulgação com clareza, 

divulgação em que se compreende de imediato o que 

está sendo comunicado (AQUINO e SANTANA, 1992, 

p. 1).

A escrituração dos fatos tangíveis está, de certa 

forma, evidenciada nos relatórios divulgados pela 

contabilidade, obrigatórios ou não. Os dados 

registrados na contabilidade são transformados em 

relatórios e, a partir destes, a empresa prepara as 

demonstrações contábeis. Estas são publicadas com 

a finalidade de tornar pública a situação econômica e 

financeira das empresas. 

A estrutura conceitual para elaboração e apresentação 

das demonstrações contábeis, que são descritas 

no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

(2008), estabelece que o objetivo das mesmas é 

fornecer informações sobre a posição, o desempenho 

e as mudanças na posição patrimonial  e financeira 

da entidade que sejam úteis aos usuários em suas 

avaliações e na  tomada de decisão econômica. 

Porém, nota-se escassez de normas específicas que 

demonstrem de forma evidente os resultados obtidos 

decorrente de fatos subjetivos que alteram o patrimônio 

das entidades e que tem um potencial valor  agregado 

implícito de díficil mensuração.

2.4 NOTAS EXPLICATIVAS

A lei 6.404/76 em seu artigo 176 afirma que ao fim 

de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, 

com base na escrituração mercantil da companhia, 

as demonstrações financeiras, que exprimam com 

clareza a situação do patrimônio da companhia e as 

mutações ocorridas no exercício. No parágrafo quinto 

as notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei 

nº 11.941, de 2009) 

I – apresentar informações sobre a base 

de preparação das demonstrações 

financeiras e das práticas contábeis 

específicas selecionadas e aplicadas 

para negócios e eventos significativos; 

(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009); 

II – divulgar as informações exigidas 

pelas práticas contábeis adotadas no 

Brasil que não estejam apresentadas em 

nenhuma outra parte das demonstrações 

financeiras; 

III – fornecer informações adicionais não 

indicadas nas próprias demonstrações 

financeiras e consideradas necessárias 

para uma apresentação adequada; 

As notas explicativas cumprem o papel de auxiliar 

na interpretação e esclarecimentos das informações 

geradas pela contabilidade. Se adequadamente 

utilizadas, as informações adicionais fornecidas pelas 

notas explicativas trarão importante contribuição na 

divulgação das ações ambientais.

2.5 RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Segundo Iudicibus et al. (2010, p. 717), “adicionalmente, 

as demonstrações contábeis também devem mostrar 

os resultados da gestão, pela administração, dos  

recursos que lhe são confiados”. Tais informações 

serão divulgadas pelos gestores  no Relatório da 

Administração (RA). Ressalta Rodrigues (2005), o 

RA é um importante e necessário complemento às 

demonstrações contábeis por fornecer informações 

adicionais que podem ser úteis no julgamento de um 

maior número de usuários.

2.6 ATIVO AMBIENTAL

Para Carvalho (2008), o ativo ambiental é tudo que a 

empresa tem em relação a bens e direitos que estão 

relacionados à proteção, preservação e recuperação 

ambiental, podendo gerar benefícios futuros. No ativo 

circulante, podem entrar os estoques ambientais 

que são produtos destinados à preservação e 

proteção ambiental, como, por exemplo, produtos 

reciclados. No ativo não circulante, entram gastos 

com reflorestamento, aquisição de floresta para 

recuperação, máquinas e equipamentos que são 

adquiridos para proteger, preservar ou amenizar 

danos causados à natureza.

Os ativos ambientais estão relacionados com 

investimentos em tecnologias, matérias-primas e 

processos de riscos ao meio ambiente, à saúde 

pública ou dos trabalhadores em uma perspectiva de 

geração de benefícios econômicos e valorização dos 

empreendimentos, assim como ao estabelecimento 
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de diferenciais de mercado vinculados com a 

responsabilidade social e ambiental das empresasde 

prevenção, contenção, diminuição ou eliminação de 

aspectos poluentes ou que representam. (HENDGES, 

2013).

Reforçam Assis, Braz e Santos (2011) que ativos 

ambientais são os bens adquiridos pela companhia 

com a finalidade de controlar, preservar e recuperar 

o meio ambiente. As características dos ativos 

ambientais são diferentes de uma organização para 

outra, pois a diferença entre os vários processos 

operacionais das distintas atividades econômicas deve 

compreender todos os bens utilizados no processo de 

proteção, controle, conservação e preservação do 

meio ambiente.

2.7 PASSIVOS AMBIENTAIS

Para Tinoco; Kraemer (2005) passivo ambiental é um 

“sacrifício de beneficio econômico para preservação, 

recuperação e proteção do meio ambiente”. Assim 

sendo, passivo ambiental é todo gasto, investimento, 

desembolso com que a empresa tem que arcar para 

preservar a natureza ou reverter os prejuízos causados 

à mesma, quer seja por multa ou outro tipo de 

penalidade. Os passivos podem ser obrigatórios por 

exigências legais, como por exemplo, impostos pagos 

ao governo, multas por alguma infração cometidas 

dentre outros.

Para Assis, Braz e Lopes (2011) passivo ambiental 

é toda e qualquer obrigação contraída e destinada 

a aplicação em ações de controle, preservação e 

recuperação do meio ambiente. Para reconhecer 

de maneira eficaz o passivo ambiental, devem-se 

observar alguns aspectos, como o comprometimento 

da empresa em relação à extração e utilização de 

recursos naturais, a necessidade de recursos para 

liquidar os possíveis passivos ambientais e como 

estimar com precisão o montante do passivo ambiental 

de forma segura.

2.8 RECEITAS  

Na definição do FASB (1975 apud HENDRIKSEN; 

BREDA, 2007), “receitas são entradas ou outros 

aumentos de ativos de uma entidade, ou liquidações 

de seus passivos (ou ambos), decorrentes da entrega 

ou produção de bens, prestação de serviços, ou outras 

atividades correspondentes a operações normais ou 

principais da entidade”

Segundo Lima Filho et. al (2011) o processo de 

agregação de valor contínuo aos bens e serviços  

por parte de uma entidade está relacionado com a 

realização da receita. Quando esta agregação de 

valor pode ser mensurada de maneira relativamente 

segura ocorre o seu reconhecimento.  Para Kam 

(1986) a renda não aparece de repente quando uma 

venda é feita, mas é gerada em incrementos de um 

processo contínuo, como um  aumento em ordem 

gradual durante o período de produção deade que 

seja possível sua comprovação.

No que concerne ao conceito de ganhos para 

Hendriksen e Breda (2007) ganhos resultam de 

eventos favoráveis que não estão diretamente 

relacionados com a produção normal de receitas das 

empresas colocando que a maior dificuldade consiste 

em distinguir o que é normal e o que é extraordinário 

na vida das entidades. Segundo Kam (1986), ganhos 

significam aumentos em ativos líquidos resultantes da 

realização de operações periféricas ou incidentais, 

ou outros eventos que podem estar em grande parte 

fora do controle da empresa. Lima et al (2011) resume 

que a receita é o esforço da empresa que busca um  

resultado, seja essencial ou periférico; é a validação 

pelo mercado do incremento no potencial do ativo 

gerar benefícios futuros o ganho, por sua vez, é um 

resultado positivo que independe  inteiramente de 

qualquer esforço por parte da empresa. 

2.9 DESPESAS

Clark e Cathey (2001) definem despesas como custos 

expirados na geração de receitas. Para Hendriksen e 

Breda (2007) despesa pode ser definida como o uso ou 

consumo de mercadorias ou serviços para a obtenção 

de receitas. As despesas são a contrapartida das 

receitas, participando da concepção de lucro. 

A despesa é a concretização do esforço, em termos 

monetários, para a geração da receita. Reduz o 
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patrimônio da empresa, o que é justificado pela 

promessa de geração futura ou imediata de receita 

que deve, por definição, suplantar as despesas e 

assim gerar a parcelado lucro. O fato gerador de 

despesa é o esforço continuado para produzir receita, 

já que tanto a despesa é conseqüência da receita, 

como a receita pode derivar da despesa, ou melhor, a 

receita futura pode ser facilitada por gastos passados, 

correntes ou futuros. (LIMA ET AL, 2011)

3. METODOLOGIA

Este estudo tem como proposta evidenciar o registro 

de fatos relacionados à preservação e preservação 

do meio ambiente, isto é, registros da contabilidade 

ambiental, considerando a aplicação dos princípios 

concernentes à cência contábil e em especial ao da 

essência sobre a forma. A pesquisa exploratória foi 

realizada através de um levantamento de dados em uma 

empresa do ramo de prestação de serviços contábeis, 

regime tributação simples nacional,  que implantou 

sistema de gestão ambiental em meados de 2010. O 

sistema de gestão ambiental como parte do processo 

de obtenção da certificação ISO 14.001. A aplicação 

das normas ISO 14001 tem como objetivo prover as 

organizações de elementos de um SGA eficaz que 

possam ser integrados a outros requisitos da gestão 

e auxiliá-las a alcançar seus objetivos ambientais e 

econômicos. Uma de suas finalidades é equilibrar a 

proteção ambiental e a prevenção de poluição com 

as necessidades socioeconômicas. Muitos desses 

requisitos podem ser abordados simultaneamente ou 

reapreciados a qualquer momento (ISO, 2004).

Buscou-se analisar os resultados, evidenciando os 

fatos que coroboraram na  implantação efetiva e na 

evidenciação dos  dados ambientais através das 

demonstrações financeiras, notas explicativas e saldos 

de contas patrimoniais.

A empresa ALFA (nome fictício), de pequeno porte, 

com faturamento anual em torno de 1 milhão de reais 

iniciou o processo de implantação de sistema de gestão 

ambiental, de forma voluntária, nos meados de 2010. 

Cumprindo as etapas de implantação previstas na ISO 

14001, iniciou os trabalhos com a sensilização dos 

seus 50 colaboradores visando a participação efetiva 

e o sucesso do empreendimento. Para as primeiras 

reuniões de sensibilização e de elaboração da política 

ambiental foram convocados os coordenadores dos 

quatro setores da empresa, departamento fiscal, 

contábil, departamento pessoal e legalização.

Iniciando os trabalhos foram realizados diversos gastos 

relacionados à implantação do processo.  Segundo 

os controles financeiros e de pessoal calculam-se 

que as horas gastas pela equipe de coordenação 

na fase incial do processo, e com base nas horas 

despendidas com a realização de duas reuniões por 

mês, sendo 4 horas cada, em dois meses e meio 

totalizaram 20 horas. A média salarial de remuneração 

direta por hora é de R$ 23,00 e indireta de R$ 36,80 A 

tabela 1 mostra os Encargos Diretos (13º, férias, FGTS, 

Alimentação, 30%) e Encargos Indiretos (Contribuição 

Patronal inicidente sobre a remuneração, Programas 

de Segurança no Trabalho e outros gastos).

Tabela 1. Gastos Iniciais com Implantação do SGA.

Cargo Valor
(+) 
Encargos 
Diretos

( + ) 
Total
Dos 
Gastos

Coordenador 
do Dpto. 
Pessoal

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto.  
Escrita Fiscal

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto. de 
Contabilidade

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Coordenador 
do Dpto. de 
Legalização

R$ 460,00 R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 736,00

Total Gasto no Período R$ 2.944,00

 Fonte: Dados da Pesquisa (2010).

Outras reuniões foram realizadas após a criação da 

política ambiental e implantação do plano, porém os 

valores gastos com a participação de colaboradores 

não foram devidamente alocados. A segunda etapa do 

programa, após a construção da política ambiental e 

sensilização para a implantação efetiva, contou com 
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a participação de todos os colaboradores. Várias 

palestras foram realizadas e os setores acompanharam 

a implantação com auxílio de uma empresa de 

consultoria pelo período de 6 meses, com visitas 

periódicas ao custo de  R$ 5.000,00. Todos puderam 

coroborar com idéias e medidas de contenção de 

consumo dos recursos naturais de forma bastante 

criativa.

Alguns pontos abordados foram de imediato 

implantados como por exemplo a substituição de 

copos descartáveis por copos de uso permanente. 

Cada um  dos colaboradores propôs trazer a 

própria caneca e  assim reduzir o consumo de 

copos descartáveis. Reutilização do verso de papéís 

rasurados, desde que não comprometessem o sigilo 

das informações, otimizando o consumo de papéis 

tipo A-4, material muito utilizado pelos colaboradores. 

Outra medida foi a redução do consumo de papel 

toalha de higiene pessoal, reduzindo o tamanho do 

papel e a quantidade consumida. A inutilização de 

documentos realizada através das picotadoras de 

papel e os resíduos gerados foram acondicionados 

em embalagens apropriadas e postos à disposição de 

agentes ambientais. Foi providenciada a aquisição de 

coletores seletivos de lixo ao custo de R$ 220,00 para 

a correta separação dos resíduos por tipo tais como 

papel, metal, vidro e plástico e acondicionados de 

forma que permitissem a coleta adequada.     

Também propôs-se um canal de envio de documentos 

digitalizados via internet, com acesso restrito e seguro 

aos clientes do escritório evitando a impressão de 

documentos, diminuição do consumo de tintas, energia 

elétrica e desgaste das máquinas. A reformulação do 

site ficou em R$ 4.000,00 e a manutenção mensal 

em R$ 200,00 por mês. A susbtituição de válvulas de 

contensão de água nos sanitários também foi proposta 

e implantada, assim também como torneiras com 

redutores do consumo. Com o material e serviços de 

instalação o total gasto foi de R$ 700,00. Em locais 

de pouco acesso tais como almoxarifado, garagem e 

arquivos foram instaladas 10 lâmpadas com sensores 

de baixo consumo de energia, sendo gastos na troca 

a importância de R$  350,00.

Os equipamentos de informática em desuso foram 

doados para oficinas de informática de entidades 

assistenciais. A aquisição de um software de sistema 

de gestão ambiental  com as normas da ISO ficaram 

em R$ 900,00 mais manutenção mensal de R$ 150,00.  

Após adotar as normas e efetivar a implantação do 

sistema, o passo seguinte foi a contratação de uma 

certificadora independente que atestou os padrões 

aplicados como “de conformidade” obtendo a 

certificação de ISO 14.001. O custo da certificação 

para obtenção do selo ISO 14001, válida por um ano, 

foi de R$ 8.000,00.  Cabe ressaltar que o processo de 

certificação exige melhorias contínuas e a renovação da 

certificação deve ocorrer anualmente. Após o registro  

dos dados, os gastos ficaram assim resumidos:

Tabela 2. Gastos na Implantação da ISO 14.001

Descrição dos Gastos Valor R$ Classificação
Contábil

Despesas com Pessoal 2.944,00
Resultado

Imobilizado Ambiental 1.270,00
Ativo

Reformulação do Site 4.000,00
Resultado

Software 900,00
Ativo

Despesas com Certificação 8.000,00 Resultado

Manutenção Sistemas (seis 
meses)

900,00
Resultado

Manutenção Site (seis 
meses)

1.200,00
Resultado

Serviços de Terceiros 9.000,00 Resultado

Total Gatos R$ 28.214,00

Fonte: Dados da Pesquisa (2010).

No final do exercício as contas foram classificadas da 

seguinte forma: os gastos com pessoal, manutenção 

de sistemas e site, instrução, treinamento e certificação 

foram contabilizados e classificados como despesas 

do exercício em conta “despesas ambientais” e de 

acordo com o que conceitua o pelo CPC PME - Comitê 

de Pronunciamento Contábil, Contabilidade Para 

Pequenas e Médias Empresas:

Despesas são decréscimos nos 

benefícios econômicos durante o período 

contábil, sob a forma de saída de recursos 

ou redução de ativos ou incrementos em  

passivos, que resultam em decréscimos 

no patrimônio líquido e que não sejam  
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provenientes de distribuição aos 

proprietários da entidade. 

O registro das aquisições de software, peças e 

acessórios foram contabilizados nas contas patrimonias 

grupo “ativo” conta “ativos imobilizados ambientais”. 

Ao analisar o desempenho dos gastos com material 

de expediente, consumo de água, energia elétrica, 

combustível, serviços de entrega, despesas de 

depreciação de máquinas e equipamentos, pode-se 

observar uma redução significativa após a implantação 

do SGA em torno de 30%, e que resultaram na 

importância de R$ 24.800,00. Redução esta em 

decorrência da implantação do SGA e de medidas de 

contenção. Com as ações implementadas e gastos 

necessárias para o processo, o resultado retornou de 

forma positiva, isto é, na forma de receitas ambientais, 

pois não seria alcançado este resultado caso não 

houvesse um esforço, um sacrifício financeiro. O 

resultado foi reconhecido de acordo com o conceito 

tratado pelo CPC PME - Comitê de Pronunciamento 

Contábil, Contabilidade Para Pequenas e Médias 

Empresas:

2.27 - Reconhecimento é o processo que 

consiste em incorporar na demonstração 

contábil um item que atenda a definição 

de ativo, passivo, receita ou despesa 

e  satisfaz os seguintes critérios:(a) for 

provável que algum benefício econômico 

futuro referente ao item flua para ou da 

entidade; e (b) tiver um custo ou valor que 

possa ser medido em bases confiáveis.

Ainda, conforme preicetua o item 2.8 deste mesmo 

pronunciamento:

Transações e outros eventos e 

condições devem ser contabilizados 

e apresentados de acordo com sua 

essência e não meramente sob sua forma 

legal. Isso aumenta a confiabilidade das 

demonstrações contábeis.

Procedeu então ao registro na contabilidade, 

no encerramento do exercício a receita obtida 

classificada dentro do grupo “outras Receitas” contas 

“Receitas Ambientais” e ficando assim evidenciadas 

nas Demonstrações:

Tabela 3. Demonstração do Resultado do Exerício

Empresa Alfa Ano
2009 % Análise Horizontal 2010 % Análise Horizontal

Receita Líquida de Serviços 1.000.000,00 100% 1.100.000,00 110%

( - ) Custo do Serviço prestado 500.000,00 100% -550.000,00 110%

Lucro Bruto 500.000,00 100% 550.000,00 110%

Despesas Operacionais

Despesas com Pessoal -150.000,00 100% -140.000,00 93%

Despesas Administrativas -100.000,00 100% -110.000,00 110%

Despesas/Receitas Financeira -1.500,00 100% -1.600,00 106%

Despesas Ambientais 100% -26.044,00 26.044%

Receitas Ambientais 100% 24.800,00 24.800%

Lucro Líquido do Exercício 248.500,00 100% 297,156,00 118%

Fonte: Dados da Pesquisa (2010).
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Conforme demonstrado nos resultados levantados, a 

empresa obteve aumento nas receitas de prestação 

de serviços de 10% no exercício de 2010 em 

comparação ao ano anterior e consequentemente 

nos custos também. Já as despesas aumentaram 

consideravelmente com a implantação do SGA, porém 

em contrapartida, registrou-se um resultado positivo 

de R$ 24.800,00, isto é, uma receita ambiental, 

mensurada pela redução do consumo.

Outros resultados intangíveis foram e serão obtidos 

decorrentes deste processo, tais como a preservação 

dos recursos naturais, valorização da marca e 

melhoria contínua nos processos,  porém não foram 

evidenciados nas demonstrações contábeis pelas 

dificuldades na mensuração. As notas explicativas 

destacaram os resultados obtidos cumprindo o seu 

papel de representar adequadamente as transações 

e outros eventos.

O Relatório da Administração foi publicado no site da 

empresa dando destaque e ênfase aos resultados 

da gestão ambiental, obtidos com a implantação da 

ISO 14.001. Já o balanço social, sendo divulgado, 

poderá ainda demonstrar, de forma ampla, os dados 

quantitativos e qualitativos, no conjunto de informações 

referentes às atividades desenvolvidas pela empresa 

relacionadas à promoção humana e social, dirigidas 

a seus empregados e à comunidade na qual está 

inserida.

4. CONCLUSÃO

Este estudo pretendeu demonstrar que a Contabilidade 

Ambiental pode ser evidenciada nas demonstrações 

contábeis e mensurada quanto aos retornos positivos 

“receitas” obtidas após a implantação de sistemas de 

gestão considerandos os resultados tangíveis que os 

próprios relatórios revelam nos dados históricos. A 

proposta de reconhecimento das receitas oriundas 

da redução dos gastos no uso dos recursos naturais 

após a implantação de sistemas de gestão ambientais 

e medidas de proteção ao meio ambiente (benefícios 

presentes) se faz  mistér aplicadas ao princípio da 

essência sobre a forma.

Alguns pontos ainda precisam ser tratados, 

considerando a ausência de normas específicas e 

conceituais, não se pretendeu aqui modificar ou criar 

normas e procedimentos, mas aplicar os conceitos 

vigentes na evidenciação de ações e investimentos 

em proteção ao meio ambiente. Não é possível 

imaginar que tais medidas sejam  realizadas de 

forma pretenciosamente voluntária, como diferencial 

no mercado competitivo, mas sim como medida 

emergente e necessária na preservação dos recursos 

naturais e de forma responsável na exploração da 

atividade econômica.  

Os benefícios presentes alcançados e benefícios 

futuros, consequências de investimentos ambientais 

ecologicamente corretos, considerando os impactos 

nos volumes de vendas, redução de custos e receitas 

recorrentes, dentre outros, são passíveis de serem  

e evidenciados  nas demonstrações financeiras, de 

forma que os usuários conheçam os verdadeiros 

resultados e tirem suas próprias conclusões. Outras 

pesquisas poderão evoluir na aplicação dos principios 

contábeis adaptados à evidenciação das ações em 

prol do meio ambiente.
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Capítulo 8
O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 

COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Jamila El Tugoz 

Edison Luiz Leismann 

 Loreni Teresinha Brandalise 

Resumo: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa  destinado 
à aquisição de alimentos para creches e escolas públicas da educação infantil ao ensino 
médio. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), este programa constitui  “uma 
das maiores iniciativas de compra institucional de alimentos do mundo”.  O Programa 
garante renda aos agricultores familiares. A ONU vê o PNAE como modelo de programas 
a serem seguidos por países em desenvolvimento. Este artigo aborda a evolução do PNAE 
no Brasil, assim como sua importância em questões ambientais, sociais e econômicas, 
promovendo uma cultura de sustentabilidade. Tem por objetivo avaliar o Programa Nacional 
de Alimentação (PNAE) em Toledo, no estado do Paraná, como instrumento de promoção 
do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar local. Esta pesquisa é uma pesquisa 
exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. Utilizou-se de artigos científicos, 
documentos oficiais e legislações relacionadas ao assunto. Também foram utilizados 
dados secundários fornecidos por cooperativas, artigos e notícias do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. O estudo concluiu que se torna imprescendível à continuidade 
e ampliação do PNAE para o fortalecimento de uma política de segurança alimentar e o 
desenvolvimento da agricultura familiar local. Com isso, gera-se emprego e renda e exerce 
importante papel enquanto instrumento de sustentabilidade nas suas diferentes dimensões.

Palavra Chave: PNAE, Desenvolvimento Sustentável, Agricultura Familiar.
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1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar representa papel importante para 

o desenvolvimento e crescimento do país. O setor 

apresenta-se em crescente expansão movimentando 

a economia e contribuindo diretamente para o 

desenvolvimento econômico, através da criação de 

empregos e diminuição do êxodo rural, a partir da 

geração e distribuição de renda. (DAMASCENO; 

KHAN; LIMA, 2011).

Sendo a agricultura familiar responsável pela produção 

de grande parte dos gêneros alimentícios importantes 

à segurança alimentar (COSTA; GOMES; LIRIO; 

BRAGA, 2013), a falta de incentivo a este setor, pode 

acarretar em aumento dos custos à produção urbana.

Enquanto o mercado de commodities agrícolas cresce, 

os nichos de mercado, são adaptados a uma escala 

de produção menor e com o emprego de mão de 

obra familiar, por este motivo, os sistemas orgânicos 

de produção são adequados às características de 

propriedades com gestão familiar, por uma série de 

fatores, dentre os quais pode-se citar a concentração 

de uma diversidade de cultivos em uma mesma área; 

maior emprego de mão de obra; menor custo a longo 

prazo; maior produção a médio prazo; possibilidade de 

gerar produtos com valor agregado; atendimento de 

mercados com maior procura que oferta no momento. 

(NEVES, 2007).

Por este motivo, o incentivo à agricultura familiar, 

através de políticas públicas, que contribuam para a 

segurança alimentar, assim como, pela utilização de 

mão de obra rural, apresenta-se tão importante para 

o desenvolvimento sustentável do setor (TEODORO et 

al, 2005).

No dia 16/10/2013 a Organização das Nações Unidas 

(ONU), lançou a publicação Demanda Estruturada 

e agricultores no Brasil: o caso do PAA e do PNAE 

(traduzido de Structured Demand and Smallholder 

Farmers in Brasil: the Case of PAA e PNAE), em que 

são citados os Programas de Aquisição de Alimentos 

(PAA), que atende os programas sociais em geral e 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

destinado a aquisição de alimentos para creches 

e escolas públicas da educação infantil ao ensino 

médio. A publicação evidencia que tais programas 

constituem “uma das maiores iniciativas de compra 

institucional de alimentos do mundo”, que garante 

renda aos agricultores familiares, sendo visto como 

modelo de programas a serem seguidos por países 

em desenvolvimento (ONU, 2013).

Neste contexto, a nível estadual, o Paraná foi citado 

pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (2013) 

como um dos estados “que mais tem viabilizado 

o crescimento da oferta de gêneros da agricultura 

familiar na alimentação escolar”, utilizando 77,65% do 

total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no 

âmbito do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar, bem mais do que 

os 30% exigidos pela Lei 11.947/09.

A partir disso, a questão que orientou este estudo 

foi: Como os resultados do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar podem contribuir para a promoção 

do desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar 

local?

Este artigo tem como objetivo Avaliar o Programa 

Nacional de Alimentação (PNAE) no NRE de Toledo –PR, 

como instrumento de promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar local.

Na sequência desta introdução, o presente artigo 

foi dividido de forma melhor ao seu entendimento. 

Na próxima seção será apresentada a Justificativa 

que determinou a realização deste artigo. A terceira 

seção contém as base teórico-metodológicas 

do estudo associado às políticas publicas, com 

enfoque no PNAE, ao desenvolvimento sustentável, 

a produção orgânica, o cooperativismo agrícola e a 

agricultura familiar. Na quarta seção, apresentam-se 

os procedimentos metodológicos realizados para a 

realização do presente estudo. A quinta seção contém 

a análise dos dados e resultados obtidos durante a 

pesquisa. Por fim, na sexta seção são apresentadas 

as considerações finais em relação ao estudo.

JUSTIFICATIVA

A ONU decretou 2014 como sendo o “Ano Internacional 

da Agricultura Familiar (Aiaf)”. Esta ação representa 

o reconhecimento do valor da agricultura familiar no 
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Cenário Mundial, e objetiva destacar sua fundamental 

participação no combate a fome e a pobreza. Salomón 

Salcedo, oficial de políticas da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), 

defende que incentivar a agricultura familiar contribui 

para a redução de pobreza e incentiva a permanência 

de agricultores no seu meio, assim como, aumenta 

a segurança nacional do país, uma vez que são os 

produtores familiares responsáveis pela produção de 

maior parte da alimentação básica. 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o setor teve um crescimento de 52% em apenas 

dez anos, representando 33% do Produto Interno Bruto 

(PIB) agropecuária e 74% da mão de obra empregada 

no campo. Por isso, torna-se tão importante a adoção 

de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

da Agricultura Familiar no Brasil, tanto a nível nacional 

como regional. Neste sentido, o Paraná se destaca 

tanto na aquisição de gêneros da agricultura familiar 

na alimentação escolar, como também prioriza e 

incentiva o sistema de produção orgânica. 

A Agricultura Familiar aliada a uma produção orgânica 

tem papel fundamental para a sociedade como um 

todo, nos mais diversos aspectos, daí a relevância 

deste tema e da proposta de dimensionar os resultados 

obtidos através do programa nacional de alimentação 

escolar, que estimula a promoção desta atividade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL

A agricultura familiar não é uma categoria social 

recente, mas nos últimos anos seu significado e 

abrangência assumiram ares de novidade e renovação. 

Observa-se um aumento do interesse do Governo por 

esta categoria, a partir dos anos 90, em que houve a 

criação de políticas públicas favoráveis a este setor, 

com enfoque no equilíbrio da dimensão econômica, 

social e ambiental, visando a sustentabilidade no 

desenvolvimento rural (WANDERLEY, 2001).

A lei nº 11 326/2006, considera agricultor familiar 

aquele que pratica atividades no meio rural, possua 

área inferior a 4 módulos fiscais, utilize mão de obra 

da própria família, renda familiar vinculada ao próprio 

estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento 

ou empreendimento pela própria família. Neste 

contexto, também são considerados agricultores 

familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores.

A partir do censo agropecuário 2006, foram 

identificados 4.367.902 estabelecimentos de 

agricultores familiares, o que representa 84,4% 

dos estabelecimentos brasileiros, este contingente 

ocupava uma área de 80,25 milhões de hectares, ou 

seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros (IBGE, 2006).

O Paraná apresenta percentuais de estabelecimentos 

de agricultura familiar próximos aos do Brasil e da região 

Sul, ambos com 84,4% de produtores familiares. Neste 

contexto, temos a mesorregião Oeste, a qual detém 

o maior número de estabelecimentos da agricultura 

familiar do estado. Tal fato está associado a dinâmicas 

socioeconômicas e processos históricos de ocupação 

e colonização (IPARDES, 2009). 

Segundo Oliveira (2007), a agricultura familiar é uma 

das principais responsáveis pela manutenção do 

agricultor no campo e, por conseguinte, a diminuição 

do êxodo rural, justamente por sua maior capacidade 

gerencial, pela sua flexibilidade e, sobretudo, por sua 

maior aptidão para a diversificação das culturas.

Para Abramovay (1992), se houver apoio do estado 

para a agricultura familiar, e esta estiver integrada em 

um ambiente favorável, poderá fornecer alimentos de 

boa qualidade, contribuindo para segurança alimentar 

da sociedade e contribuir para o desenvolvimento 

rural.

2.2 PRODUÇÃO ALIMENTOS ORGÂNICOS

A agricultura orgânica ou produto orgânico atua como 

um nicho de mercado contribuindo diretamente para 

o aumento de renda e o desenvolvimento sustentável 

dos agricultores familiares.

Segundo a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, 
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considera-se produto da agricultura orgânica ou 

produto orgânico, seja ele in natura ou processado, 

aquele obtido em sistema orgânico de produção 

agropecuário ou oriundo de processo extrativista 

sustentável e não prejudicial ao ecossistema (BRASIL, 

2003).

Neste sentido, Schneider (2009) defende a ruralidade 

diferenciada que compreende a reestruturação 

capitalista da agricultura, que objetiva alcançar um 

grupo diferente de consumidores. A diferenciação 

da ruralidade pode ser explicada através da análise 

de fatores sociais como a mudança de pensamento 

dos consumidores, de seus gostos e vontades, e 

pelo aumento de interesse em bens não tangíveis. O 

que percebe-se é a revalorização da agricultura. O 

mesmo autor grifa a importância em “compreender os 

aspectos econômicos que caracterizam a crescente 

dominação da agricultura pelo setor agroindustrial”, e 

também ressalta que o Estado deve estar presente na 

regulação e controle dessas relações.

Como um dos segmentos agroalimentares que mais 

se desenvoleu mundialmente, desde a década de 90 

até hoje, a agricultura orgânica teve um crescimento 

de 15 a 20 % ao ano, contra 4 a 5 % de todo o setor 

da indústria alimentar, considerando o mesmo período 

(SCIALABRA, 2005; DE SCHUTTER, 2010). 

A alimentação escolar vivenciou um grande salto na 

qualidade, em virtude da Secretaria do Estado da 

Educação do Paraná priorizar e incentivar a compra de 

produtos orgânicos, pagando 30% a mais pelo mesmo 

item em relação ao produto convencional. Tudo isso 

está levando os produtores a investirem na mudança da 

cultura convencional para a orgânica, o que representa 

a oportunidade de um desenvolvimento sustentável, a 

partir da construção de uma nova racionalidade na 

exploração dos recursos naturais locais (ANA, 2014).

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo afirmam Reis e Ribeiro (2012), as políticas 

públicas exercem um papel estratégico quanto a 

inserção dos agricultores familiares no mercado formal 

e na produção de alimentos para abastecer o mercado 

interno.

Nazzari (2007) explica que o desenvolvimento da 

propriedade rural familiar de forma sustentável, está 

relacionado aos incentivos com visão orientada 

para a organização da produção, transformação e 

comercialização dos produtos.

Por tal motivo, é fundamental o apoio do governo 

através de políticas públicas que visem o 

fortalecimento e o desenvolvimento sustentável da 

agricultura. Damasceno, Khan e Lima (2011), explicam 

que o governo tem posto em prática mecanismos 

que promovam a produção, atuem no combate a 

fome e gerem emprego e renda, visando reduzir as 

desigualdades sociais através do acesso democrático 

aos recursos produtivos, e melhorar o bem estar das 

famílias inseridas no setor rural.

O primeiro programa específico de apoio aos 

agricultores familiares foi o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

instituído pelo Decreto Presidencial nº. 1.946, de 

28 de julho de 1996. Sua criação foi motivada com 

a finalidade de promover o desenvolvimento rural 

através do fomento (custeio e investimentos) e apoio 

financeiro as instituições de extensão rural e pesquisa 

(BRASIL, 1996).

Em seguida foi criado o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), pelo artigo 19 da Lei nº. 10696, de 2 

de julho de 2003, com a finalidade de garantir a compra 

dos alimentos, pelas prefeituras junto aos agricultores 

familiares a um preço justo, garantindo a geração de 

renda (BRASIL, 2003).

Segundo Couto e Ribeiro (2011, p. 2), “o conceito de 

Compras Públicas Sustentáveis surgiu como proposta 

efetiva de promover políticas de contratação pública 

que favoreçam o desenvolvimento e a difusão de 

mercadorias e serviços favoráveis ao meio ambiente”.

No sentido de fortalecer essa Política Pública planejada 

para apoiar a agricultura familiar, em 2009, através do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), foi 

instituída a Lei nº. 11.947/2009, determinando que no 

mínimo 30% dos gêneros alimentícios fornecidos nas 
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escolas públicas advenham da agricultura Familiar, 

priorizando-se os alimentos orgânicos.

Para tanto as compras são realizadas com recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), sem intermediários e dispensando o processo 

licitatório.

É neste cenário que a Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná (SEED) oportuniza a 

comercialização de forma segura e rentável de 84 tipos 

de alimentos produzidos por agricultores familiares, os 

quais farão parte da merenda nas escolas estaduais 

de 399 municípios do Estado (CONSEA, 2012), o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é 

responsável pela implementação destas ações.

Ressalta-se, porém, que para participar do referido 

programa, exige-se que os fornecedores, no caso, 

os agricultores familiares, sejam obrigatoriamente 

organizados e constituídos em grupos formais 

– cooperativas ou associações, detentores de 

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP Jurídica, 

conforme a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho 

de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

2.4 COOPERATIVISMO AGRÍCOLA

Os problemas da baixa produtividade, a socialização 

do conhecimento, a proximidade dos locais de trabalho 

(sistemas agroecológicos) e, por fim, a necessidade 

de unir forças a fim de superar os obstáculos, 

cujos princípios devem estar aliados ao espírito de 

solidariedade e democracia, promoveu a busca 

do fortalecimento da agricultura familiar através do 

cooperativismo agrícola (SANTOS; CÂNDIDO, 2013).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (FAO), lançou em 31/10/2011 o Ano 

Internacional das Cooperativas, a fim de conscientizar 

a população sobre a importância das cooperativas 

para o desenvolvimento socioeconômico, e 

consequentemente para a garantia da segurança 

alimentar, redução da pobreza e integração social. 

O pequeno agricultor é beneficiado pelo cooperativismo, 

pois ao se organizar em um grupo maior se fortalece, 

adquirindo maior poder de negociação das condições 

de contratos e preços para insumos, e aumentando 

a capacidade de compartilhar recursos. Além disso, 

através das cooperativas, o agricultor garante um 

melhor posicionamento no mercado e o direito a terra 

(SOBER, 2013).

Para Zanetti (2014), as cooperativas contribuem para 

o desenvolvimento local sustentável, pois exercem 

grande influência regional, principalmente no meio 

rural, pois promovem a aplicação de recursos 

privados e assumem riscos em favor da comunidade 

em que está situada, sendo um local de referência 

para os produtores rurais. Disponibilizando o produto 

no mercado consumidor, contribui para a melhora 

da renda do produtor rural. Colabora para a inclusão 

social e melhoria da qualidade de vida. E também, 

melhora a qualidade ambiental, através de ações 

voltadas a gestão de serviços ecossistêmicos.

2.5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Desenvolvimento Sustentável, segundo expõe Romeiro 

(2012, p. 65) é “ser economicamente sustentado (ou 

eficiente), socialmente desejável (ou includente) e 

ecologicamente prudente (ou equilibrado)”.

Na implementação de políticas públicas voltadas à 

alimentação escolar, a sustentabilidade deve estar 

voltada para a produção de alimentos saudáveis. 

Devendo ainda ser levados em consideração os 

aspectos ambientais, sociais, econômicos, culturais, 

políticos e éticos, que podem ser traduzidos como o 

cultivo de alimentos sem a utilização de agrotóxicos e 

preservando a biodiversidade e os recursos naturais, 

garantindo renda suficiente para reprodução social 

justa, contribuindo para a permanência da família no 

campo com qualidade de vida, que propaguem os 

saberes locais e mantenham sua própria identidade, 

promovam os processos participativos e democráticos 

e garantam a gerações atual e futuras o respeito 

consigo e com a natureza (SCHNEIDER, 2003 Apud 

OLALDE, 2012).
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Ser sustentável é minimizar a degradação; 

é promover a melhoria de qualidade 

de vida da população; é conviver em 

equilíbrio com a natureza ofertando-lhe 

condições de se regenerar e florescer; 

é usar racionalmente os limitados 

recursos naturais; é saber usar com 

justiça os escassos recursos financeiros 

da sociedade; é distribuir melhor o 

bolo da riqueza; é gerar empregos; 

produzir alimentos; é eliminar a miséria; 

é matar a fome; é ter elevados níveis 

de produtividade; enfim é “sustentar” o 

homem na face da terra, para sempre. 

Com respeito à natureza, da qual o 

homem é um dos seus principais elos 

(MIRTVI, 2006, p. 23-24).

O Desenvolvimento Sustentável pode ser promovido 

também através das políticas de compra do Estado, 

uma vez que os produtores tenham que adequar as 

formas de produção ou as características de produção, 

para se enquadrar nos critérios das compras verdes, 

ou compras de fomento. Isto tende a fazer com que 

seja alterado um tipo de produto ou serviço, ou ainda, 

um tipo de produtor ou prestador de serviço que não 

esteja adequado aos conceitos de sustentabilidade, 

bem como, se estendam os avanços para o conjunto 

dos seus fornecedores, contribuindo para a influência 

do restante do mercado através de uma vantagem 

comparativa (JESUS; SALA, 2013).

Ainda, segundo (ABRAMOVAY, 2010) o Estado, o 

setor privado e a sociedade civil devem cooperar 

entre si, para obter um Desenvolvimento Sustentável, 

através de estratégias que promovam paralelamente 

a redução da pobreza e das desigualdades sociais, 

e ações que visem reduzir a absorção de recursos 

naturais, a geração e resíduos e utilizem energias 

menos nociva ao meio ambiente.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a composição deste estudo foi realizada uma 

pesquisa do tipo exploratório, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. “Pesquisa significa, de forma 

bem simples, procurar respostas para indagações 

propostas” (SILVA, 2005, p. 19).

Foram utilizadas fontes de dados, a partir da pesquisa 

bibliográfica em publicações, documentos oficiais 

e legislações relacionadas ao assunto, que buscar 

conceituar agricultura familiar, desenvolvimento 

sustentável e políticas públicas.

O estudo propõe-se a demonstrar como o PNAE, 

pode contribuir para a promoção do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar do Paraná. 

Para caracterizar a situação atual da participação da 

agricultura familiar no fornecimento de alimentos para 

a merenda escolar, através do PNAE, foram utilizados 

dados fornecidos por fontes secundárias como 

cooperativas e notícias acerca do programa, artigos e 

dados oficiais do governo.

Desta forma, realizou-se uma reflexão crítica 

por meio da análise dos dados obtidos, a fim de 

dimensionar a contribuição das políticas públicas 

para o fortalecimento da agricultura familiar e do 

desenvolvimento sustentável. Para tanto utilizou-se 

artigos atuais sobre o assunto bem como pesquisas 

de outras instituições.

Por fim, apresentou-se uma análise sobre o incentivo 

das políticas públicas para o desenvolvimento de 

técnicas voltadas a agricultura familiar de produtos 

orgânicos, e sua importância para o desenvolvimento 

sustentável.

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO), divulgou em relatório de 

15/09/2014, que o PNAE atua diretamente para a 

política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. 

A Constituição Federal de 1988, assegurou o direito a 

todos os alunos do ensino fundamental à alimentação 

escolar, através de programa suplementar e de 

alimentação escolar a ser oferecido pelos governos 

federal, estaduais e municipais (FNDE, 2012).
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Neste sentido o PNAE, criado em 1955, atualmente 

é responsável pelo fornecimento de refeições diárias 

a 43 milhões de estudantes da educação básica, 

esse número corresponde, comparativamente, a toda 

população da Argentina. 

A execução deste programa também sofreu mutações, 

pois até 1993, sua organização era centralizada, 

havendo um órgão agenciado que planejava os 

cardápios, adquiria os gêneros alimentícios mediante 

processo licitatório, averiguava o controle de qualidade 

e distribuia os alimentos em todo o território nacional 

(FNDE, 2012).

Foi através da Medida provisória nº 1784 de 14/12/1998 

que houve a descentralização do programa, sendo 

realizado o repasse direto a todos os Municípios e 

Secretaria de Educação, promovendo a agilidade para 

a execução do programa.A extensão do Programa 

para toda a rede pública de educação básica, 

inclusive alunos do programa mais educação, e de 

jovens e adultos, caracterizou grande avanço para o 

PNAE (FNDE, 2012).

Mas foi a garantia de que no mínimo 30% dos repasses 

do FNDE fossem utilizados para aquisição de produtos 

da agricultura familiar, que proporcionou ao PNAE atuar 

diretamente para o fortalecimento do desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar em todo o território 

nacional (FNDE, 2012).

A Secretaria da Educação do Paraná faz chamadas 

públicas pela internet desde 2010, através de um 

sistema desenvolvido em conjunto com a Companhia 

de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Celepar). Esse sistema seleciona as cooperativas e 

associações de produtores que fornecem alimentos 

da agricultura familiar para a merenda, classificando-

os conforme sua proximidade com os colégios, bem 

como a partir da sazonalidade dos produtos e da 

produção de comunidade tradicionais, o que contribuiu 

para a logística de abastecimento reduzindo o tempo 

de entrega para as 2.368 escolas da rede estadual.

O Estado do Paraná tem aumentado os investimentos 

para a compra de alimentos da agricultura familiar 

para a merenda, destinando mais que o mínimo de 

30% exigido, dos recursos totais repassados pelo 

Governo Federal ao estado dentro do PNAE.

Em 2014, a compra dos produtos da agricultura 

familiar utilizados na merenda escolar do Paraná deve 

atingir R$ 58 milhões, que corresponde a 75% do 

total de recursos repassados. No ano de 2013 foram 

investidos R$ 32 milhões, na compra destes alimentos, 

através de chamada pública com 132 instituições de 

agricultores familiares.

Na tabela 1, está demonstrada a evolução na 

destinação de alimentos da Agricultura Familiar para a 

Alimentação Escolar do Paraná:

Tabela 1 – Evolução na destinação dos alimentos para merenda escolar

  Ano Valor (R$) Tonelada    Itens      Associações     Escolas

  2010         3.000.000        2.472 -  5 618

  2011         3.000.000        1.885 39 46 906

  2012       23.670.000        6.366 71  95    1.774

  2013       32.000.000       11.779 83 136    2.368

Fonte: Secretaria Da Educação Do Paraná (2013)
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Na sequencia a Tabela 2, indica a evolução de 

alimentos orgânicos da Agricultura Familiar, na 

Alimentação Escolar do Paraná:

Tabela 2 – Evolução na destinação dos alimentos orgânicos 
para merenda escolar

Ano Tonelada

2011 9

2012 660

2013 2.357

Fonte: Secretaria Da Educação Do Paraná (2013)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar teve 

seu início no Núcleo Regional de Educação de Toledo 

em 2011, tendo adquirido, no referido ano, alimentos 

de apenas uma cooperativa de Marechal Cândido 

Rondon, com um contrato de aproximadamente R$ 

225 mil que atendeu escolas de oito municípios.

No ano seguinte, escolas de 11 municípios foram 

beneficiadas com alimentos fornecidos por quatro 

cooperativas, em contratos que somaram R$ 506 mil 

reais.

Em 2013, os contratos superaram a marca de um milhão 

de reais, tendo as cooperativas da região fornecido 

alimentos para escolas de 14 municípios integrantes 

do Núcleo Regional de Educação de Toledo.

Para 2014, todos os 100 estabelecimentos de ensino, 

nos 16 municípios da área de abrangência do NRE, 

receberão os alimentos da agricultura familiar, que são 

entregues diretamente nas escolas pelas associações 

de agricultores familiares, tendo os contratos firmados 

ultrapassarem a marca de R$ 2 milhões.

Tabela 3 - Relação de cooperativas que participaram da chamada pública (2013)

Fonte: Núcleo Regional de Educação de Toledo

A aquisição de alimentos pelo Governo do Estado, 

através de compra direta ao produtor por meio de 

chamada pública tem beneficiado mais de 20 mil 

pequenos produtores, que fornecem alimentos 

orgânicos e convencionais para a merenda escolar, 

contribuindo diretamente para a geração de renda 

deste segmento e associativismo. No Brasil o número 

de alunos atendidos ultrapassa os 37 milhões, 
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contabilizando um investimento superior a 1,025 bilhão 

de reais ao ano.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

segundo dados da Secretaria do Estado da Educação 

do Paraná, é reconhecido como a maior e mais 

abrangente experiência em programas de alimentação 

e nutrição na América do Sul. 

Segundo Márcia Stolarski, diretora de Infraestrutura 

e Logística da Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná “O PNAE garante o resgate e valorização 

de hábitos alimentares regionais, diversificação dos 

cardápios, maior distribuição de renda e fortalecimento 

da economia de todas as regiões do Estado”.

O resultado desta política de incentivo à agricultura 

familiar pode ser verificado não somente sob a 

perspectiva da sustentabilidade mas também 

em relação as dimensões sociais, ambientais e 

econômicas resultantes desta atividade econômica. 

Neste contexto cita-se que: 

•	O PNAE injeta dinheiro na economia local 

impulsionando a economia dos municípios, 

melhorando a qualidade de vida das famílias dos 

agricultores rurais;

•	Incentiva a produção agrícola de transição 

agroecológica, uma vez que prioriza e incentiva a 

produção de orgânicos, que recebem 30% a mais 

pelo mesmo item pago ao produto convencional;

•	A produção de alimentos orgânicos extingue 

os riscos a saúde advindos do uso abusivo 

de agrotóxicos e elimina a possibilidade de 

contaminação ambiental pelo uso inadequado dos 

agrotóxicos;

•	O estímulo ao consumo de frutas e hortaliças pelos 

alunos, bem como, de alimentos orgânicos, pode 

tornar-se um aspecto relevante e de grande utilidade 

no controle da saúde dos escolares e do impacto 

da alimentação sobre seu desenvolvimento;

•	Estabelece a concepção de um mercado 

específico, no qual são estabelecidas prerrogativas 

como a garantia de venda da produção a preços 

sem as oscilações normalmente vivenciadas no 

mercado tradicional;

•	O alimento produzido mais perto do consumidor 

final colabora com o meio ambiente, pois requer 

menos combustível para ser transportado;

•	O incentivo ao consumo de alimentos orgânicos 

na escola, pode servir de estimulo a mudança da 

percepção ambiental dos educandos, ao tempo 

em que promove nestes um maior entendimento 

e preocupação em relação ao desenvolvimento 

sustentável.

O pensamento atual em relação às práticas agrícolas 

tem se voltado para as formas de sobrevivência 

sustentável. Nesse contexto, a agricultura familiar, 

que ocupa áreas de pequeno e médio porte, com a 

utilização de mão de obra exclusivamente familiar, 

precisa estar atenta ao mercado e buscar agregar 

valor ao seu produto. 

Uma das formas de agregação de valor, utilizadas 

também em nossa região é a criação e gestão de 

formas associativas entre os agricultores familiares, 

as quais podem ter formas e objetos diferentes, 

mas em muitos casos objetiva aumentar o poder de 

negociação frente a fornecedores ou clientes, ou ainda 

visa atingir canais distribuição que o agricultor isolado 

não possa fazer parte (BATALHA; BUAINAIM; SOUZA 

FILHO, 2004).

Recorda-se que para participar da chamada pública 

de aquisição de alimentos para o PNAE, o agricultor 

familiar deve, obrigatoriamente, fazer parte de uma 

organização cooperativista ou associativa. Desta 

forma, pode-se observar que o PNAE, atual como 

importante ferramenta para o desenvolvimento social 

destes agricultores familiares.

Outro modo de agregação de valor é a produção de 

alimentos orgânicos. O PNAE, inclusive prioriza a 

compra de produtos agroecológicos, pagando 30% 

a mais que o valor do mesmo produto convencional. 

Neste pensamento, sendo a agroecologia uma forma 

de produção sustentável que utiliza recursos naturais, 

que atua em harmonia com as outras dimensões 

do desenvolvimento, a produção de alimentos 

orgânicos se insere nesta prática contribuindo para o 
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desenvolvimento sustentável (ANDRIOLI, 2007).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PNAE se estabelece como uma política que permite 

aos gestores disseminarem  uma cultura voltada ao 

crescimento econômico sustentável local, considerado 

o compromisso com o meio ambiente, com a saúde 

pública, e com a equidade social. 

“Quando empregadas adequadamente, as compras 

públicas – o poder de compra – podem produzir 

um serviço de alimentação escolar sustentável 

que proporciona dividendos sociais, econômicos 

e ambientais, ao mesmo tempo em que promove a 

cultura da sustentabilidade” (MORGAN; SONNINO, 

2010, p.72).

Neste sentido, o PNAE semeia hábitos alimentares 

saudáveis na comunidade escolar, inspirando os 

educandos, educadores e familiares a adotarem 

saberes e práticas pautadas na sustentabilidade. 

O desenvolvimento local é promovido pelo Programa, 

quando na aquisição dos alimentos escolares, é 

considerada a localização e a regionalização da 

produção. Desta forma os agricultores vislumbram 

a oportunidade de elevarem sua renda, por meio 

da garantia de compra da sua produção, conforme 

quantidade estabelecida em contrato, orientados pela 

legislação vigente.

Um dos reflexos da melhora da qualidade de vida 

do agricultor familiar, impulsionado pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, pode ser observado 

na permanência deste no meio rural em que vive. 

O resultado se apresenta no aspecto social que sai 

fortalecido, consolidando a economia local, e aumento 

da renda destes agricultores.  

Esta diminuição do êxodo rural contribui para a 

redução de problemas causados pelo crescimento 

desenfreado dos municípios, que se manifesta na 

falta de infraestrutura para atender a demanda por 

serviços de saneamento, saúde, educação, moradia e 

transportes, nos centros urbanos.

O desenvolvimento sustentável estimulado pela lei, 

que incentiva a aquisição da merenda escolar junto 

aos agricultores familiares locais, faz com que toda a 

cadeia produtiva se concentre no próprio município 

ou em localidades bem próximas, o que ocasiona na 

redução das atividades logísticas e consequentemente 

na preservação do meio ambiente, através da redução 

da emissão de CO2. 

A produção de alimentos orgânicos, estimulada 

pela mesma Lei do PNAE, promove a soberania e 

segurança alimentar e nutricional e preserva o direito 

dos educandos a uma alimentação escolar adequada 

e saudável. 

A partir do uso sustentável dos recursos naturais; 

apoiado na redução dos resíduos poluentes e da 

não utilização de adubos químicos ou agrotóxicos 

torna-se possível também à redução dos custos com 

impactos ambientais e com a saúde pública, aspectos 

considerados de difícil mesuração na análise da 

transição da produção convencional para a produção 

orgânica.

Portanto, entende-se imprescendível a continuidade 

e ampliação do PNAE para o fortalecimento de uma 

política de segurança alimentar e desenvolvimento da 

agricultura familiar local, gerando emprego e renda e 

exercendo importante papel enquanto instrumento de 

sustentabilidade nas suas diferentes dimensões.
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Capítulo 9
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

E TRANSPORTE DA ARGILA EM INDÚSTRIAS DE CERÂMICA 

VERMELHA

Marli Kuasoski 

Sérgio Luís Dias Doliveira 

Adriana Queiroz Silva 

Resumo: O presente artigo teve por objetivo descrever os impactos socioambientais 
inerentes ao processo de extração e transporte da argila, causados pelas indústrias de 
cerâmica vermelha, e apresentar possíveis medidas mitigadoras. Para atingir o objetivo 
proposto, o percurso metodológico foi o descritivo, com procedimentos  bibliográficos  e 
análise  qualitativa  do problema.  Os  resultados  alcançados  com a revisão sistemática  da  
literatura  sobre o  panorama  setorial  da  cerâmica  vermelha  no  Brasil  e a caracterização 
das etapas produtivas de produtos de cerâmica vermelha permitiu situar a importância 
dessas empresas para a economia brasileira, bem como entender a forma de produção 
das peças de cerâmica estrutural, desde a extração até a venda. Concluiu-se que os 
impactos ambientais, embora sejam inerentes à atividade ceramista, é possível de serem 
minimizados utilizando-se de técnicas adequadas de exploração. Quanto ao aspecto social, 
essas empresas podem melhorar a qualidade de vida no trabalho ao prezar pela saúde e 
segurança dos empregados, cuidando, também, com impactos à população que reside nas 
proximidades das jazidas. Além disso, pode haver maior participação dessas empresas  
nos  projetos  sociais  da  comunidade  que  estas  encontram-se  inseridas  e,  dessa  forma, 
contribuir para o desenvolvimento local.

Palavras Chave: Cerâmica vermelha, Extração de argila, Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

A partir da Revolução  Industrial iniciada no  século  

XVIII, as práticas de utilização  dos recursos  ambientais  

têm  socializado  o  ritmo  natural,  por  haver  mais  

consumo  do  que restituição  para a natureza.  O 

crescimento  populacional  não  só  aumenta a 

demanda por matéria e energia, mas altera o ritmo da 

natureza no tocante à renovação dos seus recursos. 

Por  conseguinte,  na  segunda  metade  do  século  

XX,  o  agravamento  da  relação  entre  a economia e 

o meio ambiente tornou-se mais preocupante, pois os 

recursos naturais eram explorados sem a consciência 

de sua exaustão (TEODORO, 2013).

Costa (2008) explica que na segunda metade do 

século XX, além da dualidade entre economia e meio 

ambiente, o fator social começa a se agravar devido à 

disparidade entre a distribuição dos recursos naturais, 

o que emergiu em um quadro de desigualdade social, 

resultando em pobreza e injustiça entre os povos.   O 

cenário de crise ambiental e social, iniciado nesse 

período, se alastrou globalmente e se tornou um 

fenômeno preocupante para a sociedade.

A partir dos reflexos dessa crise, a sociedade passou 

a se conscientizar acerca dos problemas ambientais 

oriundos do desequilíbrio da relação entre sociedade, 

natureza e economia. Por exemplo, as transformações 

climáticas e a poluição, aliadas com a preocupação 

da escassez de recursos naturais resultou em aumento 

da pressão social para a adoção de estratégias 

governamentais e empresariais que possam minimizar 

esses problemas (LINGEGARD; SAKAO; LINDAHL, 

2012).

A sustentabilidade passou a ser um tema em debate 

nas organizações e nas agendas governamentais, 

sendo discutida sobre os pilares ambiental, social e 

econômico (ELKINGTON, 2001). De acordo com o 

referido autor, o tradicional enfoque econômico, que 

outrora era a única preocupação, passou a seguir, 

paralelamente, aos enfoques ambiental e social, 

marcando a transição para o capitalismo sustentável, 

que propõe um equilíbrio entre os três pilares. Isso 

significa alcançar a lucratividade das organizações, 

explorar os recursos naturais de forma sustentável e 

promover a justiça social.

Conforme relata Araújo (2001), as organizações 

passaram a incorporar o discurso do desenvolvimento 

sustentável em suas atividades como forma de 

responder às discussões sobre os impactos causados 

no local onde estão inseridas. As iniciativas tomadas 

pelas empresas repercutem na adoção de práticas 

sustentáveis que minimizem os danos causados ao 

meio ambiente, em virtude da sua instalação.

Essa perspectiva de relacionamento entre a economia 

e o meio ambiente, no âmbito empresarial, fez 

reconhecer que o lucro obtido, por si só, não garante 

que a empresa tenha continuidade futura, devido à 

decadência dos recursos naturais. Em função disso, 

as ações desenvolvidas em prol da sustentabilidade, 

podem estender as atividades empresariais por um 

período maior, além de agregar valor à empresa 

(ARAÚJO, 2001).

Nesse contexto, o presente artigo tem como foco 

a sustentabilidade empresarial no segmento de 

cerâmica vermelha, relativamente ao processo de 

extração e transporte da argila e tem a premissa 

de responder ao seguinte problema: quais são os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha, e suas possíveis 

medidas mitigadoras? Tendo em vista o problema 

proposto, o objetivo geral consiste em descrever os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha, e suas possíveis 

medidas mitigadoras.

As indústrias de cerâmica vermelha utilizam para 

sua operacionalização a extração da argila. Nesse  

processo,  as  máquinas  retiram  a  vegetação  e  a  

camada  superficial  do  solo  e, consequentemente, 

através da chuva, ocorre a erosão do material 

superficial, alterando as condições físicas, químicas e 

biológicas do solo, sendo nessa fase, imprescindível 

a ação do homem para a recuperação ambiental 

e diminuição da pegada ambiental, ou seja, das 

consequências ambientais causadas pela ação 

humana (REGENSBURGER, 2004).

A relevância  deste  estudo  está  concentrada  na  
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expressividade  do  segmento  de  cerâmica vermelha 

para a economia brasileira e a necessidade do 

segmento se modernizar quanto às técnicas de 

extração e transporte da argila, visto que os impactos 

ambientais são inerentes à atividade. No entanto, 

é possível minimizar os danos causados ao meio 

ambiente observando técnicas adequadas para 

explorar o mineral.

Como explica Buarque (2008), as empresas 

podem contribuir para o desenvolvimento local 

pela participação nos projetos locais vinculados à 

comunidade onde se inserem. Dessa forma, além 

dos impactos ambientais, a atividade oleira também 

reflete no desenvolvimento social da localidade onde 

se insere, não somente pela geração de emprego 

e renda, mas também por meio  do  envolvimento  

entre  empresa  e  comunidade  nos  projetos  sociais  

voltados  para melhoria da qualidade de vida da 

população local.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão da literatura é fundamental para entender 

o contexto onde o problema da pesquisa se situa. A 

construção teórica do presente artigo versa sobre o 

panorama setorial da cerâmica vermelha  no  Brasil  e  

a  caracterização  das  etapas  produtivas  de  produtos  

de  cerâmica vermelha.

2.1 A CERÂMICA VERMELHA NO BRASIL

O segmento de cerâmica vermelha juntamente com 

os segmentos de cimento, cerâmica de revestimento, 

colorifícios, louças sanitárias, cal, gesso, vidros, 

concretos, fibrocimentos entre outros,  fazem  parte  

do  setor  dos  minerais  não  metálicos  da  indústria  

de  transformação mineral, que é parte integrante da 

cadeia produtiva da construção civil (MME; SGM; 

DTTM,

2014).

O setor brasileiro de minerais não metálicos possui 

significativa importância econômica. “Em 2013, o  PIB 

da indústria de transformação  de  não  metálicos 

totalizou  US$19,3  bilhões, apresentando um aumento 

de 5,5% em relação ao ano anterior. O setor participou 

com 0,9% do PIB Nacional e 3,2% do PIB Industrial” 

(MME; SGM; DTTM, 2014, p. 11). O segmento de 

cerâmica vermelha é destacado pela sua importância 

relativa, dentro deste setor, tanto em termos 

econômicos como de consumo energético (BERNI; 

BAJAY; GORLA, 2010).

De acordo com o MME, SGM e DTTM (2014), 

o faturamento estimado do setor de minerais 

não  metálicos  foi  de  R$  48  bilhões  em  2013,  

considerando  os  segmentos  de  cimento, cerâmica 

vermelha, revestimento e cal. A Tabela 1 demonstra a 

segregação desse faturamento por segmento.

Tabela 1 – Segregação do Faturamento do Setor de 
Minerais Não Metálicos (2013)

Segmento Faturamento em 
bilhões (R$)

Percentual
(%)

Cimento 19 39%

Cerâmica Vermelha 21 43%

Cerâmica de Revestimento 5,7 12%

Cal 2,6 5%

Total 48,3 100%

Fonte: Adaptado de MME, SGM e DTTM (2014).

É notável que o segmento de cerâmica vermelha é o 

mais expressivo, com participação no faturamento de, 

aproximadamente, R$ 21 bilhões, representando 43% 

do faturamento do setor de minerais não metálicos, 

seguido pelo segmento de cimento, com 19 bilhões, ou 

seja, 39%. Os segmentos de cerâmica de revestimento 

e cal somam juntos 17% do faturamento total do setor. 

A expressividade do segmento de cerâmica vermelha 

para o setor de minerais não metálicos se justifica por 

se inserir na cadeia produtiva da construção civil, pois 

representa, aproximadamente, 4,8% do faturamento 

dessa indústria (ANICER, 2014).

Somente no segmento de cerâmica vermelha, o 

Brasil conta com aproximadamente 7.400 olarias e 

cerâmicas, responsáveis por um faturamento anual 

aproximado de R$ 21 bilhões (MME; SGM; DTTM, 

2014). Ressalta-se que esses dados foram estimados 

pelo MME, SGM e DTTM com base nas informações 

disponibilizadas pela ANICER, referentes a 2008.
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A geração de empregos diretos e indiretos também é 

significante, pois o setor de cerâmica vermelha gera, 

aproximadamente, 293 mil empregos diretos e cerca de 

900 mil empregos indiretos. Isso demonstra o relevante 

papel social que essas empresas desempenham no 

Brasil (ANICER, 2014).

Portanto,   é   notável   que   o   segmento   de   cerâmica   

vermelha   é   o   mais   expressivo economicamente 

mas, também, é o que causa maior impacto ambiental 

juntamente com o segmento de revestimentos 

cerâmicos, devido à degradação pela extração da 

argila e pela emissão de poluentes durante as etapas 

produtivas (BERNI; BAJAY; GORLA, 2010).

Além do impacto ambiental que as indústrias de 

cerâmica vermelha causam, a atividade, por sua 

natureza, oferece vários riscos à saúde e segurança 

do trabalhador, que estão detalhados na seção 2.2 do 

presente artigo.

É notável a importância do setor de cerâmica 

vermelha na geração de empregos e renda, no 

entanto, é fundamental que essas empresas utilizem 

práticas sustentáveis para que tenham a garantia 

de operacionalização futura, visto que elas extraem 

recursos naturais para o processo produtivo e 

são consideradas potencialmente poluidoras (Lei 

10.165/2000). No aspecto social, as indústrias de 

cerâmica vermelha geralmente ocupam a mão de 

obra local e é imprescindível que haja participação da 

empresa no desenvolvimento dos empregados e nos 

projetos sociais locais.

No tocante à matéria-prima utilizada pelas indústrias 

de cerâmica vermelha, a argila é o principal material e 

a massa média utilizada é de 2 quilos por peça (MME; 

SGM; DTTM,2014). A argila é um material retirado do 

solo que possui composição terrosa e textura fina e, 

quando misturada com a água, torna-se plástica, o 

que permite sua modelagem. Ao iniciar o processo 

de secagem o material adquire rigidez e, quando 

queimado, passa a ter resistência, características  

não  encontradas por  nenhuma outra matéria-prima 

(LOYOLA; PIEKARZ;SANTIAGO, 2000).

Os produtos de cerâmica vermelha podem ser  do tipo  

massa porosa que compreende os tijolos, as telhas, 

os vasos, entre outros produtos, ou do tipo massa 

semivitrificada, que são os ladrilhos de piso, lajotas, 

etc. (LOYOLA; PIEKARZ; SANTIAGO, 2000).

Normalmente, além das indústrias de cerâmica 

vermelha possuírem instalações para a produção, 

também possuem jazidas de argila que, muitas vezes, 

são parte do negócio. Os custos incorrem, geralmente, 

com máquinas, matéria-prima, lubrificantes e pneus, 

além de ser um segmento que consome muita energia, 

relativa à queima da lenha, gás natural, energia elétrica 

e combustível, como óleo diesel, GLP e resíduos de 

biomassa (BERNI; BAJAY ; GORLA, 2010).

A estrutura empresarial do segmento de cerâmica 

vermelha é bastante diversificada, sendo a maior parte 

dos empreendimentos de caráter familiar, geralmente, 

não abrangidos pelas estatísticas oficiais. O segmento, 

também, conta com empresas de pequeno, médio e 

grande porte. As empresas de médio e grande porte 

tem maior facilidade de aderir às tecnologias mais 

modernas, enquanto as demais utilizam técnicas mais 

antigas de produção e, ainda, possuem dificuldades 

na gestão do empreendimento (MME; SGM; DTTM, 

2014; PRADO; BRESSIANI, 2013).

Em razão da dispersão e do grande número de 

indústrias de cerâmica vermelha em diversos estados, 

existe grande dificuldade em organizar estudos no 

segmento e isso interfere diretamente nos dados 

e informações, bem como nas estatísticas e nos 

indicadores de desempenho geral, o que torna difícil 

acompanhar o desenvolvimento e a competitividade 

dessas empresas. Dessa forma, o MME, o SGM e o 

DTTM (2014) apresentam informações estimadas de 

2009 a 2014 com base nas informações emitidas pela 

ANICER em 2008. Para calcular a produção e a receita 

bruta, esses órgãos utilizaram os indicadores de 

crescimento da construção civil. Esses dados foram 

consolidados na Tabela 2

Tabela 2 – Comparativo entre Informações do Segmento de 
Cerâmica Vermelha de 2009 a 201
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Tipo de Informação 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Produção tijolos (109 peças) 44,6 49,7 51,5 52,3 53,1 251,2

Produção telhas (109 peças) 14,8 16,6 17,2 17,4 17,7 83,7

Produção total (109 peças) 59,4 66,3 68,7 69,7 70,8 334,9

Consumo per capita (peça/hab.) 315 348 357 359 354 1733

Faturamento (em R$ bilhões) 18 20 21 21 21 101

Número de empresas 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 -

Fonte: Adaptado de MME, SGM, DTTM (2014).

Por meio das estimativas apresentadas na Tabela 2, é notável um crescimento gradativo na produção de tijolos e 

telhas durante o período de 2009 a 2013. O consumo 

médio per capita de peças também vem aumentando 

ao longo dos anos, mas houve uma queda de 1,4% 

no ano de  2013  em relação  ao  ano  anterior.  O  

faturamento  apresentou  crescimento  no  período 

compreendido entre 2009 a 2011 e permaneceu 

estável nos anos seguintes. O número de empresas 

permaneceu estável durante todo o período, com 

7.400 unidades. De acordo com o MME, o SGM e o 

DTTM (2009) o número de empresas em 2008 era de, 

aproximadamente,5.500 unidades.

Como se pode observar, o número de indústrias de 

cerâmica vermelha é expressivo  e o faturamento  

total demonstra  a  importância  do  segmento  para  

a  economia  brasileira.  No entanto,  o  segmento  de  

cerâmica  vermelha  ainda  possui  dificuldades  em  

modernizar  o processo produtivo com tecnologias 

que aumentem a eficiência e diminuam os custos de 

produção. Como destaca a Mineropar (2013), o Brasil 

necessita evoluir tecnologicamente neste setor, pois 

está defasado se comparado com países da Europa, 

da América do Norte e até da América do Sul.

Prado e Bressiani (2013) defendem que apesar 

de muitos fatores afetarem o desenvolvimento do 

segmento de cerâmica vermelha, este é essencial 

para a construção civil, pois fornece produtos de base 

estrutural como tijolos maciços e furados, blocos de 

vedação e estruturais, telhas, manilhas e pisos rústicos.

De forma análoga, Berni, Bajay e Gorla (2010), destacam 

que o Brasil ainda possui baixa produtividade, cerca de 

12.000 peças/homem/mês, enquanto que a produção 

europeia é de 200.000  peças/homem/mês.  Assim,  é  

necessário  que as  empresas do  segmento  busquem 

elevar a produtividade devido ao alto consumo desses 

produtos no mercado, adotar inovações tecnológicas 

para os processos produtivos e fontes energéticas 

alternativas.

No entanto, o mercado consumidor não é exigente com 

os produtos cerâmicos e suas devidas especificações, 

o que gera certo comodismo dos gestores em atender 

patamares mais altos de produção e de inserir 

programas de qualidade para seus produtos (ANICER, 

2014).

2.2 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO 

DE CERÂMICA VERMELHA

O processo de produção das olarias inicia-se com a 

extração da argila, que ocorre a céu aberto de forma 

manual ou mecanizada. A matéria-prima coletada é 

levada até os galpões e armazenadas para descansar, 

para que haja a decomposição da matéria orgânica 

e de sais solúveis (FIEMG; FEAM, 2013). A argila 

corresponde de 25% a 70% do produto, além do 

óxido de ferro de 3,5% a 8%, que proporciona a cor 

avermelhada aos produtos após a queima (BERNI; 

BAJAY; GORLA, 2010).

A etapa produtiva de mineração da argila causa a 

degradação do solo e, como consequência, prejudica 

a flora e a fauna local se não for realizada de maneira 

correta. Geralmente, as plantas de mineração de 

argila médias e pequenas não se preocupam em 

extrair o mineral de forma adequada e, por ser feita 

em pequena escala, a área pode ser recomposta com 
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maior facilidade. As plantas de mineração de grande 

porte devastam com maior amplitude as áreas em lavra 

(BERNI, BAJAY, GORLA, 2010). A lavra é “o conjunto de 

operações coordenadas objetivando o aproveitamento 

industrial da jazida, desde a extração das substâncias 

minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das 

mesmas” (DECRETO-LEI Nº 227/1967).

A argila é um mineral não renovável e, portanto, 

finito (HOLANDA; SILVA, 2011). Estudos realizados 

no segmento de cerâmica vermelha demonstram 

que a massa cerâmica pode incorporar vários tipos 

de resíduos de outras indústrias, o que faz diminuir 

a quantidade de argila nas peças, ou ainda utilizar 

resíduos como fontes energéticas alternativamente ao 

combustível principal. Essa estratégia é implantada 

na busca de redução de custos, embora exista uma 

iniciativa ambiental implícita. Exemplos de resíduos são 

os provenientes da fabricação de móveis e de serrarias 

e da própria fabricação de cerâmica vermelha, quando 

os resíduos sólidos retornam novamente ao processo 

(BERNI, BAJAY, GORLA, 2010).

Cabral  Júnior  et  al.  (2005)  explicam  que  a  

incorporação  de  resíduos  sólidos  na  massa 

cerâmica traz ganhos ambientais por utilizar materiais 

que apresentam problemas de destinação, além de 

ganhos econômicos tanto para os fornecedores dos 

resíduos quanto pelas indústrias que os utilizam.

Além dos impactos ambientais na etapa de extração 

da argila, deve-se atentar à exposição ao sol dos 

trabalhadores que desenvolvem  suas  atividades a  céu  

aberto,  que podem causar alterações na pele e lesões 

nos olhos. Os ruídos decorrentes dos maquinários 

empregados na extração da argila também podem 

ocasionar ao trabalhador danos de equilíbrio, do 

sono, psicológico,  social,  nos  sistemas  circulatório,  

digestivo,  reprodutor  e  a  Perda  Auditiva Induzida 

por Ruído (PAIR), que é o mais evidente (SESI, 2009).

Quando da utilização da argila para o preparo da 

massa, Medeiros (2006) relata que, primeiramente, 

a matéria-prima passa pelo destorroador, que tem 

função de fragmentar os torrões maiores de argila de 

modo a facilitar as operações posteriores.

Em seguida, a massa cerâmica passa para o 

misturador, equipamento que realiza movimentos 

circulares, permitindo homogeneização da massa e a 

adição de água e outros resíduos, quando aplicáveis 

à argila, até que se adquira umidade e plasticidade 

adequadas para o  produto (FIEMG; FEAM, 2013; 

MEDEIROS, 2006).

A  próxima  fase  é  a  laminação,  processo  pelo  

qual  a  mistura  passa  pelo  laminador, equipamento 

responsável pelo direcionamento das partículas de 

argila. Esse processo é essencial para uniformizar o 

produto e permitir maior eficiência na queima, o que 

reduz o consumo de energia (FIEMG; FEAM, 2013).

Após a laminação, a etapa seguinte será de acordo 

com o produto que está sendo fabricado. Para os 

produtos que serão extrusados, essa fase consiste em 

prensar a massa na extrusora (MEDEIROS, 2006). Essa 

etapa do processo produtivo é responsável por 15% 

dos custos de produção, devido ao grande desgaste 

da máquina extrusora e seu alto consumo de energia 

(FIEMG; FEAM, 2013).

Berni, Bajay e Gorla (2010) explicam que a etapa da 

prensagem “consiste na conformação de massas 

granuladas com baixo teor de umidade por meio 

de uma prensa, sendo usada, primordialmente, na 

produção de pisos e revestimentos, embora não se 

restrinja a esta aplicação”.

Após a extrusão ou prensagem, a próxima etapa é 

o corte, que consiste em dimensionar o produto de 

acordo com a produção desejada. Após o corte, os 

produtos passam pela secagem, que pode ser natural 

ou artificial (BERNI; BAJAY; GORLA, 2010).

Depois de secos, os produtos passam pelo processo 

de sinterização ou queima que confere características 

para que o  produto  fique pronto para o  uso  

(MEDEIROS, 2006; BERNI; BAJAY; GORLA, 2010). A 

atividade de cerâmica vermelha é considerada grande 

consumidora de energia e o uso da lenha é a principal 

fonte energética do segmento, causando significativos  

impactos  socioambientais  como  a  produção  de  

cinzas,  óxidos  de  enxofre, dióxido de carbono e 

óxidos de nitrogênio, causadores de chuva ácida e 
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de danos à camada de ozônio. (REINALDO FILHO; 

BEZERRA, 2010).

Além do alto consumo energético, as indústrias de 

cerâmica vermelha também geram resíduos sólidos 

durante o processo de fabricação, como o óleo 

lubrificante e as cinzas. Esses resíduos precisam 

ser armazenados em local reservado para não gerar 

contaminação do solo e, consequentemente, do meio 

ambiente e da população, devido ao alto teor de 

enxofre e ferro que apresentam (FIEMG; FEAM, 2013).

Farias et al. (2012) relatam que a escolha do forno 

utilizado para a queima é imprescindível, pois permite 

a  melhoria da  eficiência do  processo  produtivo  como  

um todo  e reduz os impactos ambientais decorrentes. 

Além disso, fornos mais modernos conferem redução 

do nível de calor aos operadores de forno, reduzindo 

riscos à sua saúde.

Durante as etapas de produção  descritas, os 

funcionários podem estar  expostos a outros fatores de 

risco  à  sua saúde e segurança,  como  deformidades 

nos dedos das  mãos pelo carregamento manual 

de tijolos; varizes devido ao tempo prolongado de 

permanência na posição  de  pé  e  pelo  excesso  de  

peso  carregado;  problemas  respiratórios  causados  

pela inalação e exposição direta à fumaça emitida no 

processo de queima e inalação de poeira de argila 

durante o transporte e do mesmo para o misturador, 

bem como no manuseio dos tijolos acabados; irritação 

nos olhos causados pela exposição direta à fumaça; 

problemas de coluna devido ao carregamento manual 

de tijolos e outros materiais; dermatoses por contato 

direto com os diversos materiais manuseados; lesão 

por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (GOMES, 2012).

No exterior, as indústrias de cerâmica conseguiram 

melhorias ambientais com a mudança para 

combustíveis gasosos, melhoras na secagem, 

aquisição de fornos mais eficientes e controle de 

processo. Além disso, o aproveitamento de calor e seu 

uso em secadores reduzem o consumo de energia 

e, em consequência, resultam em menor emissão de 

poluentes (BERNI, BAJAY, GORLA, 2010).

Portanto, é notável que os impactos socioambientais 

sejam inerentes à fabricação de produtos cerâmicos, 

mas que podem ser reduzidos com técnicas mais 

modernas de operacionalização e controle de riscos 

aos quais os empregados são expostos, por meio de 

programas de saúde e segurança no trabalho. Além 

da observância das normas para melhores condições 

de trabalho, é necessário que o segmento de 

cerâmica vermelha possa se modernizar no sentido de 

incorporar melhorias ambientais no processo produtivo 

e, dessa forma, atender ao equilíbrio dos pilares da 

sustentabilidade.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Quanto aos objetivos, essa pesquisa é classificada 

como descritiva, a qual Oliveira (1999, p. 114) define 

como aquele que “possibilita o desenvolvimento de 

um nível de análise em que se permite  identificar  as  

diferentes  formas  dos  fenômenos,  sua  ordenação  

e  classificação”. Assim, procurou-se descrever os 

impactos socioambientais causados pelas indústrias 

de cerâmica vermelha, quando da extração e do 

transporte da argila e suas possíveis medidas 

mitigadoras, ou seja, as possíveis maneiras de diminuir 

os danos causados para a natureza e à sociedade.

O procedimento adotado para conduzir a pesquisa 

foi a revisão sistemática da literatura, o que enquadra 

a pesquisa como sendo de abordagem bibliográfica 

(VERGARA, 2005). Foram utilizadas fontes já 

publicadas acerca da teoria utilizada para embasar 

o problema, como livros, artigos, dissertações, teses, 

websites, além de sites das associações e sindicatos 

do setor oleiro.

Quanto  à abordagem do  problema, esta pesquisa 

possui cunho  qualitativo. A abordagem qualitativa 

requer uma série de leituras sobre o  assunto  que se 

deseja estudar para que, posteriormente, seja descrito 

ou relatado minuciosamente o ponto de vista dos 

autores pesquisados e estabelecermos correlações e 

opinarmos de modo a concluir o que foi evidenciado 

no assunto (OLIVEIRA, 1999).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

99

A seção de resultados e conclusões demonstra a 

revisão sistemática da literatura sobre os impactos 

ambientais e sociais causados pelas indústrias de 

cerâmica vermelha ao extrair e transportar a argila da 

jazida. A exploração adequada do mineral na lavra 

pode minimizar a pegada  ambiental e  proporcionar  

melhores  condições  de  trabalho  aos  empregados  

nesse processo. Nesse intuito, buscou-se também no 

presente artigo, apresentar as possíveis iniciativas 

para reduzir esses danos à sociedade e ao meio 

ambiente.

O Quadro 2 demonstra os principais impactos 

ambientais causados pela extração da argila e as 

possíveis medidas que podem mitigar esses danos ao 

meio físico, biótico e antrópico no local da exploração 

do minério.

Quadro 1 - Principais Impactos Ambientais e Medidas 

Mitigadoras da Extração de Argil

Meio Impacto ambiental Medida mitigadora

Fí
si

co

Poluição do ar devido à emissão 

de material particulado fino 

(poeira) proveniente das vias de 

acesso.

Utilizar caminhão-pipa, durante o horário 

de movimentação dos caminhões e 

equipamentos.

B
ió

tic
o

Erosão do solo devido à exposição 
do

mesmo a águas 

pluviais.

Realizar drenagem de água pluvial para o interior das

cavas, de modo a evitar processos erosivos no solo.

Assoreamento dos cursos d´água

Drenar as águas pluviais, pois evita-se que 
sejam

escoadas para as margens carreando material 

para os cursos d´água.

Emissão de ruídos provenientes 

das dragas, caminhões e 

maquinários.

Realizar a manutenção constante dos equipamentos, 
bem como acoplar silenciadores nos escapamentos 
dos mesmos. Para os trabalhadores, o uso de EPIs 

deverá ser obrigatório.

Supressão da vegetação.

Solicitar autorização por órgão ambiental 

responsável para tal atividade, visto ser um impacto 

inevitável. O empreendedor deve recuperar o solo 

exposto com vegetação ao final da extração.

A
nt

ró
pi

co

Impacto visual devido às alterações 

na topografia do terreno e a 

supressão da cobertura vegetal.

Manter o retaludamento das margens, nunca 

superior a seis metros, com inclinação de cerca 

de 30%.

Obtenção de mão de obra 

especializada.
Capacitar a população próxima ao empreendimento, 

para valorização destes profissionais.

Fonte: FIEMG e FEAM (2013, p. 31).
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Para os funcionários das indústrias cerâmicas os 

impactos negativos gerados por ocasião da extração 

da argila também estão atrelados ao excesso de 

poeira e ruídos gerados pelas máquinas usadas na 

retirada do mineral e pelo transporte do material até ao 

pátio da fábrica, fatores estes que afetam a qualidade 

no ambiente de trabalho da empresa (SILVA, 2007). 

A utilização de EPI pode evitar a inalação de poeira e 

diminuir o ruído para os funcionários.

A exposição solar dos funcionários que trabalham 

na extração e transporte da argila é inevitável,  mas 

algumas  medidas podem diminuir  seus riscos,  como  

incluir  intervalo  no período de maior insolação, 

instalação de cobertura no local da atividade, além 

do fornecimento de chapéu, uniforme de mangas 

compridas e protetor solar (SESI, 2009).

A degradação do solo pela exploração da argila ocorre 

quando não são adotadas técnicas adequadas de 

extração. Quando são feitas as cavas para a retirada 

do minério, o procedimento correto é o soterramento 

das mesmas (SILVA, 2007; GRIGOLETTI, 2003; 

REGENSBURGER, 2004).

Além disso, é necessário que se cubra a área 

explorada com uma camada de terra e que o local 

seja adubado para que o solo inicie o processo de 

recomposição das características físicas, químicas 

e biológicas. A reconstituição da vegetação também 

deve ser feita para que o local possa ser regenerado 

de forma que se apresente semelhante em relação 

às características anteriores à extração (SILVA, 2007; 

GRIGOLETTI, 2003; REGENSBURGER, 2004).

Além desse processo para recuperar a área degrada, 

é preciso observar onde estão sendo colocados os 

rejeitos, ou seja, a camada do solo não utilizada para 

a produção das peças cerâmicas. Deve-se tomar o 

cuidado para não alterar os cursos d’água dos rios 

pela disposição dos rejeitos em locais inadequados. 

Normalmente, quando a jazida se localiza próxima a 

um rio, são feitas barragens para não contaminar a 

água com a camada do solo que não será aproveitada 

na atividade (SILVA, 2007; GRIGOLETTI, 2003).

Silva (2007) enfatiza que os impactos negativos no 

procedimento de extração da argila se estendem 

também para a comunidade, devido ao já citado 

despejamento de lama nos rios, além do excesso 

de poeira e ruídos causados pelos maquinários 

empregados na extração e no transporte da argila e 

a deterioração das estradas que ligam o acesso às 

jazidas, o que muitas vezes impossibilita o tráfego.

Berni, Bajay e Gorla (2010) relatam que com os 

problemas atuais de ordem ambiental e a necessidade 

de se pensar e traçar metas para o desenvolvimento 

sustentável, o Brasil será chamado  para  contribuir  de  

forma  efetiva  para  a  sustentabilidade  do  planeta.  

O  setor cerâmico, com certeza será chamado para 

contribuir na diminuição das emissões e geração de 

resíduos no setor industrial brasileiro.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo teve por objetivo descrever os 

impactos socioambientais inerentes ao processo 

de extração e transporte da argila causados pelas 

indústrias de cerâmica vermelha e suas possíveis 

medidas mitigadoras.

Por meio das obras consultadas, constatou-se que as 

indústrias de cerâmica vermelha são importantes para 

a economia brasileira pela capacidade de geração de 

emprego e renda, pois estima-se que são faturados 

cerca de 21 bilhões por ano, além de empregar cerca 

de 293 mil empregos diretos e 900 mil empregos 

indiretos (ANICER, 2014; MME; SGM; DTTM, 2014).

Além de se pensar na importância econômica das 

indústrias de cerâmica vermelha, deve-se levar 

em conta a sustentabilidade dessas empresas nos 

aspectos social e ambiental. Como o foco deste 

estudo foi a extração e transporte da argila, conclui-se 

que é possível diminuir a pegada ambiental por meio 

da exploração adequada do minério, observando-se 

os procedimentos corretos de recuperação da área 

explorada, de forma a deixar o local com características 

semelhantes às anteriores da retirada da argila.

Quanto aos aspectos sociais, conclui-se que as 

indústrias de cerâmica vermelha precisam prezar  

pela  segurança  e  saúde  no  ambiente  de  trabalho  
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dos  funcionários  envolvidos  na extração  e no  

transporte da argila,  bem como  adotar  práticas  que  

mitiguem os danos à comunidade por esse processo. 

Além disso, essas empresas podem impulsionar o 

desenvolvimento local com iniciativas que apoiem ou 

desenvolvam projetos sociais na comunidade onde se 

inserem como recomenda Buarque (2008).

Portanto, há necessidade de equilibrar o tripé 

da sustentabilidade no segmento de cerâmica 

vermelha, pois, muitas vezes, é dada ênfase ao 

pilar econômico, deixando-se em segundo plano 

os pilares ambiental e social. Este segmento 

deve refletir sobre a  sua continuidade futura no 

mercado, visto que a argila é um recurso natural 

finito e o processo produtivo necessita de melhorias 

ambientais devido à emissão de poluentes e à 

degradação ambiental pela exploração da matéria-

prima. Muitas vezes, as áreas degradadas não 

recebem nenhum tratamento  para colocar  o  

ambiente em condições de se regenerar,  o  que 

prejudica  não somente a natureza, mas também a 

comunidade. Além do meio ambiente, o segmento 

de cerâmica vermelha precisa investir no local, de 

forma a garantir disponibilidade e qualidade da mão 

de obra, bem como uma participação mais ativa na 

comunidade.
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Capítulo 10
A SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA ORGÂNICA FAMILIAR: 

O CASO DOS ASSOCIADOS À COOPERATIVA DE PRODUTORES 

ORGÂNICOS DE POEMA - PR

Roberto Rivelino Martins Ribeiro  

Kerla Mattiello 

Marguit Neumann 

Neuza Corte de Oliveira 

William Fernando Bonfin dos Santos

Resumo: As constantes mudanças em todos os setores da economia têm impulsionando os 
gestores na busca por alternativas para manterem suas atividades ou melhorar os ganhos 
financeiros. Para viabilizar a permanência nas propriedades rurais, produtores de pequenas 
propriedades buscam diferentes estratégias de reprodução, se associando informalmente 
para adquirir insumos ou formando cooperativas para produzir em maior quantidade para 
atender a demanda local ou regional. Essa medida é utilizada por um grupo de produtores 
do Distrito de Nova Tebas-Paraná para produzir e comercializar maracujá orgânico, 
constituindo a Cooperatvama. Para tanto, o objetivo do presente estudo é identificar qual 
a propriedade obteve melhor resultado em termos financeiros, levando em consideração 
a área de cultivo, para apurar os custos e o resultado aplicando-se o método do custeio 
variável. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, a coleta foi por meio de questionários 
sendo selecionados 10 propriedades associadas a Cooperatvama. O estudo apontou que a 
propriedade que obteve o melhor resultado foi a propriedade “P7”, com área de 0,5 hectares 
e com 200 pés plantados no valor de R$3.416,98 e o pior resultado foi a propriedade “P9” 
com área 2 hectares com 1200 pés, resultado R$ 1.480,89.

Palavras Chave: Agricultura Familiar, Cultivo Orgânico, Cooperativa de Produtores Rurais, 
Custos de Produção.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a prática do cooperativismo está relacionada 

à área agrícola. Pinho (1996) menciona que a prática 

cooperativismo brasileiro teve inicio na década de 1930 

com a criação da Lei fundamental do cooperativismo 

brasileiro pelo Decreto Nº. 22.239/32 que arrola os 

princípios que devem nortear a constituição das 

cooperativas. Neste decreto fica definido o crescimento 

cooperativo com o apoio legal e institucional por meio de 

estímulos fiscais, porém, houve avanços e retrocessos. 

Retrocessos por interferências, crise e reorganização, 

principalmente, em função do centralismo estatal e 

perda dos estímulos fiscais, avanços por inovações 

que possibilitaram a renovação das estruturas e dos 

instrumentos cooperativistas. 

Finalmente, com a constituição de 1988 houve a 

separação do Estado e a criação da autogestão, pois 

a constituição deu liberdade de constituição e de 

atividade. O principal marco legal a regular a prática 

cooperativista no Brasil é a Lei nº 5.764, sancionada 

em 16 de dezembro de 1971, também conhecida 12 

como Lei do Cooperativismo.

A Lei 5.764/1971 também determina, em seu Art. 10, 

que as cooperativas devem ser classificadas conforme 

seu objeto ou a natureza das atividades desenvolvidas 

por ela ou por seus associados. Seguindo este 

espírito, a Organização das Cooperativas do Brasil 

(OCB) identifica a existência de 13 segmentos no 

cooperativismo brasileiro: agropecuário; consumo; 

crédito; educacional; especial; habitacional; 

infraestrutura; mineral; produção; saúde; trabalho; 

transporte e turismo e lazer (OCB, 2015). A Lei do 

Cooperativismo confere a denominação de ato 

cooperativo a todas as transações realizadas entre as 

cooperativas e seus associados, entre estes e pelas 

cooperativas entre si quando associadas, para a 

consecução dos objetivos sociais. Segundo a lei, o ato 

cooperativo não implica operação de mercado, nem 

contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

O fato de a empresa cooperativa ser uma sociedade 

sem fins lucrativos, cujo objeto é a prestação de 

serviços aos associados, lhe confere um tratamento 

tributário diverso daquele recebido por uma sociedade 

comercial. No intuito de atender suas finalidades 

sociais, as cooperativas interagem tanto com seus 

associados como, também, com não-associados. 

Sempre que a atividade consistir, de alguma forma, 

uma prestação de serviço de representação dos 

associados, estará configurado um ato cooperativo. 

Conforme a Lei 5.764/1971, os conceitos de lucro 

e prejuízo se aplicam, no caso das empresas 

cooperativas, apenas aos atos não cooperativos. No 

caso dos atos cooperativos, utilizam-se os conceitos 

de sobras e faltas, que, como as próprias palavras 

sugerem, são o resultado da diferença entre as 

retenções e contribuições dos associados e os custos 

e despesas que a sociedade realiza visando cumprir 

sua finalidade social. 

As mudanças que ocorrem em todos os setores da 

economia impulsionam os gestores a buscar por 

alternativas para manterem suas atividades, ou melhor, 

os ganhos financeiros. Como ocorre com os produtores 

rurais do Distrito de Nova Tebas-Paraná, associando-

se para produzir o maracujá orgânico e constituindo a 

Cooperatvama. O objetivo do estudo é apurar o custo 

do quilo do maracujá orgânico, aplicando o método 

do custeio variável. Para tanto, foram selecionadas 

aleatoriamente 10 propriedades rurais, cujos 

produtores são associados à Cooperatvama. Para 

abordar o item delimitação do estudo, utilizou o critério 

adotado por Gil (2002, p.162) que diz, “por se tratar 

de pesquisa social eminentemente empírica, é preciso 

delimitar o locus da observação, ou seja, o local onde o 

fenômeno em estudo ocorre”. Certo é que o parâmetro 

espacial escolhido implicará no resultado dos dados 

obtidos e nas conclusões do estudo, a coleta de 

dados ocorreu com aplicação de questionários para 

dez produtores associados à Cooperatvama.  No 

critério temporal (GIL, 2002, p. 162) menciona ser 

o período em que o “fenômeno a ser estudado será 

circunscrito [...]. O estudo se pautou apurar, descrever 

e analisar os custos do maracujá orgânico no período 

compreendido de setembro/2014 a junho/2015.

O estudo está organizado em cinco seções, na 

primeira, consta à introdução o objetivo e delimitação. 

Na segunda a contextualização do trabalho que deu 

suporte a parte prática, na terceira a definição do 

tipo de pesquisa e o método de coleta dos dados, 

indicando o caminho percorrido pelo pesquisador 
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para encontrar resposta ao problema de pesquisa e 

assim atender o objetivo geral do estudo. Na quarta 

apresenta os dados e analise e na seção cinco é 

apresentada a considerações finais do estudo e 

sugestões para trabalhos futuros.

2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

A agricultura familiar no Brasil, segundo uma análise 

a partir do Censo Agropecuário 2006 (IPEA, 2013, 

p.9), foi marcada nas últimas décadas por um período 

de intensas transformações técnico-produtivas no 

meio rural brasileiro, no qual instrumentos de trabalho 

e insumos foram substituídos por inovações em 

curto espaço de tempo, modernizando a agricultura 

(MARTINE, 1991). À medida que foram sendo 

intensificados os recursos de capital e insumos que 

antes eram controlados pelas unidades familiares, 

tornou a agricultura, mais dependente de mercados 

antes da porteira e após a porteira (OLIVEIRA, 2010). 

O trabalho e os processos produtivos na propriedade 

passaram a ser organizados para atender a demanda 

externa, exigindo aumento da capacidade produtiva 

com a finalidade de maior retorno financeiro. Além 

disso, os mercados tornam-se as principais estruturas 

sociais a condicionar as relações dos agricultores 

com os objetos e os meios de trabalho. Recursos e 

tarefas que anteriormente eram desenvolvidos pela 

unidade produtiva, passaram para o domínio de atores 

externos.

A divulgação dos dados do Censo Agropecuário 

2006 (IPEA, 2013, p. 9) permitiu um amplo olhar sobre 

as características da agricultura, da pecuária e da 

população rural brasileira. É sabido da importância da 

agricultura para a economia do país, com o equilíbrio 

das contas nacionais, com a geração de divisas via 

exportação. Da mesma forma, aprofundou-se o padrão 

tecnológico gerado no período anterior e consolidou-

se o processo de expansão da agricultura para as 

regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Neste período, 

também, o Estado brasileiro retomou o seu papel de 

financiador na agricultura por meio de infraestruturas 

e políticas de crédito rural, seguro, comercialização, 

assistência técnica e pesquisa agropecuária; 

institucionalizou os agricultores familiares como sujeitos 

de direito; e implementou políticas diferenciadas de 

desenvolvimento rural. Exemplos da retomada do papel 

do Estado e, reconhecimento da agricultura familiar foi 

a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995.

Segundo o relatório do IPEA (2013, p. 9) por meio de 

análise das informações disponibilizadas no Censo 

Agropecuário 2006 foi possível compreender em maior 

profundidade o conjunto de transformações ocorridas, 

evidenciar as características da agricultura brasileira. 

Fundamental para, subsidiar as ações do Estado e dos 

demais atores sociais, portanto, o Censo Agropecuário 

2006 também traz uma inovação importante porque, 

pela primeira vez, foram disponibilizadas informações 

sobre a agricultura familiar, uma categoria social que 

ganhou reconhecimento no Brasil e no mundo, seja 

por sua importância na produção de alimentos, seja 

em função do que representa em termos de promoção 

de formas mais equitativas de produção e, portanto, 

desenvolvimento inclusivo, social e econômico. Em 

razão da importância da agricultura familiar para o 

mundo, a Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) declarou 2014 como o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar (International 

Year of Family Farming – IYFF). Desse modo os dados 

deste censo permitiram avançar na compreensão 

das condições econômicas, sociais e produtivas 

dos estabelecimentos familiares, das suas diferentes 

estratégias de reprodução social e das suas variações 

regionais.

2.2 CULTIVO ORGÂNICO

O cultivo orgânico o comportamento fisiológico 

das plantas é diferente do sistema convencional. A 

produção física, o tamanho e qualidade das frutas, 

bem como a ocorrência de pragas, doenças e a 

lucratividade da cultura são influenciadas pelo sistema 

de cultivo (NEVES e NEVES, 2007). As práticas na 

agricultura orgânica promovem aumentos na matéria 

orgânica, na atividade microbiológica do solo, na 

disponibilidade e quantidade de nutrientes que são 

liberados gradualmente, proporcionando à planta 

uma nutrição mais balanceada (ALTIERI, 1987; 
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ARAÚJO NETO et al., 2008) no entender dos autores 

a agricultura orgânica tende a ser economicamente 

eficiente em razão do baixo uso de insumos externos e 

manutenção de produtividades constantes. 

Para manter o agricultor na atividade outra alternativa 

é melhorar a eficiência do uso da terra utilizando 

consórcio, proporcionando maiores rendimentos 

físicos, energéticos e econômicos evitando os efeitos 

negativos da monocultura, como simplificação do 

agroecossistema, diminuição da biodiversidade, e até 

falência das pequenas propriedades. Muitas vezes 

pequenos produtores cultivam as culturas no sistema 

consorciado tendo em vista que as vantagens sobre 

o monocultivo é promover a garantia de uma maior 

estabilidade de produção; melhor utilização da terra; 

força de trabalho; maior eficiência no controle de ervas 

daninha; controle da erosão; disponibilidade de mais 

de uma fonte de renda; redução dos riscos inerentes 

à atividade agrícola (DEMATTÊ, 2001; GOMES, 2003; 

CUNHA, 2004; CAMPOS, 2011).

Entretanto, Campos (2011, p. 24) menciona que os 

“...principais problemas de degradação ambiental, 

verificado no meio rural, estão associados à 

deterioração do solo, erosão, perda de matéria 

orgânica, degradação do ambiente pela poluição 

de águas e do ar por agrotóxicos nocivos à saúde”, 

contaminando os produtos, a consequência é alimentos 

sem qualidade nutricional. Para o autor “nos últimos 

anos, a inovação na agricultura tem sido impulsionada 

principalmente pela ênfase em altos rendimentos e 

produtividades”. Em razão da pressão econômica 

sobre a agricultura, com custos de insumos elevados, 

provocando aumento no processo de produção e com 

preços definidos pelo mercado, muitos produtores 

estão preferindo migrar da agricultura convencional 

para a agricultura orgânica. Assim agricultores que 

trabalham neste conceito têm reduzido a utilização 

de agroquímicos, aproximando do ideal da agricultura 

orgânica. Yaduvanshi e Sharma (2008) apud Campos 

(2011) relataram que essa pratica é essencial para 

aumentar a produção de alimentos orgânicos, 

incorporando adubos orgânicos ao solo aumentando 

a fertilidade do sistema, impulsionando a produção, 

contribuindo com a economia de energia e reduzindo 

as perdas de solos férteis. 

A agricultura orgânica é definida como um sistema 

de produção que evita ou exclui o uso de fertilizantes 

minerais, compostos sintéticos, pesticidas, reguladores 

de crescimento e aditivos para a produção vegetal 

e animal (EHERS, 1996). A adubação orgânica é 

considerada de baixa concentração, entretanto 

contêm todos os nutrientes necessários às plantas, 

favorece a formação de agregados do solo, aumenta 

a retenção de água e diminui as perdas da mesma por 

evaporação, dentre outras melhorias, física, química e 

biológica ao solo (KIEHL, 1985; PRIMAVESI, 2002). 

Outro fator importante é seu efeito residual que é 

observado no sistema. De acordo com Schiedeck 

(2002, p.89), o mercado de alimentos produzidos 

sem utilização de agrotóxicos ou adubos minerais, 

tem aumentado em todo o mundo. Alguns dados 

indicam que esse segmento cresce anualmente cerca 

de 20% nos Estados Unidos, 40% na Europa e 50% 

no Brasil. Para comprovar tais índices, basta verificar 

a proliferação das feiras de produtores ecológicos 

nas cidades, com ampliação dos espaços para 

esses produtos nas gôndolas das grandes redes de 

supermercados. 

Assim sendo, a agricultura orgânica é uma alternativa 

segura para a produção de alimentos saudáveis, 

apresentando-se viável do ponto de vista agronômico, 

econômico e ambiental, fato comprovado pelas 

experiências acumuladas nos últimos anos (SOUZA 

e RESENDE, 2006). Desse modo, o manejo do solo 

e das plantas, orientado pela agricultura orgânica, 

pode se constituir numa promissora alternativa para 

produção de qualidade, sem comprometer a saúde 

dos agricultores e contribuindo para a preservação 

ambiental.

2.3 GESTÃO E CUSTOS DE PRODUÇÃO

Machado e Souza (2006, p. 45) comentam que na última 

década, em razão do acirramento da concorrência 

do mercado globalizado, “profundas mudanças têm 

ocorrido no modus operandi, nas estratégias e nas 

práticas gerenciais das organizações, com reflexos 

na gestão de custos”. Nesse contexto, segundo os 

autores o eficaz processo de gestão de custos passa, 

“necessariamente, pela eficiência e eficácia das 
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atividades de planejamento, execução e controle”. 

As empresas estão buscando a redução de custos e 

aumento da produtividade de diversas formas. Porter 

(1989) apud Machado e Souza (2006, p. 45) coloca 

a “liderança em custos” como uma das alternativas 

estratégicas, ou ainda, “a diferenciação de produto”.

Nesse sentido a informação contábil, dentro de uma 

propriedade rural exerce o papel de facilitador no 

desenvolvimento e na implementação das estratégias 

competitivas. Desse modo a gestão de custos utiliza-

se da contabilidade de custos para obter finalidades 

específicas, que podem estar relacionadas com o 

fornecimento de dados de custos para a medição 

dos mesmos, determina a rentabilidade e avalia o 

patrimônio. Identifica métodos e procedimentos para 

o controle das operações e atividades da empresa, 

além, da previsão de informações sobre custos para 

a tomada de decisões e planejamento por meio de 

processos analíticos. Para haver uma administração 

adequada as empresas, necessitam obter e coordenar 

informações sobre estimativas de vendas, capacidade 

financeira, estoques, prazos de entrega e custos de 

fabricação. 

Estas informações são fundamentais para a elaboração 

de um planejamento da produção que possa explorar 

as potencialidades disponíveis no mercado. Nesse 

entendimento, conhecer a estrutura de custos é 

fundamental para que as empresas atinjam os 

objetivos relacionados à determinação do lucro. Além 

desses objetivos a gestão de custos proporciona à 

decisão dos custos das diversas áreas que compõe 

a empresa, as políticas de desperdício de material e 

tempo ocioso, a elaboração de orçamento, e também, 

auxilia na formação do preço de venda, nesse caso 

específico, o produto agrícola (MEGLIORINI, 2007). 

Neste estudo, utilizou-se do método de custeio variável, 

tendo em vista que, conforme mencionam Martins e 

Rocha (2010), atribui aos custos dos produtos somente 

os custos variáveis, os custos fixos são considerados 

despesas do período que são incorridos. A não 

utilização dos custos fixos para compor o custo dos 

produtos se deve que os mesmos referem-se aos 

recursos econômicos, não têm, portanto, relação direta 

com os produtos produzidos (FREZATTI et al, 2009). 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é o procedimento que busca a solução de 

determinado problema, envolvendo várias fases até o 

alcance do resultado esperado. Gil (2002) comenta 

que a pesquisa é requerida quando não há informação 

suficiente para responder determinado problema 

enquanto Fachin (2003) relaciona pesquisa como um 

procedimento intelectual em que o pesquisador tem 

como objetivo adquirir conhecimentos verdadeiros a 

respeito de um determinado fato ou problema, com 

base em métodos e técnicas apropriadas. Desse 

modo a metodologia tem por objetivo dar norte para 

o desenvolvimento da pesquisa, mostrar os caminhos 

a serem percorridos para a busca dos resultados 

pretendidos. 

Para o delineamento da pesquisa adotou-se os critérios 

apresentados por Borinelli (2005), classificados 

quanto: aos objetivos; a natureza do problema; a 

abordagem do problema; procedimentos técnicos; ao 

método de abordagem e ambiente da pesquisa. 

Quanto aos objetivos da pesquisa o estudo enquadra-

se como explicativa. Para os autores (SEVERINO, 2008; 

GIL, 2004) comentam que a pesquisa explicativa além 

de registrar e analisar os fenômenos estudados busca 

identificar sua causa, seja por meio da aplicação do 

método matemático, ou por meio da interpretação, 

possibilitada pelos métodos qualitativos. É o tipo 

de pesquisa que tem como preocupação central 

identificar os fatores que determinam e contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos.

A natureza do problema a pesquisa se enquadra na 

aplicada que segundo Orquiza e Magalhães (2002) 

é o tipo de pesquisa que gera conhecimento para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos com utilização e consequências 

práticas do conhecimento, envolvendo verdades e 

interesses locais. Enquanto a classificação quanto à 

abordagem do problema é qualitativa, cujo objetivo é o 

conhecimento de características não observadas pela 

abordagem quantitativa, haja vista a superficialidade 

deste último (BEUREN, et al, 2010). 

No que se refere aos procedimentos técnicos, o 
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estudo se enquadra no estudo de caso, por buscar 

aprofundar o conhecimento identificando a forma 

como os produtores operacionalizam o processo 

produtivo e calculam o custo de produção. Enquanto a 

abordagem foi utilizada o método dedutivo, por aplicar 

conceitos já existentes - custeio variável, e aplicando 

em casos particulares. 

O ambiente da pesquisa, no entendimento de Silva 

(2010) consiste na coleta direta da informação no 

local em que ocorrem os fenômenos. O pesquisador 

observa os fatos como realmente se apresenta, coleta 

dados referentes aos mesmos e por fim faz uma 

análise e interpretação desses dados, com o intuito de 

entender e explicar o problema de pesquisa.

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DA 

COOPERATVAMA

A Cooperatvama foi fundada em 13 de maio de 2006 no 

Distrito de Poema, Município de Nova Tebas-Paraná, 

com 36 produtores rurais com área de até 5 hectares. 

As dificuldades desses produtores considerando a área 

de plantio o tipo de solo (morros e pedregulhos), custo 

de insumos e preço dos produtores no momento da 

venda, deslumbraram a possibilidade de desenvolver 

outro tipo de cultura, motivado por um líder comunitário, 

surgiu a idéia dos produtos orgânicos. A dificuldade 

foi encontrar um tipo de produção comum a todos e 

que a cultura fosse viável na região, considerando 

clima, solo, investimento financeiro, área de plantio 

e questões culturais dos produtores. Analisando 

aspectos geológicos e climáticos (temperaturas 

elevadas e solo com ondulações) a opção foi o plantio 

do maracujá azedo orgânico, com baixo custo e com 

crescente demanda no mercado consumidor por 

produtos orgânicos. Consolidada a ideia o lider buscou 

apoio técnico e financeiro do Programa Multidiciplinar 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e os 

Movimentos Sociais (UNITRABALHO) na Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), onde foram realizadas 

reuniões com técnicos da Unitrabalho; professores; 

estagiários do curso de Agronomia e produtores e 

liderança local. 

No início os desafios foram inúmeros, porém, os 

cooperados buscaram alternativas tanto para a 

produção como para a comercialização. O primeiro 

desafio foi participar do Programa de Aquisição de 

Alimentos, com o apoio da Unitrabalho/UEM, que 

auxiliou na elaboração do projeto. Com o projeto 

aprovado ocorreu à entrega da produção para compor 

a merenda escolar do município e outras regiões. 

O segundo desafio, agregar valor ao produto in natura. 

Para tanto a decisão foi busca recursos financeiros 

para construir uma fabrica para despolpar o maracujá 

orgânico e comercializar a polpa. Novamente o apoio 

técnico da UNITRABALHO/UEM, foi fundamental na 

elaboração de projeto junto ao Governo Federal para 

captar os recursos. A Prefeitura Municipal de Nova 

Tebas teve papel importante, tanto nas negociações 

quanto com concessão do terreno para a instalação 

da fabrica.

4.2 SISTEMA DE PLANTIO E COLHEITA DA 

CULTURA

As mudas dos maracujazeiros são adquiridas em 

viveiros ou produzidas pelos produtores, extraindo 

as sementes dos melhores frutos. Para o plantio o 

processo inicia-se com o preparo do solo, fazendo a 

aração e grandagem. A operação seguinte é abertura 

das covas, geralmente, com 40cm de largura por 

50cm de comprimento e 50cm de profundidade e 

espaçamento entre as mudas de 3x3 metros. Concluída 

essa etapa, o ideal é fazer a adubação orgânica com 

antecedência mínima de trinta dias antes do plantio, o 

mês considerado adequado é setembro para evitar o 

risco de geadas.

Para sustentação dos pés de maracujá é adotado o 

sistema denominado de espaldeira, que consiste 

em fixar no solo palanques de madeira ou bambu e 

esticar entre eles, dois fios de arame liso, sendo que 

o primeiro deve ter 1,4 a 1,6 metros e o segundo de 

1,8 a 2,0 metros de alturas, para suportar o peso da 

planta. Na fase de condução (direção) e formação 

da guia principal da planta, o produtor faz desbrotas 

periodicamente, para assegurar que apenas uma 

haste cresça até a altura do primeiro arame, deixando 
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dois brotos laterais e fazendo as desbrotas na guia 

principal até que a mesma atinja o segundo arame. 

Importante que a cultura seja mantida sempre limpa, 

por meio do uso de roçadeiras manuais ou enxadas.

A adubação orgânica é um processo continuo e 

necessário para a cultura, não somente para assegurar 

condições de elevadas produções de frutos, mas 

também para viabilizar o controle de principais doenças 

que afetam a cultura. Composta de esterco de gado, 

cama de frango e compostagem de material orgânico, 

como folhas de árvores, palhas de milho, arroz. A 

polinização das flores pode ocorrer manual, quando é 

realizada pelo produtor ou natural quando é polinizada 

pela mamangava (espécie de abelha).  

Para controle de doenças fúngicas e bacterianas deve 

utilizar para o plantio mudas sadias; cultivar plantas 

protetoras ao redor do pomar para afastar insetos 

e serve como quebra vento; realizar adubações 

equilibradas; instalar viveiros distantes de culturas 

comerciais; evitar armazenamento prolongado de 

frutos e evitar colher frutos úmidos. Outra medida para 

evitar doenças no maracujazeiro é eliminar plantas 

daninhas por ser hospedeiras de vírus do maracujá 

e manter limpas as ferramentas de cortes utilizadas 

antes de usar em outra planta. 

No maracujazeiro também é frequente a presença de 

pragas como percevejos, moscas das frutas dentre 

outros. As moscas das frutas são consideradas como 

as principais pragas estes insetos depositam seus ovos 

em frutos ainda verdes, o que provoca murchamento 

dos frutos antes de atingir a maturação, e ainda as 

larvas podem destruir a polpa dos frutos. O controle é 

realizado pela catação e descartes de frutos atacados.

Com relação à produtividade do maracujá orgânico é 

variável, a média é 12 a 30 toneladas por hectar no 

primeiro e no segundo ano. Os períodos de colheita 

dura geralmente, 6 a 9 meses, e ocorre nos meses de 

dezembro a agosto, com pico de produção nos meses 

de fevereiro e abril. A colheita se dá pela catação 

manual, quando o fruto atinge o desenvolvimento 

completo desprende da planta. Por ser um fruto 

frágil, murcha e deteriora rápido, assim, deve ser 

comercializado após colhido. 

Na cultura do maracujá orgânico os insumos são 

basicamente as mudas, adubo orgânico. Materiais 

para fazer a espaldeira (parreiras), madeira para as 

estacas; arame liso, barbante para amarrar das mudas; 

adubos orgânicos. As mudas quando adquiridas é 

comercializada por milheiro, custo unitário de R$0,015. 

Para cada muda de maracujá utiliza três metros de 

arames lisos para amarrar as estacas, custo por metro 

de R$0,25. 

Para preparar o solo cuja atividade consiste em: 

aração e grandagem; marcação da área; coveamento; 

plantio; espaldeiramento e aplicação de adubos o 

valor da diária é R$50,00, considerando a mão de obra 

familiar, computada no custo de produção e colheita. 

Valor de referência de 2014 com base na mão de obra 

da região para um dia de trabalho (homem e mulher 

com idade de 18 a 45 anos). Unidade utilizada para 

todas as propriedades, a diferença entre elas é com 

relação à área de plantio. 

Para a manutenção da cultura são necessários cuidados 

constantes, como podas de condução; coroamento; 

pulverizações e polinização. Para executar tais tarefas 

em quinhentos pés de maracujá são necessários 2 

dias para poda; 2 para o coroamento; 2 para pulverizar 

e 5 para polinizar. O tempo de formação da cultura 

depende do clima da região, geralmente é de 6 a 9 

meses.

4.3 APLICAÇÃO DO CUSTEIO VARIÁVEL  

O preço de venda por quilos do maracujá orgânico é 

padrão para todos os produtores rurais associados a 

Cooperatvama R$2,20 por quilo. Desse modo tem-se a 

seguinte receita bruta com vendas conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Receita Bruta com vendas
 

Produtor hectar Quilos Valor ($) 
Quilo

Receita Bruta 
($)

P1 5 1.900 2,20 4.180,00

P2 2,5 700 2,20 1.540,00

P3 5 800 2,20 1.760,00

P4 5 2.500 2,20 5.500,00

P5 3,5 3.236 2,20 7.119,20

P6 5 1.000 2,20 2.200,00

P7 5 2.500 2,20 5.500,00

P8 1,5 1.000 2,20 2.200,00

P9 5 3.400 2,20 7.480,00

P10 3 4.350 2,20 9.570,00

Após a mensuração da receita bruta, procedeu-se ao 

cálculo da Demonstração do Resultado por Produtor, 

conforme Tabela 2.

Tabela 2: Demonstração do Resultado por Produtor

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Receita Líquida 4.180,00 1540,00 1760,00 5500,00 7119,20 2200,00 5500,00 2200,00 7480,00 9570,00

(-) Custos Variáveis 1.011,95 461,00 466,75 1673,75 1882,84 593,00 1253,00 715,40 2414,00 2296,50

Materiais de consumo 175,95 153,00 114,75 573,75 459,00 153,00 153,00 275,40 918,00 382,50

Taxa da Cooperativa (20%) 836,00 308,00 352,00 1100,00 1423,84 440,00 1100,00 440,00 1496,00 1914,00

(-) Despesas Variáveis 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 5,00 20,00 0,00 25,00 20,00

Combustível  20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 5,00 20,00 0,00 25,00 20,00

(=) Margem de Contribuição 3.148,05 1064,00 1278,25 3806,25 5216,36 1602,00 4227,00 1484,60 5041,00 7253,50

(-) Custos Fixos 1.034,68 810,34 620,32 2650,53 1930,29 810,58 810,02 1288,03 3560,11 1900,54

Mão de Obra Diária 1.034,00 810,00 620,00 2650,00 1930,00 810,00 810,00 1288,00 3560,00 1900,00

Depreciação 0,68 0,34 0,32 0,53 0,29 0,58 0,02 0,03 0,11 0,54

(-) Despesas Fixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Lucro do Período 2.113,37 253,66 657,93 1155,72 3286,07 791,42 3416,98 196,57 1480,89 5352,96

Com as informações da Tabela 2, fez um ranking 

entre as propriedades relacionando área de plantio 

(hectares); quantidade plantada (pés) e resultado 

($). Dentro desses parâmetros pode-se inferir que: 

primeiro lugar foi P7, com área de 0,5 hectares e com 

200 pés plantados obteve resultado de R$3.416,98; 

segundo P1, com área de 1,05 hectares e 230 pés 

resultado R$2.113,37; terceiro P3, resultado de R$ 

657,93 com área de 0,5 hectares e 150 pés; quarto 

P10, resultado de R$ 5.352,96, área de 1 hectare e 

500 pés; quinto P6 com 200 pés resultado área 1 

hectare resultado R$ 791,42; sexto P5 resultado R$ 

3286,07, área 0,5 hectares e 600 pés; sétimo P2, área 

0,5 hectare, resultado R$ 253,66, e 200 pés; oitavo P4, 

resultado R$ 1.155,72, área 1 hectare e 750 pés; nono 

P8, resultado R$ 196,57, área 0,5 hectare e 360 pés; e 

décimo P9, área 2 hectares plantio de 1200, resultado 

R$ 1.480,89.
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela sustentabilidade na agricultura de 

pequeno porte é complexa e desafiadora, e envolve 

diversas dimensões e articulação de agentes públicos 

e privados. Neste artigo foi apresentado um panorama 

de necessidades quando se analisam os aspectos 

econômico, social e ambiental da agricultura de 

pequeno porte. No aspecto econômico, revelam-se a 

possibilidade de combinar a escolha de sistemas de 

produção para tender determinado mercado, como os 

produtos orgânicos. A agricultura de pequeno porte 

apresenta enorme potencial para avançar utilizando 

esta estratégia, porém, depende de políticas públicas 

de apoio e de órgãos públicos ou sociais. 

O aspecto social da agricultura de pequeno porte 

revela-se pouco desenvolvido. Neste caso destaca-se 

o papel fundamental das associações de produtores 

(cooperativas), que carecem de apoio financeiro é 

técnico por parte de agentes públicos; instituições de 

ensino (projetos de extensão). No campo ambiental os 

produtores de pequenas propriedades encontram-se 

em situação similar à de populações urbanas de baixa 

renda. Como demonstra o estudo, a permanência 

para produtores com pequenas áreas praticamente é 

de subsistência, o que aponta os dados de P8; P2; 

P3 e P6, cujos rendimentos são menores que o salário 

mínimo definido no país. 

Esses produtores podem adotar práticas 

ambientalmente condenáveis ou viver em situações de 

risco ambiental. Entretanto, a agricultura de pequeno 

porte pode aprimorar a sua sustentabilidade ambiental 

a partir de políticas públicas coordenadas entre 

municípios e governo, como o Programa de Aquisição 

de Alimentos, para tanto carecem das políticas públicas 

que dêem o suporte financeiro e técnico para manter-

se com dignidade em suas unidades produtivas.  

O estudo revela o potencial de aplicação do conceito de 

sustentabilidade à agricultura de pequeno porte, com 

a criação da cooperativa (Cooperatvma) coordenada 

por meio de arranjos entre os produtores, iniciativa 

que provocou mudanças no local com a instalação 

da fábrica, mas a mudança mais relevante observada 

pelo estudo foi à motivação de continuarem produzindo 

sem a necessidade de buscarem alternativas nos 

centros urbanos. 

Diante dos dados apresentados é percebido que 

a cultura do maracujá orgânico não proporcionou 

melhorias significativas em termos financeiros, porém, 

não se pode deixar de olhar para a importância 

dos aspectos sociais, a permanência na localidade 

que escolheram para viver juntamente com seus 

familiares. Outro ponto em destaque no estudo é que 

não necessidade de grandes áreas para produzir, 

pois mesmo em áreas menores pode sim ser eficiente, 

exemplo, a propriedade P7, com área de 0,5 hectares 

e com 200 pés plantados obteve resultado de 

R$3.416,98 superior a P9 com 2 hectares e 1200 pés 

de maracujazeiro plantado com resultado R$1.480,89.

Para estudos futuros recomenda-se pesquisa 

analisando a produção para o autoconsumo como um 

elemento que contribui para a promoção da segurança 

alimentar e nutricional, a redução da pobreza e a 

inclusão socioprodutiva no meio rural. O Plano Brasil 

Sem Miséria, executado em âmbito nacional, e seu 

congênere no Rio Grande do Sul, o Programa RS 

Mais Igual, são exemplos neste sentido. Em ambos 

há ações que buscam estimular a produção para 

o autoconsumo aliada a um conjunto de políticas 

que visam enfrentar a pobreza extrema por meio 

de melhorias nas condições socioeconômicas das 

famílias rurais no Brasil. Fazendo essa análise poderia 

encontrar resultado superior ao apontado no estudo, 

pois aqui não levou em consideração a produção de 

alimentos produzidos nas propriedades que de certa 

forma contribui e muito para manter essas famílias nas 

propriedades rurais. 
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Capítulo 11
TERCEIRO SETOR E SUSTENTABILIDADE: PROJETO JOVENS 

RURAIS EM MOVIMENTO THIRD SECTOR AND SUSTAINABILITY: 

YOUTH PROJECT RURAL MOVING

Vanessa Alberton

Sergio Luis Dias Doliveira

Carlos Cesar Garcia Freitas

Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados de um estudo sobre o “Projeto Jovens 
Rurais em Movimento” (PJRM), executado pelo Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural 
(CEDEJOR). O PJRM teve o objetivo de fortalecer o tecido sócio organizativo do Território 
Centro Sul do Paraná, estimulando os jovens rurais a participar de discussões e decisões 
nas instâncias territoriais. Além disso, consiste em uma ação voltada à aplicação da 
sustentabilidade no meio rural e premiada pela UNESCO. Para tanto, foi realizado uma 
pesquisa de abordagem quantitativa, de caráter descritiva, com emprego da estratégia 
de estudo de caso, por meio de entrevista e análise documental. Como resultado principal 
tem-se que houve a participação, de forma direta e indiretamente, de aproximadamente 800 
jovens rurais, engajados em uma causa de formação, de representatividade de seus grupos 
sociais perante os órgãos do setor agrícola e de capacitação para desenvolver e pensar 
atitudes sustentáveis. Além disso, destaca-se a evolução da sustentabilidade social, por 
meio da inserção desses jovens nas discussões e tomada de decisões do Conselho Gestor.

Palavras Chave: Representatividade Juvenil, Desenvolvimento Rural, Inserção.
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1. INTRODUÇÃO

Impulsionada pela fundação do Clube de Roma, 

em 1968, as discussões e reflexões a cerca da 

problemática ambiental, originadas em iniciativas 

pontuais (obras Economics of Welfare de Arthur 

Cecil Pigou (1920) e Silent Spring de Rachel Carlson 

(1962)), intensificaram-se e obtiveram reconhecimento 

universal, assim como, foram ampliadas. A partir de 

então, muitos outros eventos ocorreram envolvendo a 

busca de soluções para os problemas ambientais e 

seus reflexos na sociedade. Apesar do grande avanço 

teórico obtido na dimensão prática, percebe-se que 

muito ainda tem que ser feito.

A discussão inicial sobre meio ambiente acabou sendo 

ampliada, decorrente da compreensão do fenômeno 

sustentabilidade, que envolve também aspectos 

sociais e econômicos. Isso implica em um aglomerado 

de informações e ações em todo o planeta. Apesar 

de soluções divergentes a respeito do problema, há 

um consenso: o ser humano é o responsável pelo 

problema e pela solução, atuando nos dois lados da 

moeda: suas decisões podem continuar o processo de 

deterioração do seu ambiente ou podem revertê-lo.

Porém, as dificuldades para implementar a 

sustentabilidade são enormes, devido: a complexidade 

do fenômeno e a condição sine qua non de mudança de 

valores da sociedade. A educação é um “fator crucial 

na tentativa da sensibilização dos indivíduos para a 

mudança de postura, de modo que cada um se sinta 

responsável e mobilize esforços para a realização de um 

trabalho lento e gradual de transformação” (JUSTINO, 

2010, p. 24). Ainda, acredita-se que as ações para 

criar um contexto sustentável devam ocorrer mediante 

esforços coletivos dada a complexidade do fenômeno 

que se manifesta de modo sistêmico e global.

Portanto, a responsabilidade coletiva que envolve a 

sustentabilidade engloba diversos atores e, segundo 

Barbieri e Silva (2011, p. 54), “é indispensável um 

trabalho de educação em questões ambientais, 

dirigido para jovens e adultos”, formando agentes 

aptos a proporcionarem transformações na sociedade 

em que vivem.

Neste sentido, ações desenvolvidas pelo terceiro 

setor tem se destacado como alternativa formadora 

de cidadãos dispostos a agir e disseminar a 

sustentabilidade em seus meios de convivência, 

mostrando de forma gradual a importância de 

preservar, de pensar o coletivo e cuidar do que é de 

todos, como é o caso do PJRM, aqui apresentado. 

Em face do exposto, este artigo tem como objetivo 

apresentar os resultados de um estudo sobre o Projeto 

Jovens Rurais em Movimento, que foi proposto e 

executado pelo CEDEJOR, tendo parceria com o 

Conselho Gestor do Território Centro Sul do Paraná e 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Os resultados apresentados têm a finalidade de 

promover a democratização do conhecimento, assim 

como, contribuir em futuros e atuais projetos que 

envolvem a sustentabilidade e o desenvolvimento 

rural. A pesquisa foi desenvolvida a partir da seguinte 

problemática: Como se deu o desenvolvimento do 

Projeto Jovens Rurais em Movimento?

Para exposição do conteúdo, foram estruturados os 

seguintes tópicos: referencial teórico, abordando 

os conceitos principais da problemática estudada; 

procedimentos metodológicos, explicitando os 

passos utilizados no estudo; descrição e análise dos 

resultados, descrevendo os principais elementos do 

objeto de estudo; considerações finais e referências, 

destacando as obras utilizadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SUSTENTABILIDADE

Muito se fala sobre o conceito de sustentabilidade 

e existem pesquisas que comprovam que, mesmo 

assim, a grande maioria das pessoas não compreende 

o seu significado. O conceito mais difundido em 

todo o mundo é aquele elaborado pela Comissão 

Brundtland, grupo nomeado pela Organização das 

Nações Unidas para propor estratégias para melhorar 

o bem-estar, sem ameaçar o meio ambiente, em 1987, 

dizendo que a “humanidade tem a capacidade de 

promover o desenvolvimento sustentável para garantir 

que ele atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades” (WCED, 

1987, p. 24) (tradução nossa). Essa definição deixa 
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claro um dos princípios básicos da sustentabilidade, a 

visão de longo prazo, uma vez que os interesses das 

futuras gerações devem ser analisados (CARRILLO-

HERMOSILLA; GONZALEZ; KONNOLA, 2009).

Esse conceito está relacionado com três dimensões: a 

econômica, a ambiental e a social, formando o chamado 

tripple bottom line. Almeida (2002) explica brevemente 

cada componente do conceito de sustentabilidade, 

sendo que a dimensão econômica inclui a economia 

formal e a informal, a qual provê serviços tanto para 

indivíduos quanto para grupos, aumentando a renda e 

o padrão de vida dos mesmos.

A dimensão ambiental ou ecológica age em função 

de estimular a consciência de que o impacto de 

certas atividades sobre o meio ambiente causa 

danos irreversíveis, dependendo da forma como são 

utilizados os recursos naturais. Por fim, a dimensão 

social se relaciona com as qualidades dos seres 

humanos, suas habilidades, dedicação e experiências, 

enfim, consiste no aspecto social, abrangendo tanto 

ambientes empresariais quanto da sociedade em 

geral (ALMEIDA, 2002).

Independente de qual dimensão for, é importante que 

a população esteja consciente de que as “decisões e 

ações da humanidade em relação à sustentabilidade 

determinarão seu futuro e o das próximas gerações” 

(MAIA e PIRES, 2011, p. 181), e para que isso ocorra, 

não basta esperar que as soluções venham da área 

política ou de mercado. Ações próprias ou de entidades 

específicas que lutam por causas sociais, ambientais 

e voltadas para o desenvolvimento humano são boas 

opções de melhorias, por mais que os resultados 

sejam pequenos e envolvam regiões restritas, em 

alguns casos.

A UNESCO (1997), afirma que o conceito de 

sustentabilidade é algo complexo e que abrange não 

apenas o meio ambiente, mas também engloba outros 

aspectos como a pobreza, saúde, paz, população, 

segurança alimentar, democracia e direitos humanos 

e que há a necessidade de ser tratada de forma 

interdisciplinar, considerando os contextos locais, 

regionais e nacionais.

O conceito de sustentabilidade é compreendido por 

muitas ONGs como um “princípio estruturador de um 

processo de desenvolvimento centrado nas pessoas e 

que poderia se tornar o fator mobilizador e motivador 

nos esforços da sociedade para transformar as 

instituições sociais, os padrões de comportamento e 

os valores dominantes” (RATTNER, 1999, p. 233).

Esse posicionamento vai ao encontro à definição oficial 

adotada pelos governos e agências internacionais, 

instigando a força da sociedade e seu poder de 

influenciar nas decisões e ações a serem tomadas, 

principalmente sobre as questões da sustentabilidade.

2.2 TERCEIRO SETOR

Da lacuna entre a ineficiência do primeiro setor – 

Governo – e da indiferença aos problemas sociais 

do segundo setor - Iniciativa Privada - surgiu o 

chamado terceiro setor, como iniciativa da sociedade 

civil organizada na busca de soluções para os seus 

próprios problemas. 

O GESET (2001, p. 4) conceitua o primeiro setor como 

aquele que diz respeito ao Estado, onde a origem e a 

destinação dos recursos são públicos, cabendo a ele 

(Estado) realizar as ações que determinam a utilização 

desses bens capitais. Já o segundo setor corresponde 

ao capital privado, cuja aplicação de recursos é 

revertida em benefício próprio. Por fim, o mais recente, 

“constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, 

formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, 

sem fins lucrativos, no sentido do bem comum”. 

No terceiro setor, incluem-se diversos tipos de 

instituições, como: organizações não governamentais, 

fundações e institutos empresariais, associações 

comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, 

assim como várias outras instituições sem fins 

lucrativos. O Código Civil, através da Lei nº 10.406/02, 

rege as entidades desse setor.

De acordo com o presidente da OAB de São Paulo, em 

mensagem inicial na Cartilha sobre Aspectos Gerais 

do Terceiro Setor (2011, p. 2)

O Terceiro Setor já ganhou 
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reconhecimento pelas soluções positivas 

que vem encontrando para toda a 

sociedade brasileira. São associações, 

fundações, instituições e organizações, 

com peculiaridades jurídicas próprias 

na área tributária, de isenções e 

imunidades; na área trabalhista, com 

a Lei do Voluntariado e no Direito 

Civil, quando da constituição de uma 

ONG. No processo de transformação 

da sociedade, o Terceiro Setor vem 

encontrando respostas criativas para 

ajudar a mudar o futuro do Brasil.

Como bem dito por Lourenço e Dos Santos (2011), são 

tomadas muitas iniciativas para apoiar os necessitados, 

porém muitas delas se resumem a entregar alimentos 

e roupas. O que é preciso na realidade, são medidas 

eficazes para suprir as necessidades básicas de 

moradia, alimentação, saúde, educação, etc., além 

de auxiliar na inserção social dessas populações, 

tanto profissional quanto cultural e de conhecimento, 

visando a construção plena da cidadania.

O grande crescimento e abrangência do terceiro setor 

é explicado por Salamon (1998), como oriundas de 

duas origens distintas, sendo: de baixo, através dos 

movimentos populares de fora, por meio de inúmeras 

instituições públicas e privadas e; de cima, com o 

apoio de políticas públicas governamentais. O mesmo 

autor complementa dizendo que “a força mais básica 

é aquela de pessoas comuns que decidem organizar-

se e tomar em suas próprias mãos a melhoria de suas 

condições ou a busca de direitos básicos” (Ibidem, p. 

7).

Essa emergência do terceiro setor, em tese, representa 

uma “mudança de orientação profunda e inédita no 

Brasil no que diz respeito ao papel do Estado e do 

Mercado e, em particular, à forma de participação do 

cidadão na esfera pública” (FALCONER, 1999, p. 1), 

em busca de sua vez e voz, reivindicando melhorias 

para seus grupos sociais.

A gestão de organizações do terceiro setor é 

fundamentada na preocupação com a ação social 

transformadora orientada por valores de solidariedade 

e de confiança mútua. Dessa forma, apresenta um 

estilo próprio de gestão e enfrenta, ao longo dos anos, 

desafios diversos no que tange à própria manutenção 

e ao repasse de sua imagem perante a sociedade 

(TENÓRIO, 2005).

O fato de haver expansão das áreas de atuação das 

organizações que fazem parte desse setor levou-

as a buscar recursos financeiros e os gerir de forma 

correta e organizada, realizar capacitação de pessoal, 

se articular com outros setores sociais, além do 

fortalecimento causado por diversos desafios, fez com 

que as entidades do terceiro setor se organizassem 

melhor e de forma mais estruturada (TENÓRIO, 2005).

Muraro e Lima (2003) trazem o terceiro setor como 

um elemento importante no combate aos problemas 

sociais do Brasil. Destaca a necessidade de parcerias 

com o governo e com o segundo setor, na busca por 

profissionalização para provar a capacidade de uma 

organização em colocar em prática seus objetivos e 

justificar, por meio de bons resultados, sua existência.

Neste sentido, a exposição pública de casos de 

sucesso do terceiro setor tem sido uma forma de 

evidenciar boas práticas de gestão e processuais que 

possam servir de modelo para outras iniciativas. Deste 

modo, justifica-se o estudo realizado junto à instituição 

CEDEJOR, em relação a sua prática: Projeto Jovens 

Rurais em Movimento.

3. MÉTODO

O estudo realizado trata-se de uma pesquisa com 

abordagem quantitativa, de caráter descritiva, com 

estratégia de estudo de caso. A pesquisa quantitativa 

é aquela que considera tudo quantificável, podendo 

traduzir opiniões e informações em números, para 

posteriormente classificá-las e analisá-las (LAKATOS 

e MARCONI, 1986).

De caráter descritiva, como norteada por Gil (2008) 

como sendo aquela que descreve as características 

de um determinado fenômeno ou população, esta 

pesquisa explicita diversas informações sobre o 

projeto desenvolvido pelo CEDEJOR, buscando trazer 

alguns de seus detalhes mais importantes, como:  
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público alvo, metodologia empregada e resultados.

Adotou-se como estratégia o estudo de caso, que por 

sua vez “permite uma investigação para se preservar 

as características holísticas e significativas dos eventos 

da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, 

mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores” (YIN, 

2001, p. 21). 

Como instrumento de coleta de dados foram 

empregados: o questionário semiestruturado e 

análise documental. O questionário permitiu captar a 

percepção dos entrevistados em relação ao PJRM: 

quais as expectativas que tinham e se elas foram 

atingidas. Buscou-se também descobrir o porquê da 

participação e realização do Projeto, além de observar 

o que ficou de aprendizado, o que está sendo aplicado 

no cotidiano dos participantes. A análise documental 

permitiu a visão geral do processo por meio do resgate 

de registros históricos, tanto da entidade quanto do 

projeto executado, buscando entender o contexto em 

que foi pensando e desenvolvido o projeto.

A intenção era investigar o PJRM, que ao todo 

envolveu cerca de 800 jovens em suas atividades, 

porém os questionários foram aplicados apenas com 

alguns jovens envolvidos, escolhidos de acordo com 

indicação de uma das organizadoras. Esses jovens 

foram referência no projeto, acreditou-se que teriam 

disponibilidade para responder e teriam acesso 

fácil à internet, considerando que o questionário foi 

encaminhado por meio de correio eletrônico. Cinco 

pessoas responderam a pesquisa, servindo de 

valiosas fontes de informações.

4, RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO JOVEM 

RURAL (CEDEJOR)

Fundado na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande 

do Sul em 2001, o CEDEJOR é uma organização 

social, sem fins lucrativos, de interesse público e que 

tem trabalhado em territórios rurais dos três estados da 

Região Sul Brasileira, sendo eles: Núcleo do Território 

das Encostas da Serra Geral, no município de Lauro 

Muller, Santa Catarina; Núcleo do Território do Vale 

do Rio Pardo, no município de Rio Pardo, Rio Grande 

do Sul; e no Paraná, atua em dois locais: Núcleo do 

Território de Caminhos do Tibagi, no município de 

Tibagi; e Núcleo do Território do Centro Sul do Paraná, 

no município de Guamiranga (CEDEJOR, s. d.).

É uma organização não governamental que acredita 

e investe no potencial do jovem rural como um 

empreendedor e liderança, além de crer no poder da 

cooperação desses jovens para o fortalecimento e 

sustentabilidade da economia e da governança local, 

pois possuem ideias novas e diferenciadas que podem 

trazer grandes conquistas para a comunidade em que 

estão inseridos (CEDEJOR, 2013a).

Trata-se de um espaço utilizado na capacitação 

de jovens rurais, filhos de agricultores do Território 

Centro Sul do Paraná ou jovens moradores dos doze 

pequenos municípios que o compõe. No município de 

Guamiranga atua desde julho de 2004, sendo formado 

pelos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, 

Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, 

Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares e 

São João do Triunfo (CEDEJOR, 2008).

Considerando que os municípios apresentam a maior 

parte de suas extensões territoriais de ocupação 

agrícola (com um total de sete dos doze municípios 

apresentando quantidade maior de moradores na 

área rural), faz-se necessário o desenvolvimento 

e implantação de técnicas e práticas que visam a 

sustentabilidade, a fim de melhorar as condições de 

uso da terra e preservação dos recursos naturais.

O CEDEJOR utiliza como metodologia de ensino a 

Pedagogia da Alternância. Nela, os jovens passam 

22 semanas com atividades no Centro de Formação, 

alternando com períodos de duas ou três semanas 

em que permanecem na propriedade rural (com 

assistência de monitor do CEDEJOR), a fim de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos durante a 

capacitação presencial (CEDEJOR, 2008).

A formação dos jovens é baseada em três pontos 

básicos, chamados de eixos, sendo eles: humano 

(visa estimular a atuação juvenil na resolução de 
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problemas coletivos); técnico (que pretende viabilizar 

empreendimentos agrícolas e não-agrícolas na 

valorização do território rural) e; gerencial (garantindo 

noções de gestão estratégicas aplicáveis à agricultura 

familiar e pequenos empreendimentos no espaço 

rural) (CEDEJOR, 2008).

De acordo com o Planejamento Estratégico 2013 

– 2016 (CEDEJOR, 2013b), atualmente os jovens 

somam cerca de 40% da população rural no país e, 

por serem a nova geração, com maior escolaridade e 

novas ideias, são vistos como agentes potenciais de 

empreendedorismo e liderança, possuem acesso a 

novas tecnologias e são capazes de operar a sucessão 

familiar, aprimorando e mantendo a agricultura familiar.

4.2 PROJETO JOVENS RURAIS EM MOVIMENTO 

(PJRM)

Dentre os programas e projetos desenvolvidos pelo 

CEDEJOR, o Projeto Jovens Rurais em Movimento 

se destaca, tendo sido eleito pela Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/

ONU) como uma boa prática para o desenvolvimento 

sustentável.

Foi executado entre agosto de 2009 a fevereiro de 

2012 com recursos do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário através do PRONAT (Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais) e 

teve como objetivo: buscar o “fortalecimento do tecido 

sócio-organizativo do Território através do estímulo à 

participação jovem em fóruns próprios e instâncias 

territoriais de discussão e decisão” (TABARRO, 2015, 

s. p.).

Outros objetivos estabelecidos diziam respeito: 

ao estímulo de grupos de jovens para debater 

temas pertinentes a eles, sobre geração de renda 

e o desenvolvimento do Território; a aumentar o 

conhecimento técnico nessas duas ultimas áreas; 

estimular a participação dos jovens rurais nas 

instâncias de representação, discussão e tomada de 

decisão do Território.

O projeto foi executado pelo CEDEJOR, com a atuação 

de 4 profissionais formados em áreas diversas, 12 

jovens facilitadores e 12 mediadores, 2 automóveis e o 

espaço físico do Centro de Formação, onde ocorreram 

as atividades. Teve apoio de diversos parceiros, 

como: MDA; Caixa Econômica Federal; Conselho 

Gestor do Território Centro Sul do Paraná; Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER); Universidade Estadual do Centro-Oeste, 

Campus Irati (UNICENTRO); Secretarias de Agricultura 

dos Municípios do TCS do Paraná; Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná 

(SEAB) e; Associação dos Municípios Centro Sul do 

Paraná (AMCESPAR) (TABARRO, 2015).

Abrangeu os municípios que compõe o Território e 

um que não faz parte: Paulo Frontin. Para a execução, 

utilizou recursos de terceiros (aproximadamente 

100 mil reais) e teve como área temática principal a 

inclusão sócio-produtiva. Envolveu a microrregião, 

cujo público alvo era: entidades de educação formal 

voltadas para o campo e; organizações do terceiro 

setor ligadas a projetos de educação do campo. Dessa 

forma, quem se beneficiou diretamente com o projeto 

foram os jovens rurais em formação e/ou egressos das 

instituições supracitadas (TABARRO, 2015).

Como justificativa para sua implantação, o Projeto 

baseou-se na evidente necessidade existente no 

Território de fortalecer o contexto sócio-organizativo. 

Considerou as demandas sociais da juventude rural 

e a carência de participação dos agricultores nos 

espaços de representação e tomada de decisão da 

categoria, sendo constatadas certas limitações em 

relação à participação dos agricultores nos rumos 

do desenvolvimento do Território, o que afetava 

diretamente o funcionamento dos CMDRs (Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural) e o próprio 

Conselho Gestor (TABARRO, 2015).

“A juventude rural mostrava condições de dinamizar 

o processo de desenvolvimento desencadeado pelo 

Conselho Gestor do Território e orientado por seu Plano 

de Desenvolvimento Territorial”, aliada com os fatores 

sociais e organizativos, os jovens foram vistos como 

uma forma de interferir positivamente nas atividades do 

Território. Isso aconteceria por meio da “participação 

jovem nas diversas instâncias de discussão e tomada 

de decisão”, incrementando as ações territoriais e 
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concretizando um espaço para expor e defender as 

demandas desses jovens (TABARRO, 2015, s. p.).

4.3 METODOLOGIA UTILIZADA NO PJRM

A dinâmica de funcionamento do projeto iniciou com 

a realização de Oficinas Juvenis, com a mediação 

de Jovens Agentes de Desenvolvimento Rural (com 

idade entre 16 a 29 anos e que receberam treinamento 

específico), tornando-se um espaço de discussão das 

questões da juventude rural para o desenvolvimento 

territorial. As oficinas serviram de estímulo para formar 

Coletivos Juvenis, com participação em fóruns, onde 

representavam os jovens rurais.

Os Jovens Agentes tiveram outras funções, como: 

participar das reuniões das associações comunitárias 

onde moram, dos CMDR’s, do Conselho Gestor do 

Território e das Câmaras Técnicas ou Temáticas. 

“Também acompanhavam viagens técnicas e 

intercâmbios, onde os mediadores e facilitadores, com 

a equipe do CEDEJOR, planejavam visitas técnicas 

em propriedades de referência de acordo com temas 

de interesse” (TABARRO, 2015, s. p.).

Nas Oficinas Juvenis aconteciam as reuniões dos 

jovens locais para a discussão das questões juvenis 

e para a ampliação dos conhecimentos através 

de palestras. As Oficinas foram realizadas por 

mediadores e facilitadores (duplas de jovens que 

desenvolviam diversas atividades devidamente 

orientadas pelo Coordenador do Projeto) e recebiam 

uma bolsa auxílio mensal. As oficinas tinham dois 

eixos distintos: discussão de questões da juventude 

e; técnicas, gerenciamento e opções de geração de 

renda (TABARRO, 2015).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Baseados nos depoimentos dos jovens entrevistados 

serão inseridos pequenos comentários referentes às 

dificuldades, experiências, conquistas e outros pontos 

importantes do PJRM. A Jovem 3 relata que o projeto 

passou por muitas dificuldades para ser implantado, 

pois “está cada vez mais difícil do jovem rural assumir 

essa identidade, mesmo nascendo na roça o sonho de 

quase todos os jovens é sair da propriedade tanto para 

estudar, ou apenas para ganhar um salário mensal”. 

Essas barreiras são frequentes na realidade rural. São 

dificuldades financeiras, de produção, de assistência 

técnica, a vontade de buscar com condições de vida 

melhores do que aquelas que os pais tiveram e que 

levam os jovens ao êxodo rural.

Os resultados obtidos se dividem de forma quantitativa 

e qualitativa. Em relação aos quantitativos, destacam-

se os aproximadamente 800 jovens atingidos de forma 

direta e indiretamente, por meio das oficinas, visitas 

técnicas, articulação territorial e demais ações.

Além disso, foram realizadas: 4 oficinas de capacitação 

para os mediadores e facilitadores e 4 oficinas de 

preparação e avaliação dos Jovens Agentes de 

Desenvolvimento Rural; 1 Seminário de Juventude e 

Desenvolvimento Territorial articulados diretamente 

com jovens e parceiros; 299 oficinas juvenis; 

participação e articulação de 1.024 representantes 

da juventude rural no território; 25 visitas técnicas em 

propriedades rurais; 3 viagens de intercâmbio coletivo 

(Acampamento de Juventude em SC, viagem para a 

Cooperafloresta em Barra do Turvo/SP e para a Ilha de 

Superagui/PR) (TABARRO, 2015).

Em relação às oficinas, foram consideradas pela 

Jovem 3 como uma conquista, pois despertaram o 

“interesse do jovem pelo meio onde vive, através do 

reconhecimento como agricultor familiar responsável 

pela sucessão familiar da propriedade e da 

produção de alimento”, através do aproveitamento 

de oportunidades para melhorias e implantação das 

atividades.

As atividades não eram realizadas apenas entre 

os participantes. O Jovem 1 cita que a realização 

de um projeto de horta orgânica com um grupo de 

adolescentes de uma escola foi uma das atividades 

que se destacou.

Ainda, os jovens tiveram a oportunidade de realizar 

um estágio de uma semana, de acordo com o tema 

escolhido em seus projetos de geração de renda, que 

era uma atividade obrigatória do período de formação. 

No total, foram 45 intercâmbios individuais.
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Já sobre os resultados qualitativos, vale ressaltar a 

expressiva inserção de jovens rurais e Agentes de 

Desenvolvimento Rural nas instâncias de representação, 

diálogo e tomada de decisões do Território de forma 

incisiva, principalmente no Conselho Gestor e suas 

câmaras temáticas, tendo os jovens como um capital 

social valioso no incremento de discussões sobre 

desenvolvimento territorial, coletivos juvenis, projetos 

de geração de renda e políticas públicas voltadas à 

juventude do Território (TABARRO, 2015).

A maior participação dos jovens junto às “instâncias 

de discussão e deliberação do Território, como 

o Conselho Gestor do Território, suas Câmaras 

Temáticas e os CMDRS [...] não foi duradoura, pois 

muitos jovens participaram apenas durante o projeto, 

não conseguindo depois viabilizar as idas frequentes a 

cidade”. Porém, muitos desses jovens “mudaram sua 

percepção quanto à participação popular e isso fez 

diferença nas opções profissionais e de atuação social 

deles” (JOVEM 2). 

A formação de lideranças locais foi uma temática que 

resultou bons frutos, incentivando a presença mais 

constante dos jovens na comunidade e deixando a 

convicção de que a juventude não é o futuro, mas sim 

o presente (JOVEM 3). 

Destaca-se também a promoção de grupos e coletivos 

juvenis e forte articulação através destes; incremento 

das articulações no território promovidas pelo apoio dos 

Jovens Agentes de Desenvolvimento Rural às ações 

realizadas pelo articulador do Território Centro Sul do 

Paraná; jovens rurais capacitados para a discussão 

sobre desenvolvimento territorial sustentável, com 

ampliação do conhecimento técnico, gerencial, social 

e humano; desenvolvimento de projetos de geração 

de renda implantados no território e jovens rurais 

sensibilizados a se inserir nos mesmos e; jovens rurais 

envolvidos na discussão de seus direitos e deveres, 

acompanhando a implantação das políticas públicas 

voltadas à juventude rural no Território Centro Sul 

(TABARRO, 2015).

A inserção social não foi trabalhada apenas no sentido 

de participação política e representativa. O Jovem 1 

relata a preocupação da era digital e a inserção das 

famílias no mundo tecnológico, como uma forma de 

incentivo ao êxodo rural. As facilidades dos centros 

urbanos são atrativas, porém muitas comunidades 

rurais hoje possuem acesso à internet e celular, dando 

comodidade ao campo e incentivando a permanência 

na propriedade rural.

A inserção de gênero foi uma das questões que o 

PJRM enfatizou nas discussões com os jovens durante 

o período de execução. Ainda há muito autoritarismo 

no campo e as questões hereditárias são uma marca 

forte nas famílias, fazendo com que as mulheres, “na 

maioria das vezes não tem voz nem vez dentro da casa, 

os pais não incentivam nem um pouco a permanência 

delas no espaço ou na Unidade Familiar de Produção, 

em algumas vezes nem os jovens têm essa abertura” 

(JOVEM 1). Aliado a isso, tem-se o fato de essas jovens 

serem incentivadas a estudarem fora, na cidade ou em 

outro município.

Os rapazes, sem apoio dos pais e do próprio município 

para que permaneçam na lavoura, acabam indo para 

a cidade também, pois o campo não oferece as 

condições de permanência. Há pouca geração de 

renda, falta de opções de lazer (JOVEM 1).

O relato da Jovem 2, mostra as expectativas que foram 

criadas em relação ao projeto:

Esperávamos que o PJRM ampliasse 

a atuação do CEDEJOR no Território 

Centro-Sul do Paraná, alcançando mais 

jovens e mais comunidades rurais. 

Esperávamos também novos espaços de 

atuação para os jovens que já estavam no 

CEDEJOR e que possuíam o anseio de 

compartilhar seus conhecimentos. Estes 

objetivos foram plenamente atingidos.

Para a Jovem 5, o projeto foi além das expectativas 

“desde as atividades realizadas propiciadas pelo 

repasse de recursos, assim como o envolvimento 

dos jovens em todas as ações”, incluindo atividades 

realizadas nas comunidades, “participações em 

processos de decisão, assim como no fortalecimento 

da nossa organização”.
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Tal projeto foi realizado com êxito, atingiu um número 

expressivo de jovens rurais, capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável em suas propriedades, 

comunidades e regiões, retribuindo o investimento 

de instituições como o CEDEJOR, fortalecendo suas 

propriedades familiares rurais.

Ao término do PJRM, a Jovem 2 afirma que a “autonomia 

e o compromisso de parte dos jovens que participaram 

do projeto com as questões sociais do campo” foram 

pontos positivos que fizeram o projeto valer a pena. 

Além disso, é imensurável o aprendizado adquirido 

por meio das vivências de educação popular e gestão 

de projetos, aliado ao reconhecimento por parte dos 

“parceiros do Território, que acompanharam de perto 

o trabalho (escritórios locais e regionais da EMATER 

PR, Delegacia Estadual do MDA, sindicatos rurais, 

Secretarias Municipais de Agricultura)”, além da FAO/

ONU, que embora tenha “participado” após o fim do 

projeto, desempenhou um papel importante através 

do reconhecimento, mostrando que um pequeno 

município e atitudes organizadas são capazes de 

gerar consequências e ações social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis.

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões de sustentabilidade, muito em voga 

na atualidade, são relativamente difíceis de serem 

compreendidas e ainda mais de serem implantadas. 

O terceiro setor é um elemento fundamental no 

desenvolvimento de ações que visam melhorias 

ambientais, econômicas e sociais.

O PJRM contemplou os três pilares da sustentabilidade. 

Primeiramente, abrangeu as questões ambientais, 

pois proporcionou ao jovem, que por sua vez já 

estava em formação, conhecimentos e técnicas ainda 

mais aperfeiçoadas para implantar na propriedade 

familiar e na região em que vive, sempre objetivando a 

sustentabilidade.

No âmbito econômico, influenciou diretamente quando 

se fala de baixo custo nas soluções, como construção 

de cisternas, de sistemas ecologicamente corretos e 

baratos para famílias de baixa renda.

E na questão social, o impacto é ainda maior. Além de 

proporcionar ao jovem a inclusão social, fez com que 

ele interagisse junto aos órgãos responsáveis pelas 

políticas públicas, representando os interesses de 

seus grupos e colaborando com ideias de melhorias 

das problemáticas sociais. A Jovem 4 conclui que 

muitos jovens foram atingidos pela proposta do PJRM e 

continuam fazendo a diferença em suas comunidades.

 

Analisando o Projeto executado pelo CEDEJOR e 

respondendo a problemática levantada, podemos 

dizer que uma entidade do terceiro setor pode 

contribuir com a sustentabilidade de um território rural 

de forma imensa e promissora. Apesar da dependência 

que o CEDEJOR tem de existirem projetos ativos 

para conseguir permanecer em funcionamento, a 

capacidade que a equipe tem de buscar alternativas 

e condições de desenvolvimento para o Território é 

significativa e visível.

É através de entidades do terceiro setor como o 

CEDEJOR, com pessoas comprometidas com a 

causa e que sentem “a necessidade de fazer algo 

pela sociedade” e em prol de jovens com “espírito de 

protagonismo”, com “desejo de atuar na comunidade, 

mas não tinham a oportunidade de demonstrar 

seus anseios” (JOVEM 4) que é possível construir 

uma realidade melhor para as pequenas famílias de 

agricultores, ensinando-os que é possível percorrer 

caminhos até então complicados demais para eles.

A carência que as comunidades rurais apresentam 

em termos de apoio, de capacitação, de incentivos 

diversos é amenizada com atitudes e ações em 

parceria com entidades do terceiro setor. Sem essas 

atividades práticas no meio rural, a evasão de jovens 

seria ainda maior e constante e o CEDEJOR é uma fonte 

de recursos que tem grande influencia na comunidade 

agrícola, capacitando e orientando os jovens para que 

permaneçam em suas propriedades, fortalecendo-as 

e adaptando-as para a gestão das novas gerações, os 

filhos de agricultores.
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Capítulo 12
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o Programa de Educação 
Socioambiental “Ambientação” no que se refere aos impactos de seus resultados alcançados 
no complexo do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Os resultados revelaram a 
importância da prática da Educação Ambiental em ambientes de potencial multiplicador, 
levando a impactos relevantes, tanto no lado social quanto no econômico. O quadro 
comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos mostraram que a prática 
de inserção de valores socioambientais no âmbito da administração pública estadual vem 
possibilitando uma série de mudanças de comportamento dos servidores, permitindo que 
o estado se torne referência em boas práticas ambientais a partir do consumo consciente e 
da gestão de resíduos nos prédios públicos. Os benefícios podem ser vistos na diminuição 
dos desperdícios e de custos, aumento da vida útil dos aterros sanitários e na geração de 
trabalho e renda para associação de catadores de materiais recicláveis. Pode-se concluir, 
ainda, que as ideias e ações desenvolvidas pelo programa impactam, de forma direta, 
sobre os gastos do poder público.

Palavras Chave:  Programa de Educação Socioambiental, Organizações Públicas, 
Indicadores de Sustentabilidade, Governo de Minas Gerais
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1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes 

para a sensibilização e capacitação da população em 

geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-

se desenvolver Programas que facilitem o processo 

de tomada de consciência sobre a gravidade dos 

problemas ambientais e a necessidade urgente de 

promover ações de sensibilização ambiental.

No caminho da sustentabilidade, o principal desafio 

é sensibilizar as pessoas para que internalizem a 

necessidade de mudanças e sejam capazes de 

construir novos referenciais e paradigmas que, 

na prática, traduzir-se-ão na implementação de 

procedimentos ambientalmente corretos em nosso 

dia-a-dia.

Nessa trajetória, os próprios órgãos públicos, escolas 

e outras instituições, caminham, muitas vezes, na 

contramão da sustentabilidade. Não raro, em seu 

local de trabalho, muitos servidores vêm reproduzindo 

práticas de consumismo e do desperdício – o que 

implica em impactos ambientais negativos associados 

ao aumento de custos.

Em contraposição a esses comportamentos 

ambientalmente incorretos, torna-se fundamental 

o desenvolvimento de um Programa de Educação 

Ambiental voltado para ambientes como os órgãos/

edificações públicas, com o objetivo de estimular a 

reflexão e a mudança de atitude de seus servidores 

e funcionários em geral, haja vista que estas ações 

geram um efeito multiplicador na sociedade e nas 

contas publicas, mesmo porque os participantes 

deste programa levam a prática de suas ações 

para ambientes familiares, de convívio coletivo extra 

ambiente de trabalho.

O Ambientação é um Programa que busca definir os 

contornos de uma nova cultura institucional de políticas 

publicas sedimentada no uso racional de recursos 

naturais, visando uma maior sustentabilidade desses 

recursos. A relevância do projeto é demonstrada 

considerando-se a escassez dos nossos recursos 

naturais e ao impacto da economia desses recursos 

para as políticas públicas em especial à sociedade.

Por meio deste programa tenta-se promover uma 

progressiva mudança de atitudes que levem à 

consolidação de uma cultura de sustentabilidade, 

pela influência comprovada dos Programas de 

Educação Ambiental em ambientes com grande poder 

multiplicador, como é o caso de órgãos/ edificações 

públicas.

 A implantação desse Programa em órgãos/edificações 

públicas pode fomentar iniciativas que transcendam o 

ambiente de trabalho, atingindo tanto as famílias dos 

envolvidos no mesmo como também se mostrar um 

programa espelho para aqueles órgãos/instituições 

que ainda não aplicam o programa de redução de 

consumo e gastos, ou seja, se mostrando um programa 

com um potencial multiplicador de informações e 

atividades relacionadas à Educação Ambiental.

Na trajetória do desenvolvimento sustentável, 

a população deve estar disposta a trabalhar, 

conjuntamente com as Instituições Públicas ou 

Privadas no processo de uso sustentável, no controle 

e preservação dos recursos naturais.

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

Programa de Educação Ambiental “Ambientação”, 

no que se refere aos impactos dos seus resultados 

alcançados no prédio do SISEMA no período de junho 

de 2008 a 05 de Março de 2009. 

Vale ressaltar que apesar dos dados não serem tão 

recentes, o intuito é de apresentar a ideia do Programa 

e sua metodologia para ser replicada em qualquer que 

seja o tipo de Instituição, levando em consideração 

aos resultados alcançados com sucesso. O portal do 

Programa Ambientação disponibiliza uma biblioteca 

de materiais para serem utilizados.

2. METODOLOGIA

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA 

AMBIENTAÇÃO

O Ambientação é um programa de comunicação e 

educação socioambiental, coordenado pela Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – FEAM, com o objetivo 

de promover a sensibilização para a mudança 

de comportamento e a internalização de atitudes 

ecologicamente corretas nas práticas cotidianas dos 
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funcionários públicos de Minas Gerais. 

Desenvolvido inicialmente no ano de 2003 como piloto, 

no prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e da FEAM, 

o Programa passou por ajustes e melhorias com o 

objetivo de aperfeiçoar a sua estrutura metodológica 

e facilitar a sua adesão pelas demais instituições 

públicas mineiras.

Seguindo uma política de governo, em 2008 a 

FEAM estabeleceu Termo de Parceria com a OSCIP 

Ambiente Brasil para ampliar o poder de atuação e 

potencializar a iniciativa para toda a esfera pública 

estadual e também municipal. Uma das vantagens 

desse modelo, estimulado pelo governo por meio da 

Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAG é a 

agilidade e abrangência às ações e políticas públicas.

O termo de parceria n° 020/2008, celebrado entre 

a OSCIP Ambiente Brasil Centro e a FEAM deixou a 

cargo da OSCIP a tarefa de acompanhar e monitorar 

o Programa Ambientação no órgão/instituição que 

o desenvolvem dentro do Estado de Minas Gerais 

de forma que a OSCIP teve o seu trabalho avaliado 

durante todo o período em que foi parceira do Estado.

E é dentro desta questão que o presente Programa 

também mostra a sua relevância, ao passo que na 

análise das metas é possível fazer uma verificação e 

avaliação de como tem se dado o desempenho das 

Instituições parceiras do Estado quanto aos resultados 

previstos no termo de parceria celebrado e os que 

realmente foram alcançados.

O Programa incentiva a apropriação do conceito dos 5 

Rs – repensar, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar 

– por meio das linhas de ação “Consumo Consciente” 

e “Gestão de Resíduos”. 

O enfoque da linha “Consumo Consciente” é estimular 

a reflexão sobre os aspectos ambientais relacionados 

às atividades em prédios públicos, possibilitando 

mudanças de comportamento, internalização do 

consumo consciente e combate ao desperdício.

A linha de ação “Gestão de Resíduos” objetiva 

estimular a destinação adequada dos materiais 

potencialmente recicláveis, proporcionando geração 

de trabalho e renda para pessoas que vivem da coleta 

e comercialização de recicláveis, além de aumento da 

vida útil dos aterros sanitários.

Os resultados são aferidos mensalmente em todas 

as instituições participantes por meio do Sistema de 

Gestão Ambientação. Este método de gerenciamento 

permite às Comissões Setoriais acompanhar todos 

os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

do Programa, como memória das ações, não-

conformidades e planos de ações corretivas, além do 

desempenho dos resultados, por meio de indicadores 

e relatórios.

Apenas para efeito de resultados, no ano de 2012, 

o Programa Ambientação foi desenvolvido por 74 

instituições em 49 prédios, contemplando cerca de 

30 mil servidores públicos. Em 2012, dos resíduos 

gerados pelas instituições, 539.468,98 quilos, ou 68%, 

foram encaminhados para a reciclagem por meio de 

doação a organizações de catadores. No viés da não 

geração de resíduos, na Cidade Administrativa houve 

redução de 50% no consumo de copos descartáveis 

ou cerca de 1.300.000 unidades. (AMBIENTAÇÃO, 

2014) 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O estudo deste trabalho se deu na análise do 

desempenho do programa Ambientação na área 

do prédio do SISEMA. O Sistema Estadual do Meio 

Ambiente (SISEMA) é formado pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), pelos conselhos estaduais de 

Política Ambiental (COPAM) e de Recursos Hídricos 

(CERH) e pelos órgãos vinculados: Fundação Estadual 

do Meio Ambiente (FEAM), responsável pela qualidade 

ambiental no Estado, no que corresponde à Agenda 

Marrom, Instituto Estadual de Florestas (IEF), o qual 

é responsável pela Agenda Verde e Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas (IGAM) o qual responde pela 

Agenda Azul. 

2.3. MODELO ANALÍTICO

A metodologia utilizada permite fazer uma análise 

quantitativa do nível de eficiência dos resultados 
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obtidos. Na construção da metodologia de indicadores 

do projeto é levado em conta a necessidade de se 

fazer mensalmente o monitoramento do processo 

de desempenho, registrando as ações realizadas, o 

acompanhamento dos indicadores de desempenho e 

dos planos de ação, bem como o relato das dificuldades 

no comprimento de algumas metas previstas e também 

os fatores facilitadores do desenvolvimento do projeto.

Como dito anteriormente, para o cálculo dos 

indicadores utilizou da metodologia disponibilizada 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM 

no Termo de Parceria N0 020/2008, celebrada entre 

esta e a OSCIP para o desenvolvimento do Programa 

Ambientação. De acordo com os aspectos ambientais 

considerados, o Programa monitora por meio de 

indicadores os seguintes itens abaixo:

a. Consumo mensal de água per capita em litros;

b. Consumo mensal de energia elétrica per capita 

em KWH ;

c. Consumo mensal de copos descartáveis per 

capita em unidade;

d. Porcentagem de resíduos sólidos gerados e 

enviados para reciclagem, medidos em balança.

2.3.1. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE 

INDICADORES 

 -  Indicador de Água e Energia Elétrica:

A construção do cálculo do indicador de água e energia 

elétrica é feita com base na leitura mensal do consumo 

nas contas das prestadoras desses serviços, dividido 

pelo número de funcionários do órgão/instituição 

participante. Para o indicador de água, considera-se 

1m³ igual a 1000 litros.

FÓRMULA (redução no consumo de energia elétrica /

água):

% de redução do Consumo de energia elétrica per 

capita = Valor registrado / valor de referência x100.

Onde:

Valor registrado = valor de referência – (somatória do 

consumo de energia elétrica per capita de cada mês 

do período avaliado / número de meses)

Sendo:

Consumo de energia elétrica per capita = Consumo 

bruto / número de funcionários

E:

Consumo bruto = consumo total registrado em KW/h 

na conta da prestadora do serviço.

UNIDADE: %.

Valor de referência (vo): 101,16 kw/h per capita 

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

Fórmula: resultado / meta *100

 - Indicador de Consumo de Copos Descartáveis:

Para construir o indicador de consumo de copos 

descartáveis faz-se uma verificação mensal da saída 

desse material do estoque ou do órgão/instituição 

participante, dividido pelo número de funcionários do 

local.

FÓRMULA (redução do consumo de copos 

descartáveis):

% de redução do Consumo de copos descartáveis per 

capita = Valor registrado / valor de referência x100.

Onde:

Valor registrado = valor de referência – (somatória do 

consumo de copos descartáveis per capita de cada 

mês do período avaliado / número de meses)

Sendo:

Consumo de copos descartáveis per capita = Consumo 

bruto / número de funcionários

E:

Consumo bruto = consumo total registrado.

UNIDADE: %.Valor de referência (vo): 17,63 copos 

descartáveis per capita. 

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

Fórmula: resultado / meta *100

 - Indicador de Resíduos Sólidos Enviados para 

Reciclagem

Para construir o indicador da % de resíduos sólidos 

enviados para reciclagem fez-se uso da formula: 

% de resíduos destinados à reciclagem = Somatória do 

% de RDR de cada mês do período avaliado / número 

de meses do período avaliado. 

Onde:

 % de RDR = RDR/RPR x 100

Sendo:

RDR = total em kgs de resíduos efetivamente 
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destinados à reciclagem

RPR = total, em kgs, de todos os resíduos 

potencialmente recicláveis (total de resíduos gerados 

na instituição à exceção do lixo de banheiro). 

UNIDADE: %.

Valor de referência (v0): 49,58% (média de jan - out 

2007).

CÁLCULO DE DESEMPENHO:

 Fórmula: [(∆ do resultado) / ∆ da meta] *100,

Onde:

∆ resultado = Resultado – Valor anterior (VALOR DE 

REFERÊNCIA);

∆ meta = Meta – Valor anterior (VALOR DE 

REFERÊNCIA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados pela comparação realizado 

frente às metas só faz confirmar a relevância do 

Programa, relevância esta que também pode ser vista 

pela pratica de inserção de valores socioambientais 

na administração pública estadual, possibilitando 

assim mudanças de comportamento dos servidores 

permitindo que o estado se torne referência em boas 

práticas ambientais a partir do consumo consciente 

e da gestão de resíduos nos prédios públicos. Pode-

se observar ainda como benefícios, a diminuição dos 

desperdícios e de custos, o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários, a geração de trabalho e renda para 

a associação de catadores de materiais recicláveis 

com a doação de materiais, tendo em vista ainda que o 

Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento 

do Programa Ambientação por meio do monitoramento 

e aperfeiçoamento nas instituições que o desenvolvem 

e a implementação deste programam em órgãos, 

entidades e edificações da administração pública de 

Minas Gerais. 

A apresentação dos resultados deste projeto se dará 

por meio da demonstração de um relatório comparativo 

entre as metas pactuadas e os resultados obtidos 

na condução das atividades propostas na área do 

prédio do complexo do SISEMA, sendo fornecidas 

informações complementares acerca dessas 

atividades, considerando os quadros de indicadores e 

metas (Tabelas 1 a 4).

De acordo com as designações (metodologia) do 

Programa Ambientação cada indicador apresenta um 

valor de referência e um peso determinado, e ainda as 

metas (tendem a ser crescentes de um trimestre para 

outro) e o realizado para cada trimestre são medidos 

em termos de valores percentuais.

3.1. INDICADOR REFERENTE À RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Este indicador demonstra a % de resíduos sólidos 

enviados para reciclagem em relação ao total de 

resíduos sólidos gerados no local. Para este indicador 

é relevante destacar que a crescente demanda por 

consumo tem levado a uma pressão sobre o meio 

ambiente e por conta disto há um constante aumento 

da geração de resíduos, muitos desses ainda sem 

destinação correta.

Diante disso, o Ambientação trabalha com o 

pressuposto de que no órgão/edificação onde 

o programa é colocado em prática haja alguma 

mudança de comportamento visando a uma adequada 

destinação dos resíduos sólidos gerados, onde de 

acordo com os termos de adesão assinados pelo 

órgão/edificação que participa do programa, deverão 

ser encaminhados para reciclagem os resíduos sólidos 

recicláveis, conforme a lei estadual 16689/2007. Desta 

forma, os resíduos sólidos considerados recicláveis 

(excluídos, portanto os resíduos de banheiro), gerados 

por cada órgão/edificação participante são pesados 

em uma balança, de acordo com a composição dos 

mesmos, diariamente pelo órgão/edificação que se 

incluem no projeto e são mensalmente registrados no 

Sistema de Gestão do Ambientação.

 De acordo com o Ambiente Brasil (2009), a OSCIP 

responsável pelo monitoramento do programa em 

determinada área, deve estar sempre buscando 

dados nos órgãos/edificações, obtendo o máximo de 

informações válidas sobre os indicadores, e se caso 

houver dificuldades em obter estes dados a comissão 

gestora do programa (FEAM), deve ser avisada sobre 

tais dificuldades para que se necessário quando da 

avaliação do indicador  frente aos dados não obtidos 

seja feita a expurgação destes do calculo da média 

trimestrais de resíduos destinados à reciclagem.

Para este indicador o valor de referência (Vo) é 
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calculado pela média dos meses de janeiro a outubro 

de 2007, a qual nos mostrou um valor de referência de 

49,58%. 

A seguir é demonstrado na tabela 1 o detalhamento 

do resultado alcançado correspondente aos resíduos 

sólidos enviados para reciclagem no acompanhamento 

de três trimestres.

Tabela 1. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de resíduos sólidos enviados para reciclagem 
em relação ao total de resíduos sólidos gerados

1º 
Trimestre

2º 
Trimestre

3º  
Trimestre

1º  
Trimestre

2º  
Trimestre

3º  
Trimestre

53% 58% 63% 71,70% 58,27% 73,51%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

De acordo com análise feita para os dados obtidos, 

constata-se então que, no primeiro trimestre o 

realizado foi de 71,70% para uma meta de 53%, no 

segundo trimestre o realizado verificado foi de 58,27% 

para uma meta de 58% e ainda no terceiro trimestre o 

resultado foi de 73,51%, resultado este que superou 

os dos trimestres anteriores, respectivamente 58,27% 

e 71,70%, além da meta estabelecida para o período, 

de 63%. Mesmo o resultado nos três trimestres tendo 

sido positivos em relação à meta, o desempenho do 2° 

trimestre foi consideravelmente inferior ao constatado 

no 1° trimestre e no 3° trimestre.

Segundo o Ambiente Brasil (2009) foram constatadas 

não conformidades no monitoramento dos resíduos 

recicláveis, pesagem e registro de dados, estas 

não conformidades se mostraram como um fator 

dificultador do alcance das metas estabelecidas, o 

que justifica o desempenho consideravelmente inferior 

do 2° trimestre frente ao 1° e 3° trimestre. Sendo 

assim propôs-se ações corretivas como a realização 

de um processo de capacitação da mão-de-obra 

responsável pela limpeza e conservação do órgão/

edificação analisado.  A política de capacitação foi 

aplicada nos agentes de limpeza e conservação pelo 

fato de eles serem os responsáveis pelo recolhimento 

dos resíduos nas instituições, o que resultou em uma 

melhoria direta e continua no processo. A partir disto 

pode-se solucionar as não conformidades no processo 

de monitoramento dos resíduos recicláveis, o que 

pode ser comprovado pelo ótimo desempenho do 3° 

trimestre. 

Ainda segundo o Ambiente Brasil (2009), alguns fatores 

foram facilitadores para o cumprimento das metas, 

como a infraestrutura de coleta seletiva existente no 

órgão/ edificação do SISEMA.

3.2. INDICADOR REFERENTE AO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

O indicador 1.2 refere-se à porcentagem de redução do 

consumo de energia elétrica per capita. Tendo em vista 

que hoje em dia os órgãos públicos possuem grande 

potencial consumidor de energia elétrica, um dos 

objetivos do Termo de Adesão assinado pelos órgãos/

edificações participantes é o uso racional dos recursos 

naturais na edificação escolhida para implantação do 

programa. Dessa maneira, mensalmente, o consumo 

de energia elétrica em KW/h é registrado e monitorado 

pela Comissão Setorial de cada órgão/edificação, 

por meio dos dados obtidos na conta fornecida pela 

prestadora do serviço em questão.

O indicador se mostra o mais eficaz possível o quanto 

mais preciso for os dados fornecidos pela Comissão 

Setorial de cada instituição, quanto a verificação 

mensal do número de funcionários (servidores, 

terceirizados, estagiários etc) presentes no órgão.
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Tendo em vista que a meta é cumulativa e gradativa, 

sendo considerada sempre em relação ao valor de 

referência e ainda quanto maior o valor do indicador, 

melhor se mostra o resultado, para este indicador o 

valor de referência (Vo) é de 101,16 KW/h per capita, 

o qual é calculado pela média dos meses de janeiro a 

outubro de 2007.

A seguir é demonstrado na tabela 2 o detalhamento do 

resultado alcançado correspondente à porcentagem 

de redução do consumo de energia elétrica per capta.

Tabela 2. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de energia 
elétrica per capta

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

0,5% 1% 1,5% 3,45% 13,40% 17,12%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

Fazendo a análise dos dados obtidos, para o primeiro 

trimestre este indicador mostrou um valor abaixo da 

meta prevista, esta que era de 0,5% e o valor do 

resultado foi um aumento de 3,45% no consumo per 

capita. No entanto a partir de agosto, quando a OSCIP 

iniciou os seus trabalhos, foram observados erros 

na metodologia de calculo do indicador feita pela 

Comissão Setorial do SISEMA, pois nos cálculos não 

eram incluídos todos os funcionários que efetivamente 

utilizavam do serviço de energia elétrica dentro da 

instituição. Portanto os cálculos estavam em quase 

na sua totalidade errados. Com os trabalhos de 

atualização que foram feitos pela OSCIP os meses de 

junho e julho que eram os meses dentro do trimestre 

que computavam resultados errados, foi possível 

passar o resultado ora negativo para um saldo positivo 

de 6.88%.

Dentro disso fica bem claro a importância que tem o 

trabalho desempenhado pela OSCIP, principalmente 

no que diz respeito a identificação de falhas e na 

elaboração de ações corretivas nos procedimentos da 

Comissão Setorial.

No segundo trimestre o indicador mostrou uma 

variação positiva registrada de 13, 40%, frente a 

uma meta de 1% para o referido trimestre, e pode-se 

observar ainda uma variação positiva em relação ao 

trimestre anterior. O resultado deste trimestre pode 

se mostrar satisfatório devido ao fato do sucesso no 

trabalho de parceria entre a Comissão Setorial do 

SISEMA e a OSCIP monitora, o que possibilitou uma 

ampla sensibilização no campo da infra-estrutura, 

como na identificação dos quadros de acionamento 

de energia, sinalização educativa quanto ao consumo 

consciente de energia elétrica, levantamento do 

quantitativo de equipamentos domésticos existentes 

nos setores para otimização da rede elétrica e ainda 

foi feita uma aplicação de norma técnica referente à 

utilização dos aquecedores de marmita no refeitório.

No terceiro trimestre este indicador apresentou uma 

variação positiva em relação á meta de 1,5%, e em 

relação aos trimestres anteriores (6,88% e 13,40%), 

registrando uma redução de 17,12%.  Tal resultado é 

fruto da continuidade no trabalho de parceria entre a 

OSCIP e a Comissão Setorial do SISEMA.

De acordo com o Ambiente Brasil (2009), como fator 

dificultador desta ação, estão os grandes investimentos 

realizados, como a migração de fornecimento de energia 

de baixa para média tensão, na iminência da mudança 

da instituição para o centro Administrativo do Governo, 

previsto para dezembro de 2009. O pleno e direto 

apoio do secretario de Meio Ambiente ao Programa 

Ambientação e a parceria com a Superintendência 

de Recursos Logísticos e Manutenção do SISEMA no 

plano de ação “eficientização Ambiental do Prédio do 

SISEMA”, sem mostram como aspectos positivos para 

o desenvolvimento do projeto.
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3.3. INDICADOR REFERENTE À REDUÇÃO DO 

CONSUMO DE ÁGUA

O indicador 1.3 indica a porcentagem de redução do 

consumo de água per capita. A análise deste indicador 

se mostra importante ao passo que os órgãos públicos 

possuem um grande potencial consumidor de água, 

e sendo assim um dos objetivos do Termo de Adesão 

assinado pelos participantes é o uso de forma racional 

deste recurso natural no órgão/edificação participante 

do programa. Para a análise deste indicador o consumo 

de água em m³ é medido, registrado e monitorado pela 

comissão Setorial de cada órgão/edificação, por meio 

de dados obtidos na conta fornecida pela prestadora 

de serviço em questão. Posteriormente os dados em 

m³ são transformados em litros pela comissão setorial 

(1 m³ = 1.000 litros).

Para que este indicador se mostrasse o mais eficaz 

possível a comissão foi necessário fazer a verificação 

mensal do número exato de funcionários (servidores, 

terceirizados, estagiários etc) presentes no órgão. 

Também para este indicador a meta é cumulativa e 

gradativa, sendo considerada sempre em relação ao 

valor de referencia e ainda, quanto maior o valor do 

indicador, melhor.

O indicador de porcentagem de redução do consumo 

de água per capita usa de um valor de referencia (Vo) 

de 519,55 litros/per capita, o qual foi obtido pela média 

dos meses de janeiro a outubro de 2007.

A seguir é demonstrado na Tabela 3 o detalhamento do 

resultado alcançado correspondente à porcentagem 

de redução do consumo de água per capta.

Tabela 3. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA.

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de água 
per capta

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

0,5% 1% 2% 4,81% 0,54% 3,09%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

Na análise dos resultados, constatou-se que o realizado 

para este indicador foi um aumento de 4,81% no 

consumo de água pelo órgão/edificação participante, 

frente a uma meta de 0,5% para o primeiro trimestre. 

Já no segundo trimestre o realizado foi de 0,54% 

frente a uma meta de 1%, ou seja, o que foi reduzido 

no consumo de água foi apenas 0,54% sendo que a 

meta era uma redução de pelo menos 1%. O resultado 

mostra que mesmo a OSCIP, juntamente com a 

comissão setorial, tendo realizado ações educativas 

e também ações estruturais, tais como instalações de 

adesivos educativos nos banheiros e ainda fazendo 

a inspeção mensal para verificar a ocorrência de 

vazamentos na rede hidráulica e ainda a retirada de 

duchas dos banheiros, ainda assim não foi possível o 

cumprimento da meta. 

Como fatores que se mostraram um obstáculo para 

o não cumprimento da meta, pode-se colocar a 

identificação de vazamentos na agencia do Banco 

Bradesco, cuja solução não depende do SISEMA nem 

da substituição dos copos descartáveis no prédio, 

tornando necessária a lavagem de canecas por cerca 

de 1300 usuários diariamente. 

Mesmo assim a OSCIP continuou o seu trabalho em 

parceria com a comissão setorial, continuando a instalar 

adesivos em todos os banheiros, e fazendo também 

a inspeção de vazamentos na rede hidráulica, além 

da retirada de duchas dos banheiros e atendimento 

imediato às não conformidades detectadas desde o 

inicio.

O resultado desde trabalho contínuo em parceria 

com a comissão setorial do SISEMA veio de forma 

positiva no terceiro trimestre. No terceiro trimestre 

este indicador apresentou resultado positivo de 

3,09%, superando a meta de 2% para este período 

e os resultados anteriores, demonstrando melhoria 

gradativa do indicador. Bem como dito anteriormente 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

133

no primeiro trimestre houve aumento do consumo de 

4,81%, no segundo trimestre houve uma redução de 

0,54%, porém insuficiente em relação à meta de 1%.

Pela análise da situação pode-se perceber como um 

indicador é capaz de comprometer outros indicadores 

como o caso do indicador de consumo de copo 

descartável, que acabou por comprometer o indicador 

de consumo de água, uma vez que com ações como 

a distribuição de canecas para todos os funcionários 

e o procedimento de limitar o uso interno de copos 

descartáveis, acabou por levar a um aumento do 

consumo de água uma vez que se lavariam mais 

copos. 

Na tentativa de corrigir o erro o que se propõem é 

que este indicador seja excluído para os próximos 

trimestres, e que se faça um novo registro de dados 

para definir a partir destes um novo Vo (valor de 

referencia), uma vez que a realidade interna da 

instituição foi alterada significativamente.

3.4. INDICADOR REFERENTE AO CONSUMO DE 

COPOS DESCARTÁVEIS

O indicador 1.4 mostra a porcentagem de redução 

do consumo de copos descartáveis per capita. Em 

se tratando do serviço público de maneira geral, 

deve-se destacar a questão do desperdício de copos 

descartáveis, de forma que o uso excessivo deste 

recurso só estimula o mercado a produzir cada vez 

mais, e desta forma, como resultado, mais petróleo é 

despendido.

Sendo assim vale ressaltar que de acordo com o 

termo de adesão assinado pelo órgão/edificação 

que participa do programa, um dos objetivos se 

figura no uso racional dos recursos naturais. Dentro 

disto as ações ligadas aos 5 Rs, reduzir, reutilizar, 

reciclar, repensar e recusar, são fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável no âmbito do serviço 

público. 

Ficou estabelecido, portanto que mensalmente 

o consumo de copos descartáveis de 200 ml em 

unidade deve ser registrado no Sistema de Gestão 

Ambientação e monitorado pela Comissão Setorial do 

órgão/edificação. Também para este indicador a meta 

é cumulativa e gradativa, sendo considerada sempre 

em relação ao valor de referência. De forma que 

quanto maior o valor do indicador melhor se mostra 

o resultado. Para este indicador o valor de referencia 

(Vo) é de 17,63 copos descartáveis per capita, valor 

que foi obtido pela média de janeiro a outubro de 2007.

Tabela 4. Quadro comparativo entre as metas previstas e realizadas na área do complexo do SISEMA. 
 

Indicador Metas Realizado

% de redução de consumo de 
copos descartáveis per capta

1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre 1o Trimestre 2o Trimestre 3o Trimestre

1% 3% 4% 24,90% 8,38% 74,21%

Fonte: Relatório da Comissão Setorial de cada órgão participante por meio do Sistema de Gestão Ambientação (consumo per 
capita mensal) e OSCIP (cálculo trimestral do indicador).

A análise dos resultados revela que este indicador 

apresentou um realizado de 24,90% no primeiro 

trimestre, para uma meta de 1% de redução de 

consumo. Já no segundo trimestre o realizado foi de 

8,38% de redução, para uma meta de 3%. No terceiro 

trimestre este indicador apresentou um desempenho 

positivo de 74,21% de redução, valor este que 

superou a meta prevista para este período de 4% e 

os trimestres anteriores, onde se constatou 24,90% e 

8,33%. O que se pode comparar ainda é que mesmo o 

valor obtido no segundo trimestre tendo sido positivo, 

ele se mostrou bem abaixo do valor obtido no primeiro 

trimestre e do obtido no terceiro trimestre. 

A justificativa para um resultado melhor apresentado 

no primeiro trimestre frente ao resultado do segundo 

trimestre foi a de que a comissão setorial verificou que 

neste trimestre houve a racionalização do consumo 

de copos descartáveis no momento da requisição 

por parte do coordenador do almoxarifado, o que 
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acarretou a melhoria no consumo, no entanto com a 

saída do coordenador do almoxarifado acima citado, 

o fornecimento de copos descartáveis voltou a ser 

atendido em toda a sua totalidade.

As expectativas para este indicador eram as de que 

houvesse uma melhoria para os próximos meses, já 

que foram disponibilizadas canecas para todos os 

funcionários e a instituição de procedimento interno 

faz uma normatização da distribuição e uso de copos 

descartáveis.  E de fato os bons resultados, que 

nada mais são do que reflexos positivos do esforço 

para a minimização da cultura dos descartáveis 

pela instituição podem ser evidenciados no terceiro 

trimestre. O realizado de 74.21% mostra que o processo 

de distribuição de canecas para todos os funcionários 

da edificação e a implementação de procedimentos 

disciplinares para o uso de copos descartáveis, como 

deixando os copos descartáveis para uso apenas dos 

visitantes, é eficiente e pode levar a bons resultados e 

condutas de desempenho.

Como aspecto positivo para alcançar tal meta o 

Ambiente Brasil (2009) revelou que o apoio direto 

do Secretario de Meio Ambiente ao Programa 

Ambientação e a parceria com a Superintendência 

de Recursos Logísticos e Manutenção do SISEMA, 

foram fatores importantes e ainda se constituem como 

fatores importantes para alcançar bom desempenho 

dentro das metas do programa Ambientação.

4. CONCLUSÕES

Todos os resultados do Programa Ambientação 

demonstrados anteriormente nas tabelas, indicam 

que o referido programa caminha na direção certa 

da sustentabilidade. O programa de racionalização 

de gastos no complexo do SISEMA revela um ótimo 

desempenho quando se trata dos resíduos sólidos 

gerados neste órgão/instituição. O programa vem 

possibilitando uma destinação certa e correta aos 

resíduos sólidos passíveis de serem reciclados, 

contribuindo assim para a diminuição da pressão 

sobre o meio ambiente. 

Da análise feita sobre o consumo de energia elétrica, 

conclui-se que excluídos os erros de metodologia 

apresentados no inicio do período de monitoramento 

do programa, erros estes que foram corrigidos pela 

OSCIP monitora, pode-se perceber que o Programa 

Ambientação tem levado a uma utilização racional do 

uso deste recurso natural por parte dos funcionários 

do complexo do SISEMA, de forma ainda que com 

isso a pressão sobre o uso deste recurso vem sendo 

notoriamente diminuída.

Dos estudos feitos sobre o indicador de consumo 

de água, pode-se concluir que no decorrer dos três 

trimestres analisados, o resultado para este indicador 

se mostrou mais negativo do que positivo, no entanto 

isto se deveu a uma série de irregularidades no sistema 

de abastecimento de água nas instalações do prédio 

do complexo, no entanto mesmo que o resultado 

tenha se mostrado em sua maior parte negativo, os 

esforços para contornar este quadro representam um 

compromisso com o objetivo que a OSCIP matem. 

O desempenho positivo no final do terceiro trimestre 

permite concluir que o trabalho desempenhado pela 

OSCIP está possibilitando uma cultura mais racional 

na utilização deste recurso, cultura esta que é levada 

para um ambiente fora do ambiente de trabalho, como 

as residências dos próprios funcionários deste órgão/

instituição pública. Sendo assim o impacto de políticas 

de educação ambiental como as que vêm sendo 

desenvolvidas pelo Programa Ambientação são de 

suma importância para a construção de uma realidade 

cotidiana mais condizente com um futuro sustentável.

A cerca do consumo de copos descartáveis dentro do 

complexo do SISEMA, O Programa Ambientação tem 

contribuído de forma relevante para a diminuição do 

desperdício deste material, de forma que a partir disto 

a pressão sobre o dispêndio de petróleo também sofre 

uma diminuição. A distribuição de canecas foi uma 

medida que, apesar de no início ter levado ao aumento 

do consumo de água, contribuiu para a diminuição da 

cultura dos descartáveis pela instituição, resultando 

em um menor impacto negativo sobre o meio ambiente 

e aumentando a vida útil de aterros sanitários.  

Diante de todas estas contribuições apresentadas 

acima advindas de um Programa de racionalização 

de gastos como o que vem sendo desenvolvido sobre 
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as diretrizes do Programa Ambientação dentro de um 

órgão/instituição pública, pode-se perceber, portanto, 

que as práticas de educação ambiental se tornam um 

instrumento importante na hora de se realizar políticas 

públicas, uma vez que se aplicada em ambientes 

com potencial multiplicador relevante os resultados 

obtidos podem vir muito mais rápido que o esperado e 

podem chegar a um número maior de pessoas do que 

o planejado é o que revela os resultados do Programa 

Ambientação.

 Conclui-se ainda que as ideais e ações desenvolvidas 

por um Programa como este impactam de forma 

direta sobre os gastos do poder público. Uma vez 

que o Programa Ambientação tem seu foco em Órgão/

instituições de caráter público, como é o caso do 

complexo do SISEMA, a racionalização nos gastos 

de recursos como energia elétrica, água e copos 

descartáveis, os quais são demandados em grande 

escala dado o grande número de funcionários e o 

tamanho das instalações, levaria a uma redução dos 

gastos públicos com despesas deste tipo.

Uma dinâmica como a colocada acima da margem 

para investimentos maiores nos setores de 

educação, melhorias dos bens públicos, melhoria 

de pavimentações urbanas, de forma ainda que um 

maior volume de verbas podem vir a ser destinadas 

a conservação do patrimônio público, investimentos 

em setores chaves da economia bem como melhoria 

das contas públicas, além de uma extensão de 

externalidades positivas a outros setores em virtude 

de uma economia de gastos. 
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LOGÍSTICA REVERSA EM UMA COOPERATIVA DE CATADORES
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Resumo:  Com o aumento da população como um todo e do consumo, as quantidades de 
resíduos sólidos tendem a crescer cada vez mais e o impacto ambiental derivado disto, idem. 
Reduzir, reutilizar e reciclar são atividades fundamentais na busca de um desenvolvimento 
sustentável, que é aquele que agrega as dimensões ambiental, social e econômica. Dentro 
deste contexto, as cooperativas de catadores tem papel relevante, pois estão em um dos 
extremos da via de mão dupla que é consumo. Este estudo visa identificar a importância 
de uma cooperativa na gestão dos resíduos sólidos da cidade de Volta Redonda – RJ e, 
analisando seus erros e acertos, suas dificuldades e suas potencialidades, sugerir medidas 
afim de que o seu trabalho possa ser mais bem realizado. Foi realizada uma pesquisa 
exploratória e descritiva, sob a forma de um estudo de caso, com entrevista semiestruturada 
e observação da rotina. Pode-se perceber que, com determinados ajustes, a cooperativa 
pode ampliar e melhorar o desempenho de suas atividades que minimizam impactos 
ambientais e incluem seus cooperados social e economicamente.

Palavras Chave: Logística Reversa, Cooperativas, Reciclagem, Desenvolvimento Sustentável.
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1. INTRODUÇÃO

No mundo contemporâneo, o sistema capitalista 

que está instalado e o modelo desenvolvimentista 

que é estimulado fazem com que o consumo seja 

praticamente a razão de viver das pessoas. Todos 

os anos novas necessidades são criadas e novos 

produtos são lançados, com ciclos de vida cada vez 

menores. Junto a isso, a população também cresce 

e o nível de renda também. Todos esses fatores 

levam a quantidades cada vez maiores de resíduos 

sólidos oriundos do pós-consumo: de 2003 a 2012, a 

população brasileira cresceu 9,65%, mas o volume de 

lixo aumentou em 21% (a quantidade por pessoa subiu 

de 955g por dia para 1,223 kg). Segundo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o 

lixo produzido no mundo saltará dos atuais 1.3 bilhão 

para 2.2 bilhões de toneladas até 2025. E os impactos 

negativos desse modo de vida no planeta podem 

ser irreversíveis. Entretanto, cresce entre empresas, 

governos e a população a noção de desenvolvimento 

sustentável e o desejo de colaborar para com ele, por 

diferentes motivos (CAMPOS, 2013).

O desenvolvimento sustentável é estudado desde os 

anos 80, visto que, em 1983, a ONU criou a Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento para 

tratar deste tema e o mesmo foi definido, segundo o 

relatório Brundtland (1987), como o desenvolvimento 

“que procura satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades”. Neste contexto, a destinação correta 

dos resíduos sólidos gerados se torna essencial, pois 

o seu acúmulo em lixões causa impactos ambientais 

negativos e o seu remanejamento traz benefícios 

sociais e econômicos. E isso se dá através de práticas 

de logística reversa, que é “o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos que envolvem a reutilização 

de bens no processo de produção, a fim de gerar 

retorno econômico para a empresa e de reduzir os 

danos ao meio ambiente” (GUARNIEIRI et al., 2006). 

E então, dentro do escopo da mesma, a reciclagem é 

fundamental.

O processo de reciclagem seria muito mais difícil 

sem a atuação de uma espécie de profissional que, 

além de enfrentar condições insalubres de trabalho 

e baixa remuneração, enfrenta também o desprezo 

da sociedade, a exclusão social. Este profissional é o 

catador de lixo reciclável e seu trabalho é fundamental 

para a diminuição do acúmulo de resíduos sólidos.

Para conseguir melhor remuneração e melhores 

condições de trabalho, estes profissionais têm buscado 

o cooperativismo, que é “o instrumento pelo qual a 

sociedade se organiza, através de ajuda mútua, da 

colaboração, da solidariedade, para resolver diversos 

problemas relacionados ao seu dia-a-dia” (SEBRAE, 

2006). Eles têm recebido apoio do Estado e da 

sociedade civil nessa empreitada (segundo pesquisa 

do ministério de meio ambiente de 2012, 47% da 

população separam o lixo seco do molhado), visto que 

as empresas estimulavam a ação dos atravessadores, 

pois os mesmos conseguiam maiores quantidades de 

material. Mas os trabalhadores, quando organizados 

em uma cooperativa, tendem a conseguir melhores 

preços e condições de trabalho. Por exemplo, em 

Uberlândia, segundo a Associação de Catadores 

e Recicladores do Bairro Taiman (ASSOMAN), os 

atravessadores pagavam R$ 1,10/Kg de garrafa PET, 

que, se fosse vendido diretamente às empresas, 

custaria cerca de R$ 2,00.  

O intuito deste artigo é elencar os problemas 

enfrentados nas atividades de uma cooperativa, 

apresentar soluções para os mesmos baseados em 

conceitos estudados e reafirmar a importância do 

trabalho realizado pela mesma.

2. RESÍDUOS SÓLIDOS E SUA DESTINAÇÃO

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), 

através da NBR 10.004/87, define resíduos sólidos 

como sendo resíduos nos estados sólido e semissólido, 

que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 

e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. (CAMPOS, 2013)
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Ou seja, resíduos sólidos são os materiais indesejáveis 

gerados após a fabricação, comercialização e 

utilização de algum produto ou serviço. Segundo 

a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), em 2012 

foram gerados 64 milhões de toneladas de resíduos, 

dos quais 24 milhões seguiram para destinos 

inadequados. Isso seria suficiente para encher 168 

estádios do tamanho do Maracanã. Em média cada 

brasileiro gerou 383 Kg de lixo.

Dispor o lixo sobre o solo, sem qualquer tratamento, 

constitui-se num problema de saúde pública, pois 

provoca a poluição do solo e da água, alterando suas 

características físicas, químicas e biológicas (SOUZA, 

2000; MARCHI, 2006). A destinação dos resíduos se 

dá em lixões, aterros controlados e aterros sanitários. 

Nos lixões, os resíduos são simplesmente despejados 

sobre o solo e a céu aberto sem medidas de proteção 

ao meio ambiente e à saúde pública. Os aterros 

controlados diferem dos lixões apenas por receberem 

uma cobertura diária de material inerte (areia ou terra), o 

que não resolve os problemas ambientais decorrentes 

dos gases e líquidos gerados. Já os aterros sanitários, 

segundo Souza (2000), correspondem ao método 

de disposição final de resíduos sólidos no solo sem 

causar danos ao meio ambiente ou à saúde pública, 

utilizando processos de engenharia no confinamento 

dos resíduos, que são dispostos em camadas e cujo 

escoamento de líquidos e emissão de gases são 

controlados. 

Concomitantemente ao aumento da população e do 

nível de renda, verifica-se, também, “a tendência de 

redução do ciclo de vida dos produtos, de uma forma 

geral, observada nas últimas décadas, motivada por 

avanços tecnológicos e introdução de novos materiais, 

por imperativos de diferenciação mercadológicos, 

por compulsão social de consumo, pela redução de 

custos logísticos, entre outros motivos” (LEITE, 2002). 

Portanto, “os resíduos sólidos estão sendo produzidos 

pelos seres humanos numa proporção muito maior do 

que deveriam produzir, desarmonizando o equilíbrio 

ecológico, indicando que consumimos mais do que 

necessitamos, acelerando assim o índice de poluição 

do planeta” (SILVA, 2007). E isso resulta nos crescentes 

problemas relacionados à gestão dos resíduos sólidos.

Devido a essa realidade, medidas devem ser tomadas 

pelos administradores públicos e um passo importante 

em direção a uma melhor gestão dos resíduos sólidos 

foi dado no dia 2 de Agosto de 2010, quando foi 

sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A PNRS, instituída pela lei 12.305, de acordo com o 

Congresso Nacional, apresenta vários objetivos, dentre 

eles destacam-se: a proteção da saúde pública e da 

qualidade do meio ambiente; a não geração, a redução, 

a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos 

sólidos, bem como a destinação final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; o desenvolvimento de 

processos que busquem a alteração dos padrões 

de produção, o consumo sustentável de produtos e 

serviços, e o incentivo à indústria da reciclagem, tendo 

em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados. Além 

disso, A PNRS determina que todos os municípios 

tenham um plano de gestão de resíduos sólidos para 

ter acesso a recursos financeiros do governo federal 

e investimento no setor. E estipula que, após 2014, 

o Brasil não poderá ter mais lixões, que deverão ser 

substituídos por aterros sanitários. O desafio é grande, 

visto que existem quase três mil lixões no Brasil para 

serem fechados no prazo fixado na PNRS, apenas 

27% das cidades brasileiras têm aterros sanitários e 

somente 14% dos municípios brasileiros fazem coleta 

seletiva do lixo (CAMPOS, 2013).

Neste contexto de busca a uma melhor gestão 

dos resíduos sólidos, práticas de logística reversa 

são fundamentais para a solução dos problemas 

supracitados, com respeito aos materiais recicláveis.

3. IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA

Entendemos a logística reversa como 

a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações logísticas correspondentes, 

do retorno dos bens de pós-venda e de 

pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao 

ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuições reversos, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, 
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ecológico, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros (LEITE, 2005, 

p.16-17).

A implementação de práticas de logística reversa 

vem aumentando devido à necessidade contínua de 

redução de custos e de diferenciação de serviços 

oferecidos no mercado (GONÇALVES e MARINS, 

2006) e, com o aumento da geração de resíduos 

sólidos, a melhor solução, a solução óbvia, para os 

materiais recicláveis, são as práticas de logística 

reversa. Elas atendem às três principais dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Visto 

que apresenta ganhos em todas elas. Por exemplo, 

ao reutilizar uma embalagem de um determinado 

produto, a empresa reduz custos de produção e 

preserva o meio ambiente, pois não extrai matéria-

prima do mesmo e nem deixa as embalagens do seu 

produto se acumularem nos lixões. Ao mesmo tempo, 

a sociedade ganha, além de melhor qualidade de vida 

com uma menor geração de lixo, a inclusão social 

de catadores de material reciclável, que por ventura 

recolham unidades dessa embalagem, pois gera para 

eles emprego e renda. (SANTOS, 2012)

Leite (2009) identifica três modos para a reutilização 

de materiais por intermédio da logística reversa: reuso, 

remanufatura e reciclagem. No reuso, os produtos não 

recebem qualquer tipo de incremento, mas podem 

ser limpos e deixados em condições de reuso pelo 

consumidor. Na remanufatura, os produtos podem ser 

reaproveitados em suas partes essenciais, por meio da 

substituição de componentes complementares, sendo 

o produto reconstituído com a mesma finalidade e 

natureza do original. Já a reciclagem é o canal reverso 

em que o produto não retém sua funcionalidade 

original, conforme será explicado na próxima seção. 

3.1 A RECICLAGEM COMO FERRAMENTA DA 

LOGÍSTICA REVERSA

A reciclagem é o reaproveitamento dos 

materiais como matéria-prima para um 

novo produto. Muitos materiais podem 

ser reciclados e os exemplos mais 

comuns são o papel, o vidro, o metal e o 

plástico. A palavra reciclagem difundiu-

se na mídia a partir do final da década 

de 1980, quando foi constatado que as 

fontes de petróleo e de outras matérias-

primas não renováveis estavam se 

esgotando rapidamente e que havia falta 

de espaço para a disposição de lixo e 

de outros dejetos na natureza (SOUZA; 

FONSECA, 2010, p. 6).

A palavra vem do inglês recycle (re = repetir e cycle = 

ciclo), onde: Reciclar e reutilizar assumem diferentes 

significados: reutilizar seria transformar o produto 

industrializado em um produto igual, e reciclagem é 

o ato de reaproveitar materiais para um novo produto 

(LEITE, 2004; ABRE, 2004). 

Apesar de a reciclagem ser um conceito que já se 

encontra no imaginário popular, Estival et al. (2008) 

comentam que muitos consumidores desconhecem o 

termo “embalagens recicláveis”, uma vez que poucos 

observam os rótulos dos produtos que consomem. 

Provocando, desta forma, um desequilíbrio entre 

as quantidades descartadas e as reaproveitadas, 

gerando um enorme crescimento do lixo urbano.

A coleta seletiva e a reciclagem dos materiais se 

apresentam como a atitude mais adequada para lidar 

com esta situação, tendo em vista que, desta forma, 

reaproveita-se matéria-prima e energia, além de se 

gerar empregos e renda (SILVA et al., 2003).

Dentro deste contexto, um ator social de extrema 

importância é o catador de material reciclável. Mesmo 

não estando ligados a cooperativas, os catadores e 

catadoras colaboram com a redução do impacto 

ambiental gerado pelos resíduos sólidos nas cidades, 

pois dependem dele como fonte de renda para sua 

família (SANTOS e CÂNDIDO, 2010). 

4. A ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE 

CATADORES

O método de cooperação entre um 

grupo de pessoas baseia-se na ação 

conjunta, no trabalho coletivo de 
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indivíduos associados livremente para 

pôr em marcha a obtenção de melhores 

condições econômicas, sociais, morais e 

civis, por meio de suas forças, para prestar 

uma série de serviços. O movimento 

associativista está apoiado numa filosofia 

nova, ou seja, seu propósito é fazer vingar 

uma transformação pacífica, porém 

radical, das condições econômicas e 

sociais criadas pelo lucro desordenado 

dos capitalistas, no qual prevalece a 

exploração do homem (SOUZA, 2000).

A coleta de material do lixo representa uma estratégia 

de sobrevivência nos países em desenvolvimento, nos 

quais, na maioria das vezes, os catadores encontram-

se expostos a condições de trabalho insalubres, que 

acarretam para o grupo uma maior taxa de mortalidade 

que a média da população (CONFERÊNCIA MUNDIAL 

DE RECOLHEDORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 

2008). 

Apesar disso, o trabalho das cooperativas, além 

de atender às três principais dimensões da 

sustentabilidade, pode ser considerado, junto à 

implantação de aterros sanitários, a solução para 

o problema da gestão dos resíduos sólidos. Pois, 

Segundo Lima e Oliveira (2008), “a produção 

capitalista produz três substâncias residuais, sem valor 

agregado (excluídos sociais, lixo urbano e consciência 

ambiental) que por sua vez implicam diretamente nos 

valores produzidos pelas Associações de Catadores 

(ACs). Assim, as ACs conseguem gerar renda, valorizar 

materiais que já não tinham valor para o mercado e 

contribuem para preservação ambiental”. 

Mas, por que organizar-se em cooperativas e 

não fazer o trabalho por conta própria, como um 

microempreendedor individual? Já que para a 

sociedade, as empresas e o meio ambiente os 

resultados seriam os mesmos? 

Pode-se dizer que é mais vantajoso para os catadores 

estar organizado em cooperativas porque, deste modo, 

aumentam o montante de materiais, assim como seu 

poder de barganha junto às indústrias compradoras 

do material, aumentando seus ganhos e não sendo 

explorados por intermediários (WIEGO, 2009). A figura 

1 ilustra essa afirmação, ao mostrar os “caminhos” por 

onde os resíduos sólidos passam.

Figura 1 - Cadeia Reversa de Pós-Consumo dos Resíduos 
Sólidos Urbanos. Fonte: Estival et al. (2008)

Entretanto, há muitos desafios a serem superados 

pelas cooperativas para que seu trabalho ganhe 

em qualidade e rentabilidade. Se, ao organizarem-

se em cooperativas, os catadores veem diminuir o 

preconceito contra si, eles também necessitam que a 

sociedade colabore com a coleta seletiva da cidade, 

para que possam conseguir maior quantidade de 

material reciclável, pois entre todas as dificuldades 

para se obter ganhos de produtividade, o gargalo 

determinante é a triagem, prejudicada pela coleta 

ineficiente devido, entre outras coisas, às condições 

dos equipamentos, lixo misturado, falta de roteiros e 

frota. (LIMA e OLIVEIRA, 2008).

5. METODOLOGIA DO TRABALHO

A metodologia do trabalho consiste numa pesquisa 

bibliográfica que serviu de base para o trabalho e 

estruturou o conhecimento científico sobre o tema 

em questão. Posteriormente será feito um estudo 

de caso sobre a situação atual da cooperativa, o 

seu modo de trabalho, a sua relação com o serviço 

de coleta seletiva da cidade, as suas demandas, as 

suas particularidades, os seus erros e acertos. Um 

questionário semiaberto foi endereçado ao presidente 

da cooperativa, levantando informações sobre a rotina 

de trabalho, os problemas enfrentados, relacionamento 
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com o serviço de coleta da cidade e com a sociedade 

em geral. 

De posse dos dados sobre a Cooperativa em estudo, 

coletados em estudo caso realizado entre Abril e Maio 

de 2014, foram sugeridas soluções para os problemas 

logísticos e gerenciais enfrentados pela mesma e será 

explicitada a importância da atuação da cooperativa 

para a gestão dos resíduos sólidos da cidade de Volta 

Redonda.

6. ESTUDO DE CASO

6.1 DESCRIÇÃO DO CAMPO

O presente estudo foi realizado na matriz e na filial 

em implantação da Cooperativa de Catadores, ambas 

localizadas na cidade de Volta Redonda, sul do estado 

do Rio de Janeiro. A cidade tem área de 182,3 km², 

uma população de mais de duzentos e cinquenta e 

nove mil habitantes (IBGE, 2011) e possui outras duas 

cooperativas de catadores (Reciclar VR e Cidade do 

Aço). 

A matriz e a recém-iniciada filial da cooperativa 

estão instaladas em grandes galpões cobertos 

(como mostrado nas figuras 2) onde os resíduos, os 

equipamentos e o estoque de resíduos separados e 

prensados estão dispostos de maneira desorganizada.

Figura 2 - Matriz da cooperativa e Galpão da primeira filial da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Matriz Cooporativa Galpão da primeira filial da cooperativa

6.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

O mapeamento de processos é uma 

ferramenta gerencial e de comunicação 

que tem a finalidade de ajudar a 

melhorar os processos existentes ou 

implantar uma nova estrutura voltada 

para processos. O mapeamento também 

auxilia a empresa a enxergar claramente 

seus pontos fortes, pontos fracos (pontos 

que precisam ser melhorados tais 

como:complexidade na operação, reduzir 

custos, gargalos, falhas de integração, 

atividades redundantes, tarefas de baixo 

valor agregado, retrabalhos, excesso de 

documentação e aprovações), além de 

ser uma excelente forma de melhorar 

o entendimento sobre os processos e 

aumentar a performance do negócio. 

(CAMPOS e LIMA, 2012, p. 6).

O mapeamento do processo foi feito através de 

conversa com o presidente da cooperativa, com uma 

caminhada ao longo dos diferentes estágios. A figura 

3 apresenta o mapeamento desenvolvido pelo estudo 

e o quadro 1 descreve suas etapas:
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Figura 3 – Mapeamento dos processos da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quadro 1 – Mapeamento dos processos da cooperativa. Fonte: Dados da pesquisa (2014)

O QUE POR QUE ONDE COMO

Entrada
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei nº 
12.305

Porta de entrada
Descarregamento do caminhão da 
coleta seletiva da cidade

Triagem
Separação dos materiais a serem prensados e 
vendidos. 

Esteiras
Trabalho manual de separação; 
Ensacamento dos materiais por tipo.

Descarte
Alguns materiais não são interessantes para a 
cooperativa e/ou não são recicláveis.

Área aberta dentro do 
galpão.

São separados ao lado das esteiras.

Prensagem
Compactados, os materiais ocupam menos 
espaço.

Prensa
Os materiais - separados por tipo - 
são prensados.

Estocagem Organização Depósito
Transporte e alocação no local 
determinado.

Saída Venda Porta de saída
Atravessadores, por intermédio de 
empresas terceirizadas, buscam com 
caminhões os materiais. 
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A figuras 4 ilustra, os estágios do mapeamento:

Figura 4 – Esquema visual do mapeamento de processos da cooperativa.Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Matriz Cooporativa

Esteira para triagem na Matriz da cooperativa.

Materiais descartados na Matriz da cooperativa

Galpão da primeira filial da cooperativa

Esteira para triagem na Filial da cooperativa

Prensa utilizada na Matriz da cooperativa
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Matriz Cooporativa

Esteira para triagem na Matriz da cooperativa.

Materiais descartados na Matriz da cooperativa

Galpão da primeira filial da cooperativa

Esteira para triagem na Filial da cooperativa
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A cooperativa está inserida na política de resíduos 

sólidos do governo municipal e recebe apoio da 

Secretaria de Ação Social. Em Volta Redonda, as 

cooperativas não são responsáveis pelo processo de 

catação, pois a prefeitura realiza este processo com 

os caminhões do programa “Coleta Seletiva Solidária” 

que vem sendo ampliado desde fim do ano passado e 

tem como meta atender, até junho de 2014, 100% da 

cidade com as rotas destes caminhões exclusivos para 

este tipo de coleta. Os resíduos são descarregados no 

galpão da cooperativa as terças, quintas e sábados.

Além disso, existe um trabalho de conscientização 

ambiental da população dos bairros atendidos e, 

no caso da cooperativa em questão, a prefeitura se 

compromete a pagar o aluguel dos galpões utilizados 

pela matriz e, agora, pela filial, além de bancar 

as contas de água e luz enquanto a cooperativa 

não puder arcar com esses gastos. O número de 

catadores cooperados cresceu ao longo de 2013 e 

em sua maioria são mulheres (87 %). Essas e outras 

informações estão na Tabela 1:

Tabela 1 – Dados gerais da Cooperativa de Catadores Folha Verde.

ITENS Cooperativa de Catadores Folha Verde

Nº catadores cooperados 30 (4 homens, 26 mulheres)

Diretoria Presidente e Vice-Presidente

Horário de Funcionamento 08:00 às 16:00, Segunda à Sexta

Recebimento de Resíduos Terça, Quinta e Sábado

Endereço
Matriz – AV. Bahia, nº 199, Belmonte, Volta Redonda
Filial – Rua Cap João Mauricio de Medeiros, nº 270, Aero, Volta Redonda.

Apoio
Prefeitura Municipal De Volta Redonda
Secretaria Municipal de Ação Social

Uso de Uniformes Sim

Uso de Equipamentos de Segurança Sim (equipamento limitado)

Equipamentos Prensas e Esteiras

Remuneração Média Mensal? R$ 400,00

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Entretanto, a prefeitura deixa de cumprir sua parte 

em algumas ocasiões, pois o programa de coleta 

ficou interrompido durante vários períodos devido a 

problemas com a(s) empresa(s) contratada(s). E há 

também atrasos no pagamento das contas de água 

e luz, por exemplo, no dia 15 de abril, quando o autor 

esteve na filial, a luz estava cortada.

Segundo o presidente da cooperativa, o preconceito 

da sociedade de fato diminui quando os catadores são 

cooperados, apesar de ainda existir. E ele se manifesta 

mais por desinformação do que má-fé. Já houve 

denúncias de que os catadores estavam roubando 

cobre, de que havia mau cheiro e risco de incêndio. 

Todas as acusações são infundadas: os cooperados 

recebem materiais recicláveis da prefeitura e não 

materiais orgânicos, e está preparada quanto ao risco 

de incêndio e, no caso do galpão da filial, até para 

ajudar as casas vizinhas em caso de incêndio. Ou 

seja, muitas pessoas não sabem como é o trabalho 

realizado pela cooperativa e outras tantas ainda não 

separam o lixo para a coleta seletiva que passa na sua 

rua. Juntando a isso o fato de que o programa de coleta 

ainda não atende 100% da cidade (essa é a meta para 

junho de 2014, se tudo der certo e o programa não 

parar novamente), pode-se perceber que há grandes 

perspectivas de crescimento em relação aos anos 

anteriores. Até 2013, com duas cooperativas atuando, 

o programa recolhia 40 toneladas por mês. Só em 

Janeiro de 2014 já foram recolhidas 200 toneladas 

(G1, 2014). Nos gráficos 1, pode-se ter uma noção 

de quanto e de como são os resíduos recebidos pela 

Folha Verde:
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ajudar as casas vizinhas em caso de incêndio. Ou 

seja, muitas pessoas não sabem como é o trabalho 

realizado pela cooperativa e outras tantas ainda não 

separam o lixo para a coleta seletiva que passa na sua 

rua. Juntando a isso o fato de que o programa de coleta 

ainda não atende 100% da cidade (essa é a meta para 

junho de 2014, se tudo der certo e o programa não 

parar novamente), pode-se perceber que há grandes 

perspectivas de crescimento em relação aos anos 

anteriores. Até 2013, com duas cooperativas atuando, 

o programa recolhia 40 toneladas por mês. Só em 

Janeiro de 2014 já foram recolhidas 200 toneladas 

(G1, 2014). Nos gráficos 1, pode-se ter uma noção 

de quanto e de como são os resíduos recebidos pela 

Folha Verde:

Gráfico 1 - Quantidade de resíduos recebidos por mês e por tipo. 

Confirmada a tendência de aumento de coleta a 

cooperativa deverá se empenhar no combate às suas 

fraquezas e na superação de suas ameaças para 

suprir a demanda de materiais a serem separados e 

vendidos. O quadro 2 enumera estes pontos fracos e, 

também, os pontos fortes que a Cooperativa possui:

Quadro 2 - Análise SWOT da Cooperativa de Catadores Folha Verde.

AMBIENTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Interno

- abertura da filial: maior capacidade 
de trabalho

- visão empresarial
- parceria com a prefeitura

- grande espaço físico

- organização e limpeza do espaço
- falta de investimento em equipamento

- equipamentos defeituosos
- dependência de atravessadores

- divulgação deficiente

Externo - Aumento do volume de coleta
- Conflitos pontuais com a prefeitura e a sociedade

- Falta de união com as outras cooperativas

Investimento em maquinário foi um dos pontos 

levantados nas respostas do questionário aplicado. Há 

necessidade de aquisição de novas prensas, de menor 

capacidade, para os materiais não aproveitados, para 

que sejam preparados para venda ou doação para 

geração de energia termoelétrica. O concerto ou a 

compra de uma nova esteira para a filial é fundamental, 

visto que a utilizada lá não se movimenta, servindo 

apenas como uma espécie de mesa para separação 

dos resíduos, o que gera lentidão ao trabalho.

A organização do espaço dos galpões da 

cooperativa pode ser revista. A Folha Verde utiliza 

– inconscientemente – um arranjo físico por produto 

ou linear, o que é correto, pois os produtos de seu 

trabalho são similares e produzidos em grande 

quantidade, mas as distâncias e o posicionamento 

dos postos de trabalho devem ser alterados para que 

se evitem atividades que não agreguem valor, como 

transporte de resíduos de um lado para outro, acúmulo 

de materiais em lugares mal localizados, sujeira e 

retrabalho. Aplicar a metodologia 5S nos galpões, 

organizando, limpando e eliminando dos espaços 

de trabalho tudo que for inútil também aumentaria a 

produtividade da cooperativa, além de dar um aspecto 

mais profissional ao local de trabalho.

A divulgação feita pela prefeitura deve ser 

complementada por iniciativas de esclarecimento 

sobre os materiais que podem ser doados à Folha 

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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Verde. Isso pode ser feito através de marketing digital, 

com a utilização de email e de rede sociais, meios 

baratos e eficazes. 

8. CONCLUSÕES 

A cooperativa realiza um trabalho muito importante 

para a cidade de Volta Redonda, reduzindo os 

resíduos sólidos urbanos e gerando renda as 

famílias dos catadores (as) cooperados (as). Com 

a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Ação Social 

cumprindo a parte que as cabe e com um maior 

apoio da população, a cooperativa pode, em breve, 

conquistar a independência e se tornar uma empresa 

autossuficiente, com um mínimo de interferência 

externa, como desejam os catadores.
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Capítulo 14
ABNT NBR 15401:2006 - MEIOS DE HOSPEDAGEM - SISTEMA 

DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DOS 

REQUISITOS E OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
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Resumo: Durante muito tempo, o turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 
e não poluente, crescendo desordenadamente, sem estratégias de gestão e com pouco 
planejamento por parte do empresariado e dos órgãos governamentais. No entanto, com 
o surgimento da temática de desenvolvimento sustentável este fato tem feito com que 
gestores hoteleiros e governo recorram à criação e adoção de sistemas de gestão ambiental 
e de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente para a redução dos impactos 
socioambientais ao longo do tempo. Neste sentido, este estudo objetivou investigar de 
que forma a implantação e certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode contribuir 
para uma gestão sustentável em meios de hospedagem e quais as principais limitações 
enfrentadas para a adesão a este tipo de sistema de gestão. A pesquisa foi realizada por 
meio de levantamento bibliográfico e documental existente, o qual se definiu como incipiente 
durante a pesquisa, demonstrando a fragilidade do tema perante as poucas iniciativas de 
certificação e monitoramento de resultados obtidos com a implantação deste modelo de 
gestão.

Palavras Chave: Certificação, ABNT NBR 15401, Empreendimentos Hoteleiros, 
Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

No início do século XXI, os processos de certificação 

se consolidaram como estratégia para as organizações 

que desejam melhorar a qualidade de seus produtos e/

ou serviços e otimizar a gestão dos riscos relacionados 

aos negócios. Somado a este cenário, enquanto 

o mercado de “negócios para negócios” aceita a 

convivência com os riscos controlados, a sociedade 

e os consumidores estão caminhando em direção à 

tolerância zero de riscos, principalmente os correlatos 

às questões socioambientais.

Conforme relata Arenhart (2011), as certificações em 

sustentabilidade vêm sendo objeto de estudo não 

somente segmento hoteleiro, mas em diferentes áreas 

do conhecimento, tendo em vista sua significante 

contribuição para a melhoria na relação das empresas 

com a sociedade e para a própria sustentabilidade 

dos negócios.

Neste contexto, observa-se que durante muito tempo o 

turismo foi considerado uma atividade econômica limpa 

e não poluente, crescendo desordenadamente, sem 

estratégias de gestão e com pouco planejamento por 

parte do empresariado e dos órgãos governamentais. 

No entanto, com o surgimento da temática de 

desenvolvimento sustentável e, anos depois, o conceito 

de turismo sustentável, as evidências dos impactos 

causados pela atividade turística desordenada 

começaram a ser questionadas. Dentre eles, os 

causados pelo setor hoteleiro, considerado um dos 

principais componentes do produto turístico, e que 

apresenta relação direta com os pilares socioambiental 

e cultural da localidade, com alto risco de impactos 

significativos no entorno.

Este fato tem feito com que gestores hoteleiros 

recorram à adoção de sistemas de gestão ambiental e 

de sustentabilidade no intuito de contribuir ativamente 

para a conservação, a revitalização e a recuperação 

dos recursos naturais; buscar resultados econômicos 

com ética, contribuindo para a justiça social e a 

valorização das culturas locais; buscar a legitimidade 

política em termos de participação e transparência nos 

processos de decisão e representação comunitária; 

e interagir com os integrantes da cadeia produtiva 

do turismo, de maneira a construir as condições 

operacionais para implementar sistemas de gestão da 

sustentabilidade do turismo com abrangências setorial 

e geográfica (ABNT, 2006). 

E, como exemplo destes sistemas, tem-se os requisitos 

propostos pela norma ABNT NBR 15401:2006, a qual 

foi o objeto principal de estudo desta pesquisa, com 

o intuito de investigar de que forma a implantação e 

certificação na norma ABNT NBR 15401:2006 pode 

contribuir para uma gestão sustentável em meios 

de hospedagem e quais as principais limitações 

enfrentadas por este segmento para a adesão a este 

tipo de sistema de gestão, levantando-se a evolução 

da certificação na norma ABNT NBR 15401:2006.

É sabido que na atividade turística os processos 

dependem quase que exclusivamente da interação 

dos visitantes com o meio ambiente visitado, não sendo 

diferente em relação aos meios de hospedagem, onde, 

em muitas vezes, tem-se acesso ao consumo e troca 

de experiências com as características socioculturais 

e ambientais que permeiam a localidade.

Como efeito desta interação, os meios de hospedagem 

tornam-se um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes (Beato, 

2010), exercendo uma pressão sob os gestores para 

um olhar sobre as questões ambientais na gestão dos 

processos que asseguram o funcionamento dos meios 

de hospedagem.

Além disso, é notável o surgimento de um novo 

mercado para os meios de hospedagem, mais exigente 

e preocupado com as causas socioambientais. São os 

chamados “hóspedes verdes” que, segundo Arenhart 

(2011)

Faz com que estes necessitem identificar 

e analisar quais são as certificações 

ambientais e selos verdes aplicáveis 

aos  mesmos, de acordo com o 

porte, atividades exercidas, dentre 

outras características dos meios de 

hospedagem (ARENHART, 2011, p.10).

Foi neste contexto que o estudo em questão pretendeu 

elucidar a representatividade da certificação ambiental 

em meios de hospedagem como uma alternativa 

ao gerenciamento dos impactos causados pela 
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atividade turística. Para Álvares e Souza (2013), um 

processo de implantação e certificação sistematizado, 

considerando requisitos de gestão como os definidos 

na norma ABNT NBR 15401:2006, vai ao encontro do 

atual cenário da gestão ambientalmente responsável, 

cabendo aos gestores dos meios de hospedagem 

atentar para os benefícios que a certificação ambiental 

pode trazer aos seus empreendimentos em relação a 

todos os seus stakeholders. 

Além disso, a pouca existência de estudos e pesquisas 

da correlação entre gestão ambiental, sustentabilidade 

e certificação em meios de hospedagem, bem 

como dos desafios encontrados pelo empresariado 

para adotar este modelo de gestão, proporcionou 

a realização deste estudo como uma oportunidade 

de analisar a problemática supracitada e identificar 

novos pontos de partidas para demais estudos e 

oportunidades de atuação profissional futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CERTIFICAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO E O 

TURISMO

Hoje as empresas, independente de seu tamanho, se 

deparam com demandas crescentes por lucratividade, 

qualidade e tecnologias que contribuam para seu 

desenvolvimento sustentável. Para transformar estas 

pressões em vantagem competitiva, um dos caminhos 

é a implantação e certificação de um sistema de 

gestão eficiente e adaptado aos processos dos 

negócios, usando-o sistematicamente para manter e 

melhorar os processos da organização junto aos seus 

stakeholders.

Por outro lado, instituições reguladoras respondem a 

isto com regras mais compreensíveis e requisitos mais 

detalhados, forçando as empresas a adaptarem-se à 

nova realidade, onde estar em conformidade com leis 

e regras é requisito mínimo para um desenvolvimento 

sustentável do negócio. Neste sentido, para Lavor 

(2009), “a certificação é uma forma de assegurar 

ao consumidor de que um determinado produto ou 

serviço obedece a regras mínimas de qualidade e 

de que possui características que espera encontrar.” 

(LAVOR, 2009, p.53).

Para Almeida (2008), a certificação de produtos, 

sistemas ou serviços consiste em uma declaração, 

fornecida por organismos públicos ou privados 

acreditados para tal, de conformidade a um 

determinado referencial normativo, demonstrando 

um diferencial perante seus concorrentes. Portanto, a 

certificação proporciona ao consumidor uma garantia 

da qualidade do bem ou serviço adquirido. 

Neste sentido, o INMETRO (2014) define que a 

certificação de produtos, serviços, sistemas de gestão 

e de pessoas deve ser realizada pela terceira parte, 

isto é, por uma organização independente acreditada 

para executar essa modalidade de avaliação da 

conformidade.

Salvati apud Arenhart (2011) coloca que a certificação 

também orienta o consumidor para a escolha de 

produtos ou serviços com algum tipo de diferencial 

ambiental e social formalizado aos consumidores por 

meio de certificados emitidos para tais organizações. 

E portanto, como retorno

Essas empresas certificadas adquirem 

maior competitividade no mercado, 

obtêm economia nos custos de produção 

e gestão e alcançam ainda: maior 

qualidade nos produtos e serviços, maior 

aceitabilidade por parte do consumidor e 

a penetração em mercados internacionais 

(ARENHART, 2011, p.14).

No caso do turismo, que apresenta por característica o 

envolvimento de diversas opções de consumo durante 

o processo de escolha dos fornecedores pelos viajantes 

(hotéis, restaurantes, atrações turísticas, transportes, 

souvenirs, etc.), a certificação em sistemas de gestão 

no segmento torna-se um assunto de relevância ao 

consideramos que

Diferentemente das situações ordinárias 

de consumo, ao turismo acrescenta-se 

o fato de que o consumidor, geralmente, 

tem a necessidade de realizar escolhas 

à distância, uma vez que ele se desloca 

de seu ambiente para outro ao qual 

não pertence e, sendo assim, existe a 
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necessidade de garantias com relação 

ao produto ou serviço que está sendo 

adquirido. (LAVOR, 2009, p. 54).

Neste contexto, associando a necessidade da garantia 

da qualidade do produto ou serviço bem como da 

gestão sustentável do ambiente no qual está inserido, 

as certificações nos setores do turismo podem 

significar um viés de sensibilização e confiabilidade 

para as escolhas dos turistas ao efetivarem o consumo, 

uma vez que o atendimento a requisitos mínimos de 

qualidade, meio ambiente, saúde e segurança é 

assegurado quando se existe a certificação.  

2.2 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS 

Os meios de hospedagem, também conhecidos por 

acomodações turísticas, são aqueles utilizados para 

pernoite dos turistas quando fora de seu ambiente 

usual de convivência. De acordo com o Ministério do 

Turismo, meios de hospedagem podem ser definidos 

como

Empreendimentos ou estabelecimentos, 

independentemente de sua forma 

de constituição, destinados a prestar 

serviços de alojamento temporário, 

ofertados em unidades de frequência 

individual e de uso exclusivo do 

hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, denominados 

de serviços de hospedagem, mediante 

adoção de instrumento contratual, tácito 

ou expresso, e cobrança de diária 

(BRASÍLIA, 2010, p. 25).

Lohmann e Netto (2012) dividem os meios de 

hospedagem em dois tipos: a) comerciais, sendo 

aqueles estabelecimentos que cobram para que os 

hóspedes possam usufruir uma acomodação; e b) não 

comerciais, onde os turistas ficam acomodados em 

casa de amigos, familiares ou residentes do destino 

turístico. 

Para fins deste trabalho, serão considerados apenas 

os meios de hospedagem comerciais, uma vez que a 

norma ABNT NBR 15401:2006, assim como o Ministério 

do Turismo, também adota a mesma diretriz conceitual 

sobre meio de hospedagem: “empreendimento, 

público ou privado, que fornece, entre as suas 

atividades, serviços de acomodação.” (ABNT, 2006, 

p.2). 

A hotelaria é um setor que presta serviços e deve estar 

sempre atualizado com as mudanças que ocorrem 

no mercado. O atual momento do segmento vem 

sendo marcado por inovações de todos os tipos e 

principalmente pela competitividade relacionada a 

custos, benefícios diferenciados e a preocupação 

socioambiental, mais evidenciado pela busca de 

certificações ou selos de classificação para avaliar 

e qualificar facilidades e a qualidade do serviço de 

hospedagem, bem como sua correlação com os 

demais stakeholders. Conforme aponta Arenhart 

(2011)

No quesito variável ambiental, o setor 

hoteleiro deve se adequar as legislações 

específicas, adotar um sistema de gestão 

ambiental e buscar por certificações 

ou selos verdes no mercado que mais 

se adequam ao ramo, trazendo assim 

benefícios ambientais (redução dos 

impactos ambientais e uso dos recursos 

naturais renováveis), econômicos (uso 

do marketing ambiental para divulgação 

e acesso a novos mercados) e social 

(boas condições de trabalho e respeito 

a comunidade local) (ARENHART, 2011, 

p.13).

No Brasil, existe uma gama de programas de 

certificações e classificações de meios de 

hospedagem, advindos da iniciativa pública e privada, 

sendo que muitos deles “ainda carecem de um 

reconhecimento que seja padronizado com critérios 

internacionais.”(Lohmann e Netto, 2012, p.406). 

2.3 SUSTENTABILIDADE E A ATIVIDADE TURÍSTICA

A atividade turística gera consequências impactantes 

em diversos processos. Estudiosos da área vêm 

destacando que dentre os principais impactos do 

turismo estão as vertentes econômica, ambiental, social 

e cultural, acrescentando ainda, em uma abordagem 

mais profunda, impactos políticos e psicológicos (tanto 
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nos turistas quanto na comunidade receptora).

Considerando a vertente ambiental, Lohmann e Netto 

(2012) ressaltam que os impactos ambientais positivos 

e negativos do turismo relacionam-se principalmente 

aos aspectos físicos, biológicos, econômicos ou 

culturais, sendo estes impactos cumulativos ao longo 

do crescimento e desenvolvimento da atividade 

turística local. Neste sentido, pensar a sustentabilidade 

diante de todos estes impactos é um dos principais 

desafios para este tipo de atividade, e que vem sendo 

muito retratada por estudiosos da área, turistas e 

empresariado.

O conceito de sustentabilidade, embora de difícil 

delimitação, refere-se ao

Desenvolvimento capaz de atender 

às necessidades da geração atual 

sem comprometer os recursos para a 

satisfação das gerações futuras. É o 

desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro (CMMAD apud 

BRASÍLIA, 2013, p. 10).

Com um enfoque na atividade turística, o turismo 

sustentável visa promover a harmonia dos seres 

humanos entre si e com a natureza, promovendo uma 

atividade ecologicamente suportável em longo prazo, 

economicamente viável, ética e socialmente equitativa 

para as comunidades locais, “exigindo integração ao 

meio ambiente natural, cultural e humano e respeito 

à fragilidade que caracteriza muitas destinações 

turísticas.” (OMT apud BRASIL, 2013).

Adicionalmente, o turismo sustentável pode ser definido 

como a atividade que satisfaça as necessidades dos 

turistas e as necessidades socioeconômicas das 

regiões receptoras, considerando a manutenção da 

integridade cultural, da integridade dos ambientes 

naturais e da diversidade biológica para as 

comunidades futuras (Brasil, 2010). E isto acaba 

por incluir os meios de hospedagem, os quais têm 

efetivamente um potencial poluidor pela capacidade 

de geração de resíduos de diferentes fontes.

Cooper e outros (2011) consideram que os impactos da 

atividade turística, sob o aspecto da sustentabilidade, 

devem ser analisados considerando as dimensões 

ambiental, social e econômica, as quais não se excluem 

mutuamente, apresentando um grau significativo 

de sobreposição que em muito agrega à discussão 

sobre os efeitos do turismo, aplicando-se diretamente 

à abordagem sobre sistemas de gestão sustentável 

que será dada neste estudo. Para os autores, “os 

inter-relacionamentos entre as dimensões significam 

que elas também agem como categorias principais 

em torno das quais a noção de desenvolvimento é 

considerada” (COOPER et al., 2011, p.90).

2.4 A NORMA ABNT NBR 15401:2006 

A ABNT NBR 15401 - Meios de hospedagem - 

Sistema de gestão da sustentabilidade - Requisitos é 

uma norma que visa o aprimoramento da qualidade 

nos serviços e gestão dos meios de hospedagem; 

o atendimento a legislação aplicável ao segmento; 

à colocação do negócio no mercado internacional; 

à preservação ambiental e cultural, consciência 

social e desenvolvimento econômico-financeiro do 

empresariado e demais partes interessadas (ABNT, 

2012).

A ABNT NBR 15401 foi desenvolvida no âmbito do 

Comitê Brasileiro de Turismo – ABNT/CB 54, pela 

Comissão de Estudo de Turismo Sustentável (CE-

54:004.01) e foi publicada no final de outubro de 

2006 pela ABNT, com a proposta de uma base para o 

alcance e a manutenção do desempenho sustentável 

dos meios de hospedagem, sendo aplicável a todos 

os tipos e portes de organizações, mas com atenção 

particular à realidade das pequenas e médias 

empresas.

A norma se fundamenta nos “ sete princípios do turismo 

sustentável”, sendo que “os requisitos definidos estão 

todos relacionados a esses princípios, representando 

a plataforma a ser seguida na implementação do 

sistema de gestão da sustentabilidade” (ABNT, 2012, 

p.10). Neste sentido, o uso deste modelo de gestão 

pelos meios de hospedagem devem gerar benefícios 

ambientais, econômicos, sociais e culturais. 

De acordo com a ABNT (2012)
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Do ponto de vista ambiental, ela contribui 

para a conservação da biodiversidade 

e auxilia na manutenção da qualidade 

ambiental dos atrativos turísticos. Do 

ponto de vista econômico, ela viabiliza as 

áreas utilizadas pelo turismo, proporciona 

um diferencial de marketing, gerando 

vantagens competitivas para os meios 

de hospedagem e facilitando o acesso 

a novos mercados, principalmente 

o internacional. Nas esferas social e 

cultural, estimula boas condições de 

trabalho, enfatiza a preservação do 

patrimônio cultural e promove o respeito 

aos direitos dos trabalhadores, povos 

indígenas e comunidades locais. Do 

ponto de vista político, ela promove o 

respeito à lei e à cidadania (ABNT, 2012, 

p.7).

Os sete princípios do turismo sustentável são:

•	Respeitar a legislação vigente;

•	Garantir os direitos das populações locais;

•	Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade;

•	Considerar o patrimônio cultural e valores locais;

•	Estimular o desenvolvimento social e econômico 

dos destinos turísticos;

•	Garantir a qualidade dos produtos, processos e 

atitudes;

•	Estabelecer o planejamento e a gestão 

responsáveis.

Diferentemente dos demais “selos” ou “classificações” 

de empreendimentos hoteleiros existentes no Brasil 

(Selo Verde Guia Quatro Rodas; Certificação Eco-

Hotel; classificação do TripAdvisor; o próprio Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, 

entre outras), a ABNT NBR 15401 descreve os 

requisitos para a sustentabilidade de um meio de 

hospedagem, possibilitando a sua verificação e 

inclusive a certificação; ao contrário dos supracitados, 

que objetivam “prover orientação genérica a um meio 

de hospedagem que visa implementar ou aprimorar 

práticas de turismo sustentável” (ABNT, 2006, p. 8).

Além disso, o sistema de gestão da sustentabilidade 

proposto pela norma soma-se aos demais modelos 

de sistemas de gestão já consagrados, como a NBR 

ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e a NBR 

ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), graças à 

referência básica ao ciclo PDCA (de Plan – Do – Check 

– Act) e a compatibilização de assuntos relacionados 

aos requisitos destas normas.

4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada para o desenvolvimento deste 

estudo foi a pesquisa do tipo exploratória, utilizando 

a técnica da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 

documental, sendo que a primeira foi desenvolvida 

com base em material já elaborado, como livros, 

artigos científicos, referenciais normativos sobre o 

tema; e a segunda envolveu a revisão de documentos 

que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de desempenho, 

tabelas, dados estatísticos, etc.

Utilizou-se da coleta documental para consulta às 

fontes dos tipos secundárias e primárias. A análise 

dos dados teve abordagem qualitativa (GIL, 2002), 

tendo sido realizada a leitura de todo o material 

levantado para identificar, sistematizar e interpretar as 

informações relevantes para esta pesquisa.

5 VISÃO GERAL DOS REQUISITOS NORMATIVOS 

DA ABNT NBR 15401:2006

Assim como nas normas de sistemas de gestão 

de maior relevância mundial, a ABNT NBR 15401 

é elaborada com referência básica ao ciclo PDCA 

- Plan – Do – Check – Act, que consiste nas etapas 

de planejar, implementar, verificar e agir sobre os 

processos do negócio na busca da melhoria contínua 

da performance do sistema de gestão.

Aliado a isto, a norma determina os requisitos para 

que os meios de hospedagem possam vir a realizar 

as suas atividades de acordo com os sete princípios 

do turismo sustentável, estabelecendo a definição de 

uma política que leve em conta os requisitos legais e 

as informações referentes aos impactos ambientais, 

socioculturais e econômicos significativos, atrelados 
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à responsabilidade da Direção em assegurar o 

desenvolvimento e implantação deste sistema na 

organização.

O planejamento (Plan, do PDCA) do sistema de gestão 

proposto está baseado em quatro requisitos que se 

integram para estabelecer os objetivos e processos 

essenciais aos resultados esperados, composto pelas 

etapas de levantamento de requisitos legais e outros 

aplicáveis ao negócio; pelo mapeamento dos seus 

aspectos ligados à sustentabilidade; pela definição de 

objetivos e metas que considerem visões referentes à 

emissões, efluentes e resíduos sólidos; conservação e 

gestão do uso da água; eficiência energética; seleção 

e uso de insumos; saúde e segurança dos clientes e 

dos trabalhadores; qualidade e satisfação do cliente; 

trabalho e renda; comunidades locais; aspectos 

culturais; áreas naturais, flora e fauna; e viabilidade 

econômica.

Na fase de implantação (Do, do PDCA), a ABNT NBR 

15401 estabelece que a organização documente 

seus principais processos e a interação entre eles, 

fornecendo orientação sobre toda documentação 

relacionada ao sistema. Além disso, requisita um 

procedimento para o controle destes documentos e 

dos registros originados de sua implantação, para que 

sejam divulgados validados e mantidos em sua versão 

atual para os usuários. 

Outros dois requisitos ainda relacionados com 

a implantação são o controle operacional das 

atividades associadas aos aspectos relacionados 

com a sustentabilidade e onde medidas de 

controle necessitam ser planejadas e aplicadas; e a 

competência, conscientização e treinamento, para 

assegurar que o seu pessoal está consciente quanto 

à pertinência e importância de suas atividades e de 

como elas contribuem para atingir os objetivos da 

sustentabilidade definidos.

Para a verificação do sistema (Check, do PDCA), 

devem ser definidos critérios para monitoramento 

e medição das características principais de suas 

operações e das atividades que possam ter um impacto 

significativo sobre a sustentabilidade, além de avaliar 

periodicamente o atendimento à legislação aplicável, 

realizar auditorias internas e tratar não conformidades 

detectadas.

A análise crítica pela Direção da política, objetivos 

e outros elementos do sistema de gestão da 

sustentabilidade frente aos resultados alcançados 

devem refletir a melhoria contínua (Act, do PDCA), 

com o propósito de assegurar a conveniência, 

adequação e eficácia contínuas do sistema de gestão. 

Somado a isto, tem-se o requisito da transparência, 

comunicação e promoção do turismo sustentável, com 

vistas à divulgação externa do comprometimento da 

organização e o desempenho atingido em suas ações 

sustentáveis.

Quanto às dimensões do turismo sustentável 

declarados na ABNT NBR 15401, tem-se a dimensão 

ambiental, a sociocultural e a econômica.

Na dimensão ambiental, há requisitos para preparação 

e atendimento a emergências ambientais; áreas 

naturais, flora e fauna; arquitetura e impactos da 

construção no local; paisagismo adotado pelo 

empreendimento; emissões, efluentes e resíduos 

sólidos gerados pela atividade turística; eficiência 

energética; a conservação e gestão do uso de água; e 

a seleção e uso de insumos.

Na dimensão sociocultural, as operações e práticas 

dos empreendimentos devem contribuir para 

reconhecer, promover e respeitar o patrimônio cultural 

das regiões, contribuindo para o desenvolvimento 

social e econômico dos trabalhadores e comunidades 

envolvidas na cadeia produtiva.

Sobre a dimensão econômica, o empreendimento 

deve adotar práticas de gestão seguras, viáveis e 

satisfatórias às expectativas dos clientes, além de 

direcionar ao atendimento da legislação.

6 FATORES LIMITADORES E DE CONTRIBUIÇÃO 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA ABNT NBR 15401 NOS 

EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

Durante a realização das pesquisas sobre a temática 

da certificação de empreendimentos hoteleiros na 

ABNT NBR 15401, verificou-se a existências de 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

155

diversos fatores de contribuição ao negócio e ao 

meio ambiente, bem como de fatores que limitam o 

objetivo de atingir todas as expectativas criadas com 

a certificação na norma.

Atualmente, estima-se que cerca de 43 

empreendimentos estão certificados na ABNT NBR 

15401, o que pouco representa no setor, tendo em vista 

o grande número de meios de hospedagem do Brasil 

– nas capitais do país são 5.036 estabelecimentos de 

hospedagem (IBGE, 2012). A baixa adesão a este 

modelo de gestão pode estar relacionada a alguns 

fatores que permeiam o baixo conhecimento, altos 

custos, ausência de pesquisas e benchmarking sobre 

a certificação, entre outros discutidos a seguir.

6.1 FATORES LIMITANTES

Um dos principais fatores limitantes encontrados 

nos estudos pesquisados está relacionado ao baixo 

conhecimento conceitual e explícito dos gestores sobre 

as temáticas que permeiam a sustentabilidade e a 

atividade turística, além da dificuldade em compreender 

e aplicar os requisitos normativos da ABNT NBR 

15401, considerada complexa.  Conforme apontado 

por Álvares e Souza (2013), tal complexidade também 

evidencia a carência na elaboração de projetos para 

processos de implementação desta norma em meios 

de hospedagem do país, principalmente por parte de 

organizações governamentais, a qual poderia adotar 

esta certificação como aliada aos seus projetos de 

integração e desenvolvimento do turismo sustentável 

em nível nacional.

Outro fator limitante está relacionado aos custos que 

um programa de certificação poderá gerar para os 

empreendimentos. Estudos sobre certificação em nível 

internacional (Honey e Stwart, 2002) apontam tais custos 

como um impedimento para a disseminação deste tipo 

de ação para micro e pequenos empreendimentos 

(as quais são o enfoque desta norma), visto que o 

processo é baseado no atendimento de requisitos 

e, portanto, similar para toda a organização. Neste 

sentido, quanto maior a empresa, melhor diluído na 

organização será o custo da implementação de um 

processo de certificação.

O atual perfil do turista também pode ser considerado 

como um fator problemático no tocante à implantação 

de um sistema de gestão da sustentabilidade. Segundo 

uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em 

2009, 8,3% dos entrevistados (entre turistas e potenciais 

turistas) associa a atividade turística à beleza natural/

lugares bonitos; 8,4% à cultura; 3,2% à conhecimento/

aprendizado e 3,5% à associação a novos lugares 

(BRASÍLIA, 2009, p. 16). Assim, percebe-se que a 

demanda de meios de hospedagens pouco valoriza 

questões socioambientais ou culturais pontuais do 

meio de hospedagem, bem como da destinação como 

um tudo. 

Alinhado à constatação supracitada, os resultados 

financeiros também devem ser considerados. 

Apesar da escassez de dados quanti e qualitativos 

representativos sobre os resultados obtidos pelos 

empreendimentos certificados na ABNT NBR 15401, 

Álvares e Souza (2013) concluíram em seus estudos 

sobre os três primeiros meios de hospedagem 

certificados no país, que a implantação e certificação 

não representaram um aumento da demanda de 

clientes, mesmo este não sendo o principal fator 

motivacional para a adoção do sistema de gestão. 

Em outro estudo, sobre a demanda por estes tipos de 

hospedagens, concluíram que há uma deficiência em 

informações sobre a demanda estar ou não disposta a 

pagar a mais por um meio de hospedagem certificado; 

que também existe aquela demanda que aceita pagar 

pela possibilidade de conferir in loco se a certificação 

funciona de fato, apesar da falta de compreensão da 

demanda em função da quantidade de certificações 

ambientais (Álvares e Souza, 2013).

Neste sentido, ainda que considerando um universo 

pequeno, o fato de implantar um sistema de gestão 

requer investimento e, se a expectativa de um mínimo 

de retorno financeiro e mensurável não for atingida, 

certamente se tornará um fator limitante ou até mesmo 

inviável ao processo. 

De acordo com apontamentos de Arenhart (2011) há 

uma grande necessidade de ampliar a divulgação 

clara da norma bem como das empresas certificadas 

em âmbito nacional e internacional, não somente 

para aperfeiçoar as estratégias mercadológicas, mas 
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também para dar maior clareza aos stakeholders 

que se interessem em obter mais informações sobre 

os programas sustentáveis nas respectivas relações 

para com o meio de hospedagem. E a dificuldade em 

encontrar também foi evidenciada nesta pesquisa, 

encontrando-se grande burocracia e dispersão de 

informações sobre o número e os nomes das empresas 

certificadas na referida norma.

6.2 FATORES DE CONTRIBUIÇÃO

Considerando as três dimensões do turismo 

sustentável, um dos principais fatores intangíveis 

de contribuição com a implantação da norma ABNT 

NBR 15401 é a sensibilização e a possível herança 

socioambiental responsável deixada aos envolvidos.  

Nos estudos realizados por Álvares e Souza (2013) 

foi apontado que a implementação e a manutenção 

da ABNT NBR 15401 nas organizações favoreceu a 

sensibilização em relação aos aspectos ligados à 

sustentabilidade de todos os envolvidos, interna e 

externamente ao empreendimento. E isto torna-se 

possível tendo em vista todo o processo de treinamento 

e conscientização advindos das atividades de 

implementação, os quais se tornam essenciais para 

suprir a lacuna ocasionada pela falta de compreensão 

sobre as questões ambientais de forma sistemática 

(Pires apud Álvares e Souza, 2013).

Como consequência do processo de sensibilização, 

diversos potenciais de redução de custos podem 

ser identificados e desdobrados em ações voltadas 

à gestão sustentável de recursos. Laurino (2008), 

em seus estudos sobre o Programa Bem Receber 

(projeto pioneiro desenvolvido pelo governo nacional 

para orientar a implantação da ABNT NBR 15401), 

aponta que no que se refere à forma de controle e 

gestão dos recursos hídricos e elétricos, os meios de 

hospedagem considerados na pesquisa conseguiram 

identificar um potencial efetivo para redução de 

custos, principalmente em função da redução do 

consumo, apesar da ainda reduzida quantidade de 

dados estatísticos sobre as diversas ações realizadas 

nos empreendimentos. 

Além de benefícios financeiros e ambientais, há 

também o aspecto promocional e do marketing 

verde envolvido com a implantação deste modelo 

de gestão, como um diferencial competitivo que uma 

empresa possui no setor de turismo em nível mundial. 

Esta prática faz-se necessária, inclusive, até pela 

necessidade dos gestores de proporcionarem aos 

meios de hospedagem uma visibilidade que contribua 

para o aumento da demanda da empresa. Neste 

sentido, este tipo de prática de certificação ambiental 

pode contribuir local e globalmente para a melhoria 

das condições ambientais do planeta no tocante 

ao uso racional dos recursos naturais por parte das 

empresas privadas (Álvares e Souza, 2013). 

Por se tratar de um modelo de gestão, cabe destacar os 

benefícios que esta norma pode trazer para a operação 

dos meios de hospedagem, em termos de performance 

de seus processos, pois ao propor requisitos baseados 

no ciclo PDCA orienta para uma gestão de processos 

com foco na melhoria contínua do negócio. Itens 

como controle de documentos e registros, definição 

de responsabilidades e autoridades, análises críticas 

pela alta direção, auditorias internas e tratamentos 

de não conformidades são requisitos poderosos para 

a performance do negócio quando implantados de 

maneira efetiva e acompanhados regularmente. 

No intuito de alavancar a adesão voluntária  dos 

meios de hospedagem a esta norma, o governo 

brasileiro mantém, ainda que de maneira discreta, 

duas iniciativas que viabilizam financiamentos e 

apoio técnico à sua implantação. O Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

mantém o ProCopa Turismo,  que se trata de uma linha 

de financiamento específica para o setor hoteleiro e 

que dá prazos de pagamento maiores para os meios de 

hospedagem que sejam certificados pela ABNT NBR 

15401. Paralelamente a isto, o Ministério do Turismo 

vem mantendo ações para subsidiar a pré-auditoria 

de certificação, o que ajuda muitos empreendimentos 

a melhorem seus sistemas de gestão para obter o 

sucesso na certificação.

7. CONCLUSÃO

Diante das constatações geradas por esta pesquisa, 

evidencia-se que a norma ABNT NBR 15401ainda é 
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pouco disseminada e compreendida por gestores 

de meios de hospedagem no Brasil e pelo próprio 

meio acadêmico e mercadológico, dada a pouca 

existência de informações teóricas e de resultados 

que evidenciem a aplicação prática da norma. E 

isto pode ser inicialmente explicado pelas limitações 

da implantação deste modelo de gestão, conforme 

apontado neste estudo.

Apesar de apresentar requisitos de grande valia 

à gestão sustentável dos processos turísticos 

potencialmente impactantes no meio ambiente, a 

complexidade da norma vai de encontro ao baixo 

conhecimento técnico e explícito de gestores e 

demais envolvidos com a temática da sustentabilidade 

ambiental e do negócio, dificultando a compreensão, 

abordagem e desenvolvimento de tais diretrizes 

em seus negócios. Naquelas organizações que se 

encontram certificadas, a baixa geração de dados 

ambientais, sociais e econômicos referentes às 

mudanças que as ações frutos da implantação deste 

sistema de gestão promoveram para a empresa e para 

e os stakeholders envolvidos são um reflexo desta 

deficiência de educação e conhecimento sobre a 

temática aplicada à gestão do negócio.

Considerando o ambiente externo à organização, o perfil 

dos atuais turistas que visitam o país pouco se alinha 

com os propósitos de um negócio ambientalmente 

correto e sustentável, conforme apontado nas 

pesquisas citadas neste estudo. A atividade de 

turismo, por si só, já sugere um descompromisso com 

“regras” ou preocupações habituais, possibilitando 

aos turistas a escolherem o usufruto de recursos e 

atrativos naturais ou culturais da forma consciente ou 

desordenada. 

Outros fatores externos que também favorecem a baixa 

adesão de meios de hospedagem à norma ABNT NBR 

15401 podem ser elencados aos custos relacionados 

aos processos de implantação e certificação, muitas 

vezes não comparáveis aos resultados que poderiam 

ser atingidos por meio de uma gestão sustentável do 

negócio. A deficiência de dados e informações de 

desempenho de meios de hospedagem que já aderiram 

à norma somado à baixa prática de benchmarking no 

segmento dificulta a análise crítica da viabilidade de 

um projeto desta importância, adentrando para uma 

resistência de gestores quanto à implantação. 

Além disso, há pouca atuação governamental e de 

entidades relacionadas aos programas de certificação 

nacional, com vistas à promoção desta norma como 

uma alternativa sistematizada e pioneira no segmento 

turístico que pode vir agregar valor ao negócio aliado 

às diretrizes de sustentabilidade ambiental. Discretas 

ações de incentivo foram desenvolvidas à época do 

lançamento da norma e algumas delas continuam a 

acorrer, porém de forma incipiente e não controlada 

– visto a grande dificuldade encontrada pela 

pesquisadora em levantar dados sobre a certificação 

nesta norma no país.

Portanto, conclui-se que os fatores limitantes para 

adesão a esta norma pelos meios de hospedagem ainda 

se sobressaem às contribuições que ela pode trazer 

ao negócio e aos envolvidos, considerando as esferas 

social, econômica e ambiental. Assim, entidades 

e empresariado ainda necessitam desenvolver um 

programa estruturado de gestão para disseminar esta 

norma pelo país, envolvendo o estabelecimento de 

incentivos, treinamentos, monitoramentos e estudos 

em todas as esferas da atividade de hospedagem 

e sua relação com a sustentabilidade da atividade 

turística como um todo.
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Resumo: A sustentabilidade é um tema de grande valia nos dias de hoje, constata-se que 
o termo é bem complexo, amplo e sua repercussão é global. Considerando que os recursos 
naturais são escassos, a poluição é cada vez mais notória, o consumo exacerbado, o 
desperdício contínuo, o aumento populacional, a degradação ambiental, entre outros fatores 
que afetam a vida em sociedade e estão ligados à sustentabilidade de alguma forma. O 
objetivo principal desta pesquisa foi analisar qual é o nível de conhecimento da temática 
sustentabilidade por parte dos empresários, em específico do ramo farmacêutico no município 
de Quilombo/SC. Foi constatado como esses empresários percebem a sustentabilidade. A 
técnica utilizada para a coleta de dados foi a aplicação de questionário em quatro farmácias 
no município. Utilizou-se, para aprofundar o conhecimento, o embasamento teórico através 
da pesquisa bibliográfica, fundamentada no tema sustentabilidade: conceitos, dimensões 
e sua relação com o meio empresarial. O estudo apontou aspectos relevantes quanto ao 
nível de conhecimento que as organizações do setor farmacêutico possuem, destaca-se 
que com relação as dimensões da sustentabilidade que contemplam aspectos sociais, 
ambientais e econômicos todos os empresários detêm conhecimento acerca da temática e 
suas derivações e também realizam práticas sustentáveis, o que revela um nível acentuado 
de entendimento sobre a sustentabilidade.

Palavras Chave: Sustentabilidade, Ramo farmacêutico, Percepção dos empresários.
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1. INTRODUÇÃO

O tema sustentabilidade vem ganhando espaço na 

sociedade com mais intensidade, pois se sabe que os 

recursos naturais são escassos e limitados, tendo em 

vista que existe uma dependência do meio ambiente 

para a existência humana e consequentemente das 

atividades econômicas que o cercam. 

O trabalho em questão tem o intuito de buscar e 

apresentar informações pertinentes a respeito da 

temática sustentabilidade, por meio do conhecimento 

advindo da concepção que os empresários do 

ramo farmacêutico do município de Quilombo/SC 

possuem e de pesquisas bibliográficas voltadas para 

sustentabilidade. 

A pesquisa está embasada na importância da 

sustentabilidade, suas dimensões e qual sua relação 

com o meio empresarial, levando em consideração 

o grau de conscientização e compreensão dos 

empresários do ramo farmacêutico do município 

de Quilombo sobre a temática “sustentabilidade”. 

Pretende-se investigar o nível de conhecimento 

que os mesmos possuem, verificando se métodos 

sustentáveis são adotados pela empresa e quais são 

eles e também se existe uma real preocupação com o 

meio ambiente e o futuro da humanidade.

Entretanto, para realizar a pesquisa é necessário o 

embasamento do que vem a ser a sustentabilidade, 

fato este que será abordado e fundamentado para que 

se obtenha êxito e bons resultados na busca do objeto 

de estudo, estabelecendo assim a ligação deste com 

a teoria.

O objetivo geral deste estudo é fazer uma pesquisa 

para analisar qual é o nível de conhecimento da 

temática sustentabilidade por parte dos empresários 

do ramo farmacêutico do comércio de Quilombo/SC.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Antes de definir sustentabilidade é importante ressaltar 

a existência conectiva entre o sistema produtivo e o 

ambiente natural, este último, elemento essencial para 

produção dos recursos que garantem nossa existência 

(LIMA, 2006).

As necessidades e os desejos das pessoas se ampliam 

constantemente e novos produtos e serviços são 

lançados a todo tempo, porém o consumo exacerbado 

gera poluição e deterioração do meio ambiente, fato 

este que vem sendo preconizado na sociedade atual, 

emitindo uma real preocupação da sociedade com o 

futuro das próximas gerações.

Considerando que deve existir uma real equiparação 

entre organizações e meio natural, atualmente faz-se 

necessário a sua contextualização e não apenas a 

teorização, visto que é do meio ambiente que se provém 

o conjunto de elementos vitais para existência humana 

e o desenvolvimento das atividades fundamentais que 

as norteiam. (LIMA, 2006).

Nesse sentido, a capacidade de transformar e 

modificar o meio trouxe ao homem o desenvolvimento 

tecnológico e melhoriais de vida, porém também 

trouxe várias consequências, que cabem agora a ele 

desenvolver estratégias de combate para amenizar 

ou evitá-las. Deparando-se com esse contexto, 

surge o tema “sustentabilidade”, com o objetivo de 

conscientizar e difundir a importância e o papel do meio 

ambiente para a existência humana, considerando que 

existem limitações e, estas devem ser respeitadas.

2.1 SUSTENTABILIDADE: CONCEITOS E 

DEFINIÇÕES

A palavra sustentabilidade pode ser definida como 

uma forma de agir de modo a garantir a preservação 

e a conservação do meio seja ele ambiental, social 

ou econômico no qual enfatiza a importância dos 

recursos naturais para a existência humana e das 

futuras gerações. 

A palavra sustentabilidade data do século 

XIII (HOUAISS, 2007), com asseguintes 

acepções: 1. Abastecimento renovado 

do conjunto das substâncias necessárias 

à conservação da vida; nutrição, 

alimentação, sustento; 2. Ato ou efeito 

de dar apoio; 3. Aquilo que sustenta; 

sustentáculo, apoio; 4. Ato ou efeito de 

conservar; conservação, manutenção; 5. 

Ato ou efeito de defender (algo); defesa; 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

161

6. Ato, processo ou efeito de validar, 

confirmar (algo); confirmação, ratificação; 

7. Ação ou resultado de suster, adiar; 

dilação, demora, adiamento. (KISIL, 

2008, p. 05 Apud HOUAISS, 2007).

O termo sustentabilidade é conceituado desde 

os primórdios, pois existia a preocupação com a 

existência humana, servia como o pilar que sustentava 

e dava apoio para o indivíduo permanecer vivo nesse 

contexto de interação com o meio em que estava 

inserido.

Entretanto, o princípio da sustentabilidade veio se 

transformando com o decorrer dos anos e atualmente 

está voltado na busca de ações ecologicamente 

corretas e viáveis. Fato esse, que vem fazendo com 

que as empresas também se voltem para o termo 

sustentabilidade em suas ações, afinal o consumidor 

está cada vez mais consciente e ao mesmo tempo 

exigente com relação às questões ambientais. 

Segundo Lima (2006) “O conceito de sustentabilidade 

tem sido utilizado, cada vez mais, para dar suporte a 

processos econômicos”.

Na atualidade a sustentabilidade é uma alternativa para 

a idealização de um contexto ideal, justo, produtivo, 

saudável e com qualidade de vida, onde as pessoas 

possam viver por muito tempo e satisfazer as suas 

necessidades e desejos, de modo a não comprometer 

o meio e a existência de outras gerações que estão 

por vir (KISIL, 2008).

Segundo Kisil (2008) p. 02 “O cerne da Sustentabilidade 

como conceito contemporâneo é a inclusão de uma 

lógica diferente da tradicional dentro do sistema social: 

o cuidado com os aspectos econômicos, humanos e 

ambientais como orientadores de decisões para toda 

e qualquer atividade produtiva em exercício (produtos, 

serviços, bem estar humano)”.

O termo é bem complexo e amplo, tendo em vista que os 

recursos naturais são escassos, a poluição é cada vez 

mais notória, o consumo exacerbado, o desperdício, 

o crescimento populacional, a degradação ambiental, 

entre outros fatores que afetam a vida em sociedade, 

estes são aspectos que colaboram para despertar as 

pessoas para o cuidado e para a conscientização nas 

suas ações.

A noção de sustentabilidade se difundiu 

como ‘Desenvolvimento Sustentável’, 

e a separação dos conceitos de 

sustentabilidade e desenvolvimento deu 

origem a diversas outras expressões, 

como sociedade sustentável, empresa 

sustentável, gestão sustentável, entre 

outras, fomentando “a noção de que 

não somente o desenvolvimento deve 

ser sustentável, mas todas as ações 

humanas” (SILVA; ET AL, 2011, p. 159 

Apud SILVA; REIS; AMÂNCIO, 2011, p. 

151).

A sociedade vem se deparando com a premissa do 

agir sustentável e suas derivações, visto que hoje o 

conhecimento sobre a temática é essencial, tanto para 

o ser humano, como para as empresas e instituições. 

“Pode-se afirmar que sustentabilidade busca conciliar 

a questão ambiental com a questão econômica 

incorporando o princípio básico da continuidade, nada 

pode ser sustentável se não for contínuo” (LIMA, 2006).

Ainda Lima :

A definição contida na Relatório 

Brundtland (CMMAD, 1987), elaborado 

pela citada comissão, estava assim 

explicitada: “desenvolvimento sustentável 

é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades da geração presente 

sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras para satisfazer as suas 

próprias necessidades. (LIMA, 2006, p. 

03).

Essa definição permite a constatação da continuidade 

no desenvolvimento sustentável, pelo fato de exprimir 

a ideia de que as ações de hoje não comprometam 

a existência de outras gerações, o que remete a 

conscientização voltada para o controle e o uso 

racional dos recursos, tendo em vista que os mesmos 

são escassos, para que assim esteja a disposição em 

longo prazo para futuras gerações.
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“A ideia de sustentabilidade nunca foi estranha ao 

homem. Porém, a concretização e a difusão em escala 

mundial do conceito de sustentabilidade, ocorreram 

na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD” (LIMA, 2006, p. 03).

“Pensar globalmente e agir localmente”, a ideia foi de 

Philip Kotler (CARMO; COMITRE, 2010, p. 2). Este deve 

ser um lema adotado para nortear a forma de lidar e 

agir de modo sustentável, focado em pensamentos 

grandes, num todo, que é o planeta e assim agir ao 

alcance de cada um, localmente, seja em casa, na rua, 

na escola ou no trabalho, são pequenas ações que 

fazem a diferença, se cada um fizer a sua parte. Da 

mesma forma, os empresários também precisam ter 

em mente essa noção de grandiosidade, que constitui 

essa temática e, intercalar e trazer o conceito para 

dentro das empresas.

Se compreendermos que a existência 

da sustentabilidade depende da 

relação do sistema socioeconômico 

com o ecossistema, é necessário que 

se formem procedimentos reguladores 

dessa relação, tanto em nível local 

quanto global, desde o consumo de 

recursos até a produção de dejetos. 

Dessa maneira surge a necessidade 

do ajuste das dimensões local e global 

às condições do ecossistema. Essa 

condição indica a existência não de 

apenas uma forma de sustentabilidade, 

mas de uma diversidade delas. (LIMA, 

2006, p. 05).

Sustentabilidade reúne alternativas e métodos 

que são capazes de reduzir ou amenizar danos e 

reparar ações cometidas no ambiente, preconizando 

atitudes para preservar o meio natural e os recursos 

necessários para a existência humana, garantindo a 

continuidade do meio, da vida e da sociedade. Esse 

elo é fundamental para sustentar a relação de interação 

homem-natureza-atividades econômicas.

Pode-se dizer que sustentabilidade é um conceito 

sistêmico, relacionado com a continuidade dos 

aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais 

da sociedade humana. (LIMA, 2006).

De acordo com Mendes (2009) o conceito de 

sustentabilidade vai muito além de explicar a 

realidade, é um tema que requer aplicações práticas. 

O autor define da seguinte forma: Assim, as ações 

que procuram garantir o futuro de um lugar, com 

qualidade de vida, respeito às pessoas e sua cultura, 

conservação do meio ambiente, manutenção da 

biodiversidade, adequação ao território podem ser 

consideradas sustentáveis.

2.2 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE

Pode-se definir Tríplice da Sustentabilidade como a 

maneira na qual acreditamos que empresas, sociedade 

e meio ambiente podem viver equilibrados hoje e no 

futuro. Tríplice porque abrange a sustentabilidade 

econômica (das empresas, organizações e pessoas), 

a social (em todos os aspectos temáticos e todos os 

grupos possíveis) e a ambiental (FONTANA, 2001).

O processo gerencial das empresas deve levar em 

consideração esses três pilares, a organização precisa 

relacionar-se com o meio ambiente e, assim, garantir 

recursos para as futuras gerações, precisa também 

interagir com o mercado para manter-se competitiva 

sempre levando em conta a responsabilidade social. 

A sustentabilidade ambiental é uma expressão que 

diz respeito às ações feitas pelo homem a fim de 

manter suas necessidades, sem expor a integridade 

dos recursos naturais para as gerações futuras. Sendo 

assim, instituição sustentável é aquela que busca 

medidas em função da diminuição ou combate ao 

desperdício de água e alimentos, ao desmatamento, 

às queimadas ou qualquer dano causado ao meio 

ambiente, preservação da fauna e da flora mundial, 

entre outros (FONTANA, 2001). 

Para Fontana (2001, p. 123), “O desenvolvimento 

sustentável só acontece quando temos, em 

conjunto, nas ações que a sociedade pratica a 

sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social 

e a sustentabilidade biológica ou ambiental”.
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A grosso modo, a sustentabilidade 

econômica se obtém quando as ações 

da sociedade são capazes de gerar 

renda suficiente para garantir o acesso 

aos bens de consumo que garantam 

o mínimo de qualidade de vida a essa 

sociedade, de forma ampla e irrestrita. 

A sustentabilidade social diz respeito a 

um desenvolvimento de uma sociedade 

que gere empregos e oportunidades, 

que consiga gerar ações no campo 

cultural, espiritual, jurídico , do lazer e 

do lúdico, sem discriminações e com 

justiça. A sustentabilidade biológica ou 

ecológica é obtida quando as ações 

que praticamos garantem o mínimo da 

reprodução ou manutenção dos recursos 

naturais.(FONTANA, 2001, p. 123).

Para Almeida (1999, p. 211), “Uma população com 

nível cultural e educacional elevado respeita mais 

o meio ambiente, colaborando desta forma para o 

desenvolvimento sustentável do planeta”. Mas a 

ação sustentável não é importante apenas para as 

pessoas menos favorecidas, pois quando colocadas 

em prática, possuem a capacidade de melhorar a 

qualidade de vida de toda população, visando assim, 

o bem-estar da sociedade de hoje e a de amanhã em 

iguais medidas.

Não se pode deixar de destacar um índice muito 

importante, estudos apontam que consumimos 20% a 

mais do que o planeta consegue suportar. Um novo 

estilo de vida precisa ser imposto e isso necessita de 

coragem, mudanças de hábitos, criação de uma nova 

cultura, a reflexão sobre o assunto já é um começo, um 

ponto de partida e ao mesmo tempo um exercício que 

todos nós devemos começar a fazer para um mundo 

melhor. (FURTADO, 1998)

Sem dúvida, o crescimento 

econômico é necessário, 

porém não é suficiente para 

garantir o desenvolvimento. 

Deve submeter-se às 

regras de uma distribuição 

social equitativa e às 

imposições ecológicas. Não 

é possível continuar com 

um crescimento baseado 

na utilização extensiva dos 

recursos naturais. Pode-se 

e faz-se necessário pensar 

um crescimento intensivo 

que utilize de maneira cada 

vez mais eficaz os recursos. 

Porém, não pode basear-se 

total (AMEIDA, 1999, p. 160).

O termo sustentabilidade pode ser aplicado em vários 

setores, sendo eles: empreendimentos nos diversos 

ramos, setor automobilístico, vestuário, agricultura, 

indústria, transportes, educação, entre outros. Neste 

sentido, a busca de novas tecnologias e estratégias 

na tentativa da harmonização de políticas públicas, 

ambientais, sociais e econômicas tem sido uma 

preocupação no desenvolvimento sustentável. 

2.3  SUSTENTABILIDADE NO ÂMBITO 

EMPRESARIAL

As empresas juntamente com a sociedade estão 

cada vez mais buscando e se preocupando com as 

questões sociais e relacionadas ao meio ambiente. 

A percepção da grande maioria das pessoas de que 

o mundo está refletindo os efeitos da ação humana 

é fato. A mídia também é participativa, mostrando 

o que está acontecendo com relação às questões 

ambientais, ajudando dessa forma as pessoas e as 

empresas a parar para pensar nas suas próprias 

ações do dia a dia, o que podem e devem fazer para 

melhorar e amenizar os impactos negativos no planeta, 

começando com pequenas ações. 

“A sustentabilidade empresarial corresponde à 

habilidade de a empresa manter-se competitiva 

e rentável ao longo do tempo, através da oferta 

de produtos e/ou serviços com qualidade e preço 

compatíveis com o mercado, e da justa remuneração de 

sua força de trabalho, investidores e/ou proprietários.” 

(BARATA, 2007, p. 71). Ainda de acordo com o autor, “A 

compatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e 
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a sustentabilidade empresarial será factível se houver 

adoção de estratégias empresariais que possibilitem 

que a empresa se mantenha competitiva, rentável, 

e proteja o ambiente, além de impulsionar a uma 

melhoria na qualidade de vida de agentes sociais com 

ela envolvidos direta e indiretamente.”

As empresas são as responsáveis pela produção 

de bens e serviços que garantem a existência da 

humanidade. Para produzir precisa-se de recursos, 

sejam eles dos mais variados tipos, que são oriundos 

do bem maior que é o meio ambiente: o principal pilar 

para constituir o conceito de sustentabilidade. 

Uma empresa ambientalmente correta adere a técnicas 

sustentáveis que permitem a identificação de processos 

que melhoram o desenvolvimento e o aprimoramento 

de seus produtos e/ou serviços, utilizando os recursos 

de forma racional e mais produtiva, reduzindo custos e 

provendo melhorias ambientais continuamente.

O aumento da produtividade dos 

recursos é possível porque a poluição 

é, muitas vezes, um desperdício 

econômico. Resíduos industriais, sejam 

sólidos, líquidos ou gasosos, podem 

ser reaproveitados, utilizando-os para 

a co-geração de energia, extraindo 

substâncias que serão reutilizadas e 

reciclando materiais. Ao analisar o ciclo 

de vida do produto, há também outros 

desperdícios, como o excesso de 

embalagens e o descarte de produtos 

que requerem uma disposição final de 

alto custo. (MAY; et al, 2003, p. 161-162).

De acordo com o pensamento de May (2003) as 

empresas sustentáveis sabem utilizar os recursos 

provindos do meio ambiente e reutilizam os resíduos 

e também promovem seu descarte de forma correta, 

reciclam, reduzem os custos, melhoram os produtos 

e processos, economizam energia e água, adotam 

métodos e práticas sustentáveis e poluem menos, 

inovam em prol do bem comum, da sustentabilidade, 

etc.

De acordo com May (2003, p. 164-165) são basicamente 

quatro fatores que induzem as empresas a adotarem 

práticas mais saudáveis para o meio ambiente: 

as pressões das regulamentações ambientais, as 

pressões dos consumidores finais e intermediários, a 

pressão dos stakeholders e a pressão dos investidores.

O ideal é que as empresas sejam proativas e buscam 

informações constantemente, que introduzam a 

sustentabilidade em suas atividades organizacionais 

como um todo, envolvendo-as em sua amplitude.

3. METODOLOGIA

A metodologia proposta para realizar o presente 

estudo está embasada em pesquisas bibliográficas 

sobre a temática sustentabilidade e a aplicação 

de questionário para obter dados sobre o nível de 

conhecimento dos empresários do ramo farmacêutico 

acerca da temática. É caracterizada como quantitativa 

e qualitativa. Quantitativa, pois abrange a coleta de 

dados e sua mensuração através de instrumentos 

estatísticos para análise e compreensão do problema 

de estudo. “Este método caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento dessas através 

de técnicas estatísticas, desde as mais simples até 

as mais complexas.” (DALFOVO et al, 2008, p. 06). 

Enquanto que é qualitativa, pois contempla a análise 

do contexto, com observações e informações advindas 

das percepções dos participantes sobre a temática 

(DIMITRUK, 2009).

Com relação aos instrumentos de coleta dos dados, foi 

aplicado um questionário eletrônico (survey), através 

da ferramenta Google Docs nas quatro farmácias no 

município de Quilombo/SC, com base no objeto de 

estudo que envolve a temática sustentabilidade e a 

percepção/conhecimento que os empresários do ramo 

farmacêutico possuem a respeito. “O questionário 

é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série de perguntas ordenadas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. As perguntas classificam-se em: 

abertas, fechadas e de múltipla escolha” (DMITRUK, 

2009, p. 132). Os dados foram coletados e analisados 

com base em gráficos e tabelas obtidos pela aplicação 
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do questionário, posteriormente realizada uma análise 

descritiva dos resultados colhidos.

Inicialmente foi contatada as empresas solicitando 

o endereço eletrônico do proprietário ou gerente. 

De posse do contato, foi encaminhado o link do 

questionário formulado no Google Docs (ferramenta 

de coleta e tabulação primária de dados) aos 

proprietários ou gerentes das empresas objetos da 

pesquisa. A pesquisa foi realizada envolvendo 100% 

das farmácias do munícpio em questão, ou seja, um 

total de quatro farmácias.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Apresenta-se a tabela 1 com a descrição das principais 

ocorrências levantadas na pesquisa:

Tabela 1 – Perfil das empresas pesquisadas. 

Perfil Ocorrência

Tempo de atuação no mercado 50% mais de 5 anos

Número de sócios 75% somente 1 sócio

Número de filiais 100% somente possui a matriz

Número de funcionários 100% possuem de 1 a 50 funcionários

Região de atuação
Escolaridade do Sócio Administrador
Sexo do Sócio Administrador

75% atuam na região oeste de Santa Catarina
50% possuem pós-graduação

75% são do sexo feminino

Fonte: pesquisa.

Em relação ao tempo de atuação no mercado, observa-

se que 50% das empresas pesquisadas possuem mais 

de 05 anos e que nenhuma delas possui menos de um 

ano de atuação no mercado farmacêutico.

Também foi constatado na pesquisa que 75% das 

empresas possuem somente um sócio proprietário, 

sendo que 75% deles são do sexo feminino. Quanto 

ao quadro funcional, verificou-se que duas farmácias 

tem sua equipe de trabalho composta de 1 a 10 

funcionários e que as outras duas tem entre 11 a 50 

funcionários.

As quatro empresas pesquisadas possuem somente a 

matriz, ou seja, 100% das farmácias não têm filias e a 

maioria delas atua na região oeste de Santa Catarina. 

Já em relação à escolaridade do sócio administrador a 

constatação foi de que 50% possuem pós-graduação.

Considerando que a sustentabilidade, no contexto 

empresarial tem grande relevância, uma vez que as 

empresas possuem um papel importante quando 

se fala em sustentabilidade, pois são os meios 

geradores de produtos/serviços e de empregos. 

Porém, é necessário que os empresários tenham 

em mente o que é sustentabilidade e dessa forma 

ampliem práticas sustentáveis em seus negócios. 

Com o intuito de verificar se os empresários do ramo 

farmacêutico possuem conhecimento e como avaliam 

esse conhecimento sobre a temática sustentabilidade, 

aplicou-se a seguinte questão e obtiveram-se os 

dados abaixo: 

Figura 1- Conhecimento sobre sustentabilidade

Observa-se que nenhum dos respondentes avalia 

que não possui nenhum conhecimento sobre 
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sustentabilidade, porém as respostas foram dispersas 

e somente 25% diz que é ótimo o conhecimento sobre 

a temática, revelando que a temática é evidente e 

conhecida, mas não é algo expressivo, tendo em vista 

que as respostas estão divididas, não se concentram 

em um único fator.

Entretanto, quando perguntado se a empresa realiza 

ações de sustentabilidade a grande maioria afirma 

que sim (75%), e assim sendo a temática em estudo se 

revela presente nesse segmento de mercado, quanto 

a aplicabilidade no cotidiano empresarial.

Figura 2 - Ações sustentáveis praticadas pelas em estudo

Dentre as diversas ações sustentáveis praticadas 

pelas empresas, destacam-se o controle de consumo 

do papel e a coleta seletiva do lixo e, cabe ressaltar 

que somente a coleta da água da chuva dentre 

as demais ações relatadas que não é uma ação 

praticada por nenhuma das empresas pesquisadas. 

Com isso, as empresas do ramo farmacêutico revelam 

estar envolvidas em ações relacionadas à prática da 

sustentabilidade, fato positivo que contribui com o 

futuro da sociedade.

Contudo, quando se refere a programas de capacitação 

ligados à sustentabilidade o resultado é negativo, 

quando apenas 25%, ou seja, uma das empresas em 

estudo afirma que possui. Assim sendo, na tabela 

abaixo se identifica as ações que esta empresa realiza:

Tabela 2 – Ações que a empresa realiza.

Ações

Projetos sociais em parceria com a comunidade

Desenvolvimento de métodos e/ou alternativas sustentáveis

Campanhas com os clientes

Treinamento para uso e descarte correto de resíduos
Palestras

Fonte: Pesquisa

O resultado mostra que a mesma está envolvida com 

as três dimensões da sustentabilidade. Mendes define 

da seguinte forma: “Assim, as ações que procuram 

garantir o futuro de um lugar, com qualidade de 

vida, respeito às pessoas e sua cultura, conservação 

do meio ambiente, manutenção da biodiversidade, 

adequação ao território podem ser consideradas 

sustentáveis” (MENDES, 2009, p.51).

As empresas juntamente com a sociedade estão cada 

vez mais buscando e se preocupando com as questões 

sociais e relacionadas ao meio ambiente. A percepção 

da grande maioria das pessoas de que o mundo está 

refletindo os efeitos da ação humana é fato. 

De acordo com Barata (2007, p. 71) “A sustentabilidade 

empresarial corresponde a habilidade de a empresa 

manter-se competitiva e rentável ao longo do tempo, 

através da oferta de produtos e/ou serviços com 

qualidade e preço compatíveis com o mercado, 

e da justa remuneração de sua força de trabalho, 

investidores e/ou proprietários.” 

Com o objetivo de analisar como os empresários do 

ramo farmacêutico avaliam a sustentabilidade, aplicou 

a seguinte questão, conforme a figura 3. Identificou-

se que 50% dos respondentes a avaliam como uma 

oportunidade, fato positivo. 
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Figura 3 - Avaliação da sustentabilidade

A sustentabilidade está amparada em três dimensões: 

social, ambiental e econômica. Pode-se dizer que 

sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado 

com a continuidade dos aspectos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. 

(LIMA, 2006). 

Figura 4 - Dimensões da sustentabilidade

Conforme o figura 4, pode-se concluir que os 

empresários identificam a sustentabilidade como um 

conceito amplo e dinâmico, associado não somente a 

questões ambientais, mas também às questões sociais 

e econômicas. Isso demonstra que os empresários 

detêm um conhecimento coerente acerca da temática 

e suas dimensões.

Considerando que as empresas em estudo atuam 

no segmento farmacêutico, o qual desempenha 

atividades que envolvem a produção de resíduos 

tóxicos e contaminantes. A empresa, seja ela de 

qualquer segmento, de uma forma ou de outra está 

impactando o meio em que está inserida, dependendo 

do tipo de atividade, algumas impactam mais e outras 

menos. Conforme o figura 5, 75% dos empresários do 

ramo farmacêutico afirmam que a atividade que sua 

empresa desenvolve promove um impacto moderado, 

em função da atividade que a empresa realiza.

Figura 5 - Impactos da atividade

Observa-se que a sociedade atual está se voltando 

para a premissa do agir sustentável e suas derivações, 

visto que hoje o conhecimento sobre a temática é 

essencial, tanto para o ser humano, como para as 

empresas em geral. A sustentabilidade é um assunto 

que vem ganhando importância, percebe-se na figura 

6, que os empresários do ramo farmacêutico adotam 

um alto nível de importância para os aspectos ligados 

à sustentabilidade, a grande maioria das respostas 

concentrou-se nos valores de 8 a 10, representando 

assim elevada importância ao tema:

Figura 6 - Grau de importância aos aspectos ligados à 
sustentabilidade

Quando perguntadas sobre à prestação de orientação 

ao descarte de medicamentos aos clientes, as 
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farmácias se mostram pouco colaborativas a este tipo 

de descarte, uma vez que 75% dos respondentes 

afirmam que algumas vezes prestam orientação. 

Com relação ao lixo farmacêutico as quatro farmácias 

pesquisadas informaram que o descarte é feito através 

de uma empresa terceirizada que recolhe este tipo 

de lixo. A legislação também tem papel importante, 

quanto a destinação correta do lixo, uma vez que são 

eliminados resíduos contaminados e perfurocortantes, 

que necessitam de um descarte diferenciado.

5. CONCLUSÃO

A pesquisa da temática sustentabilidade em 

organizações do setor farmacêutico mostrou que 

as empresas analisadas tem conhecimento acerca 

da sustentabilidade e adotam práticas e ações 

sustentáveis no dia a dia. Para as pesquisadoras foi 

possível adquirir um maior conhecimento sobre o 

tema, e assim atingir o objetivo proposto no início do 

trabalho. 

Analisar qual é o nível de conhecimento da temática 

sustentabilidade por parte dos empresários do 

ramo farmacêutico permitiu identificar que o setor 

farmacêutico realiza ações de sustentabilidade e 

que a temática em estudo se revela presente nesse 

segmento de mercado, quanto a aplicabilidade no 

cotidiano empresarial. 

Ao abordar as dimensões da sustentabilidade todos os 

empresários detinham conhecimento acerca de suas 

derivações, que contemplam questões ambientais, 

sociais e econômicas e também se mostram proativos 

e atribuem um nível satisfatório de importância aos 

aspectos relacionados à sustentabilidade.

É possível identificar que a sustentabilidade tem 

um grau de importância elevado e que está cada 

vez mais presente na sociedade como um todo. O 

ser humano vem percebendo em sua realidade que 

pequenas ações, as mais simples que sejam, se 

tornam significativas e fundamentais quando o assunto 

é sustentabilidade e um planeta melhor. Todavia, a 

responsabilidade é de todos: empresas, sociedade, 

comunidade, ser humano, enfim todos que fazem parte 

e constituem o meio ambiente, de agir sustentável, 

uma vez que a sustentabilidade abrange a conexão do 

sistema socioeconômico com o ecossistema, portanto 

serve como instrumento de equilíbrio entre as partes 

envolvidas com a finalidade de manter o bem-estar 

social e do meio, limitando as ações em prol do bem 

comum.

Constata-se que a sustentabilidade é um tema 

de grande valia no cenário atual, tanto para as 

organizações, seja de qualquer ramo de atuação, 

como para a sociedade como um  todo, pois atinge 

uma gama de atividades que se correlacionam e estão 

presentes na existência humana.

Dessa forma, cabe a todos o papel de disseminar e 

contemplar a sustentabilidade com o intuito de que 

as ações de hoje não comprometam a existência 

de outras gerações, e que a conscientização esteja 

sempre voltada para o controle e o uso racional dos 

recursos, tendo em vista que os mesmos são escassos, 

considerando que existem limites e, estes devem ser 

respeitados.
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GESTÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS E IMPORTÂNCIA SOCIAL: 

ESTUDO DE CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA CAMPINAS
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Resumo: A agricultura familiar responde pelo emprego de 12 milhões de trabalhadores na 
produção de alimentos, os quais são responsáveis por 40% do Valor Bruto da Produção 
total do agronegócio no Brasil (EMBRAPA, 2013), correspondente a 70% dos produtos de 
gênero alimentício consumidos no país (PORTAL TERRA, 2013). Dados da ONG Banco 
de Alimentos indicam que são desperdiçados no Brasil, por dia, 39 milhões de quilos de 
alimentos, quantidade que daria para alimentar de modo satisfatório 19 milhões de pessoas 
diariamente com as três refeições básicas. A fim de minimizar esse problema pelo qual 
passa o país, os Bancos de Alimentos surgiram como uma alternativa para o enfrentamento 
ao desperdício e como forma de promoção da segurança alimentar, através do recebimento, 
triagem e repasse dos alimentos propícios ao consumo, porém impróprios à comercialização, 
às entidades cadastradas. Tendo-se em vista que os produtos de gênero alimentício são 
perecíveis, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo organizacional que possa 
auxiliar o Banco de Alimentos da CEASA, interior do Estado de São Paulo, na resolução de 
problemas quanto à vazão de produtos não conformes ou com data de validade próxima ao 
vencimento, considerando a eficiência de processos ao longo de sua cadeia e a importância 
social envolvida no processo. 

Palavras Chave: Banco de Alimentos, Agricultura Familiar, Gestão Organizacional, 
Otimização de Processo, Promoção Social.
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1. INTRODUÇÃO

A fome e o desperdício de alimentos são dois dos 

principais problemas que o nosso país enfrenta. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), produz-se no Brasil 25,7% a mais 

de alimentos do que necessita a nossa população. E, 

mesmo assim, milhões de brasileiros não têm acesso à 

comida de qualidade e/ou em quantidades suficientes, 

gerando desnutrição e subnutrição, ou mesmo doenças 

relacionadas ao consumo de alimentos prejudiciais à 

saúde. 

Segundo dados da ONG Banco de Alimentos, são 

desperdiçados no Brasil, por dia, 39 milhões de quilos 

de alimentos, quantidade que daria para alimentar de 

modo satisfatório 19 milhões de pessoas diariamente 

com as três refeições básicas.

Os efeitos na economia também são devastadores. 

Segundo estimativa da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, os alimentos 

não aproveitados representam 1,4% do PIB, o que 

ultrapassa a quantia de R$17,25 bilhões.

Outro dado preocupante é que, segundo uma pesquisa 

desenvolvida pelo Instituto Akatu, aproximadamente 

64% do que se planta no Brasil é perdido no decorrer 

da cadeia produtiva (ANTUNES, GEMMA E AMARAL, 

2010).

Portanto, é diante deste cenário – em que o combate 

ao desperdício vem se tornando um dos focos 

principais da atualidade –, que o papel dos Bancos de 

Alimentos tem merecido destaque, na medida em que, 

ao aproveitar alimentos não utilizados comercialmente 

e encaminhá-los para o consumo humano, os Bancos 

acabam instituindo uma solução eficaz desse problema 

emergencial, por conta da fome, pelo qual passa o 

mundo, em especial o Brasil. 

Para que eles enfrentem este desafio, entretanto, é 

fundamental que disponham de um aparato logístico 

eficaz e eficiente, pois é justamente isto que os 

fortalece: uma logística bem estruturada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um modelo organizacional que possa 

auxiliar o Banco de Alimentos da CEASA - Campinas 

no momento da tomada de decisão quanto ao quê 

entregar (tipo de produto), quanto (quantidade), 

para quem (para qual ou quais entidades), e de que 

forma (a mais eficiente e eficaz), considerando o 

prazo de validade dos produtos a serem consumidos 

e estabelecendo uma relação de prioridades no 

recebimento. 

Desse modo, com a implantação do sistema proposto, 

espera-se que haja um aumento da eficiência dos 

processos organizacionais, na medida em que 

permite minimizar os problemas relacionados à vazão/

desperdício de produtos não conformes ou com data 

de validade próxima ao vencimento, bem como os 

processos logísticos de recebimento e entrega dos 

produtos às instituições cadastradas (tanto no pólo 

Campinas quanto também aos Bancos de Alimentos 

com os quais foram firmadas parcerias).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver um modelo organizacional capaz de: 

a. Avaliar as condições atuais do Banco de 

Alimentos de Campinas e a relação oferta versus 

demanda dos alimentos;

b. Visualizar a prioridade de entrega para as 

entidades envolvidas de acordo com o prazo de 

validade dos produtos e a quantidade de pessoas 

a recebê-los;

c. Identificar os gargalos nos processos integrados, 

desde a recepção à retirada dos alimentos;

d. Propor a gestão sustentável e eficiente ao longo 

da cadeia, objetivando a promoção de valores 

e a atuação conjunta dos agentes (públicos e 

privados) que compõem esta organização.
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3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo, fez-se uso de 

referenciais de pesquisa documental, incluindo coleta 

e organização de dados, revisões bibliográficas – 

merecendo destaque as publicações de Josué de 

Castro – e entrevistas com atores e informantes chaves.

Inicialmente, a pesquisa, de caráter exploratório, 

foi realizada por meio de dados secundários 

(bibliográficos e documentais). Constituiu-se como 

uma fonte importante para localização teórica do 

conceito de agricultura familiar, gestão organizacional, 

bem como para a caracterização do objeto de trabalho 

– o Banco de Alimentos da CEASA – e do município 

de Campinas, oferecendo, portanto, subsídios para o 

estudo.

A pesquisa de campo envolveu entrevistas com 

funcionários do Banco de Alimentos da CEASA 

Campinas, por meio de visita técnica, e posteriores 

contatos via correio eletrônico para realização da 

pesquisa documental, embasada na análise de 

planilhas e demais documentos para desenvolvimento 

desse estudo. 

Os pontos chaves de análise basearam-se nos 

processos envolvidos na logística de distribuição dos 

alimentos, focando nos gargalos e nas dificuldades 

subjacentes. A partir das respostas fornecidas e 

das questões abordadas referentes aos gargalos 

encontrados no Banco de Alimentos e sua estruturação, 

foi possível realizar um levantamento das principais 

variáveis a serem analisadas nessa pesquisa.

A visita e as entrevistas foram de grande importância, 

já que esclareceram pontos específicos do estudo, 

estabelecendo um paralelo entre a teoria e a prática.

4 Panorama geral da fome e da desnutrição no Brasil

A questão da fome no Brasil é atual, pois há várias 

discussões em andamento, sendo que ainda não foi 

encontrada uma solução eficaz para acabar com este 

problema, que tem como principal agravante a má 

distribuição dos alimentos em nosso território. Dados 

da Pesquisa Nacional por Amostragem a Domicílios 

- PNAD 1999 revelam que a maioria da população 

pobre brasileira concentra-se nas regiões Norte e 

Nordeste do país, e que, no geral, mais de um quarto 

da população brasileira vive abaixo da “linha da 

pobreza”, que gera fome e desnutrição (27,4 %).

“Alguns autores apontam que a questão da fome 

no Brasil tem suas raízes no processo histórico de 

formação da sociedade brasileira”. Porém, o início 

dos estudos ocorreu durante o século XIX, com 

trabalhos apresentados por médicos, principalmente 

nas Universidades. Um dos principais percursores dos 

estudos da fome e da desnutrição foi o brasileiro Josué 

de Castro que, dentre outras contribuições, procurou 

mapear as regiões de baixa renda e buscou identificar 

os motivos que levaram a estes fatos, e propor soluções 

para a questão da fome e da desnutrição. 

Podemos considerar que o processo de programas 

e da intervenção do governo para combater a 

fome passou por três grandes fases, associadas 

principalmente ao processo de urbanização brasileiro, 

no qual se percebeu, inicialmente, que a mão-de-obra 

agrícola ficou escassa para a produção de alimentos, 

ao mesmo tempo em que a população crescia cada 

vez mais nas cidades.

Durante a década de 1930, houve uma tentativa de 

regulamentação dos preços dos produtos, todavia, 

devido à economia estar baseada principalmente 

na cafeicultura e por a quantidade de latifúndios 

no país ser grande, surgiu a necessidade de uma 

intervenção estatal, de forma a criar mecanismos para 

que o alimento chegasse ao consumidor final e fosse 

distribuído adequadamente, através da implantação 

de varejões estatais, os quais buscavam controlar 

os preços dos alimentos e restaurantes populares 

instaurados nas capitais.

Em 1953, surgiu então o primeiro Plano Nacional 

de Alimentação e Nutrição. “Esse plano pode ser 

considerado um embrião do planejamento nutricional 

brasileiro e suas ações se voltavam, prioritariamente, 

à assistência alimentar e nutricional do grupo 

materno infantil e, em segundo plano, aos escolares e 

trabalhadores.” (VASCONCELOS, 2005)
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Nas décadas que seguiram, o Brasil passou por 

diversas mudanças: se tornou urbano e houve uma 

modernização na agricultura brasileira, potencializando 

a produção de alimentos do país, ao mesmo tempo em 

que o consumo de produtos industrializados aumentou. 

Sendo assim, os produtos in natura eram direcionados 

às indústrias, para a produção dos alimentos que 

faziam parte dos produtos alimentícios tradicionais 

dos brasileiros. Estes fenômenos fizeram com que 

a população aumentasse, não cessando, portanto, 

a fome no país. Os programas destas décadas 

eram de caráter político, sem um controle sobre sua 

abrangência. Um deles foi o Programa Nacional do 

Leite Para Crianças Carentes (PNLCC), criado em 

1886, o qual consistia na distribuição de leite para a 

população de baixa renda através da troca de cupons; 

no entanto, não havia um controle efetivo sobre estes 

(se de fato eram trocados por leite).

“O programa foi muito malsucedido em sua abrangência 

e gestão. Entretanto, foi a primeira experiência em 

grande escala de distribuição de cupons de alimentos 

no Brasil” (COHN,1995).

Durante a década seguinte, com a Cúpula Mundial da 

Alimentação em Roma, foi definida a meta de reduzir 

pela metade o número de desnutridos até 2015, 

pois o número de pessoas nesta situação cresceu, 

principalmente nas cidades, devido à crise econômica 

vivida pelo país nos anos 1990. Os programas foram 

marcados pela substituição da entrega de alimentos 

em espécie para um valor mensal em dinheiro.

Com a criação do programa Fome Zero, em 2002, 

cerca de 30 diversos programas se uniram para atuar 

no combate à desnutrição e à fome no país, sendo que 

a meta proposta na Conferência de Roma de reduzir 

esta última em 50% foi cumprida, apesar da fome ainda 

apresentar-se como um problema evidente que afeta 

cerca	 de	 ⅓	 dos	 brasileiros	 (BELIK,	 SILVA,TAKAGI,	

2001).

5. BANCO DE ALIMENTOS: ESTRUTURAÇÃO E 

FINALIDADE

Segundo Belik et al. (2012), os Bancos de Alimentos 

surgiram como uma iniciativa de âmbito local que, 

posteriormente, passaram a se constituir como 

uma alternativa mundial para o enfrentamento ao 

desperdício e como forma de promoção da segurança 

alimentar. 

De fato, a implantação de um Banco de Alimentos 

possibilita tanto minimizar os efeitos da fome quanto 

promover um processo de reeducação alimentar e 

nutricional nas comunidades carentes envolvidas, 

beneficiando, assim, pessoas em situação de risco 

social (crianças, jovens, desempregados, idosos, 

deficientes, dependentes químicos etc.). Além disso, 

permite conscientizar a população no que tange ao 

aproveitamento ideal dos nutrientes com vistas a uma 

dieta balanceada, bem como estimular ações cidadãs 

por meio do incentivo ao voluntariado para causas 

sociais. (ANTUNES, GEMMA E AMARAL, 2010)

Belik et al. (2012), em concordância com Antunes, 

Gemma e Amaral (2010), enfatizam que, além de 

proporcionarem acesso aos alimentos, os Bancos de 

Alimentos difundem valores para uma alimentação 

mais saudável e mobilizam relações comunitárias 

baseadas nos princípios de solidariedade e eficiência.

Neste contexto, através das doações por parte dos 

parceiros, o Banco de Alimentos visa combater o 

desperdício gerado pelas diversas empresas do gênero 

alimentício, com o intuito de minimizar este problema 

mundial,  mas que no Brasil toma proporções maiores 

pelo fato de haver um déficit em termos de políticas 

públicas que estejam direta e fortemente relacionadas 

ao desperdício de alimentos. Tanto é que, conforme 

afirma Valente et al. (2002),

Historicamente, o enfrentamento da 

questão da fome, da miséria e da 

desnutrição na sociedade brasileira 

nunca foi considerado um problema 

estratégico, na medida em que estas 

mazelas sempre afetaram e afetam os 

setores com menos poder e excluídos 

do processo econômico e político 

hegemônico. Desta forma, sempre foi 

tratada de forma pontual, emergencial e 
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assistencial, mesmo quando abordada 

por políticas e programas públicos, 

que sempre se caracterizaram por 

sua marginalidade e fragmentação. 

(VALENTE et al. 2002).

5.1 MODELO BRITÂNICO

Em 2004 foi fundada a maior rede de Bancos de 

Alimentos do Reino Unido (420 unidades), chamada 

de Trussel Trust, com projetos em parcerias com 

comunidades locais, espalhadas em diversas 

localidades, de acordo com a Figura 1.  

Figura 1 – Mapa dos bancos de alimentos no Reino Unido. 

Esta rede tem oferecido alimento emergencial para 

mais de 913.000 pessoas em 2013/14, e tem observado 

um crescimento de mais pessoas famintas em zonas 

urbanas, justificando a necessidade de as cidades se 

organizarem para terem um Banco de Alimentos em 

operação (TRUSSEL TRUST, 2014).

Figura 2 – Crescimento do uso de Banco de Alimentos no Reino Unido (TRUSSEL TRUST, 2013).



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

175

Todo alimento é doado (90% por doação pessoal 

voluntária) e distribuído por voluntários. Na linha de 

frente estão os profissionais de saúde, como médicos 

e assistentes sociais, que identificam as pessoas 

em crise e lhes entregam um vale. Cada pessoa 

em situação de risco recebe uma dieta balanceada 

nutricionalmente para 3 dias, de produtos não 

perecíveis na troca do vale. Os Bancos de Alimentos 

também desenvolvem um banco de dados e realizam 

diálogos para diagnosticar e auxiliar as pessoas em 

outros serviços de ajuda (TRUSSEL TRUST, 2014).

5.2 MODELO AMERICANO

Feeding America é uma rede de mais de 200 Bancos 

de Alimentos, dotada de um sistema emergencial, 

distribuído geograficamente pelos Estados Unidos 

que, além de oferecer alimentos para pessoas em 

estado de risco alimentar, desenvolve políticas 

nutricionais para pessoas de baixa renda, orientando 

na adoção de alimentos mais saudáveis (HANDFORTH 

et al, 2013).

Esses bancos têm alterado suas estratégias 

operacionais, voltadas a uma preocupação com 

relação aos valores nutricionais dos alimentos 

distribuídos, mas precisam identificar seus fatores de 

sucesso para tal adoção (como tamanho do Banco 

de Alimentos, dieta monitorada por especialistas, 

localização geográfica, acondicionamento e 

distribuição de alimentos perecíveis), além dos custos 

inerentes à proposta.

Feeding America supre alimentos para mais de 37 

milhões de americanos a cada ano, incluindo 14 

milhões de crianças e 3 milhões de idosos. Recebe 

doações de alimentos de indústrias, redes varejistas, 

produtores agrícolas e do governo e, ainda, doações 

financeiras por parte de corporações, fundações, 

doações individuais.

Figura 3 – Modelo Rede de Banco de Alimentos – Feeding America (EUA) (Feeding America, 2013).

Observa-se um crescimento crescente da participação 

de todos os setores envolvidos no sistema americano 

de alimentos emergenciais, incrementado pela rede 

de mercados virtuais que conecta os Bancos de 

Alimentos diretamente com lojas, hotéis e restaurantes 

locais, o que facilita a doação de alimentos perecíveis.

6. O CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA 

DE CAMPINAS

Fundado em 2003, o Banco Municipal de Alimentos 

possui as finalidades de coletar e armazenar os 

alimentos próprios para consumos (próximos do prazo 

de validade ou com risco de desperdício) oriundos de 

doações de comércios e indústrias, apreensões por 
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órgãos municipais e de doações de pessoas física, 

jurídica ou mesmo de órgãos públicos. O destino 

dos alimentos recebidos é informado aos doadores, 

por meio da prestação de contas. É responsável 

pela distribuição desses alimentos arrecadados para 

entidades sociais vinculadas ao município, creches, 

escolas, asilos e albergues, entidades assistenciais 

previamente cadastradas e indicadas pelos órgãos 

responsáveis para unidades de defesa civil. São 102 

entidades que atendem aproximadamente 45 mil 

pessoas. Na página eletrônica da CEASA de Campinas 

é possível obter a lista das entidades beneficiadas 

pelo programa.

O Banco faz a logística, a análise técnica e a 

distribuição de 6 mil toneladas de cestas básicas 

por mês, as quais são compradas pela Prefeitura 

Municipal, e distribuídas a famílias cadastradas pela 

Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

de 80 bairros de Campinas em risco social.

O Banco possui convênio com a Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB) e, com a finalidade de 

incentivar os pequenos produtores, a CONAB compra 

produtos destes agricultores, os quais são recebidos 

pelo Banco de Alimentos de Campinas, alimentos 

estes correspondentes a 40 toneladas mensais de 

hortaliças orgânicas.

É de sua incumbência a promoção de cursos de 

educação alimentar e de capacitação, de modo a 

reduzir e a eliminar o desperdício, bem como da 

higienização adequada dos alimentos, estudos, 

pesquisas e debates acerca da segurança alimentar, 

intercâmbios de experiências.

Diante das ações desenvolvidas pelo Banco 

de Alimentos de Campinas, este tem obtido 

reconhecimento e premiações em nível municipal e 

estadual.

Também pode aceitar doações de móveis, utensílios 

e equipamentos que possam ser utilizados para suas 

atividades, com catalogação específica (CEASA 

CAMPINAS, 2013).

Possui um trabalho em rede de cooperação com mais 

Bancos de Alimentos do Estado de São Paulo, cujo 

intuito é o de troca de informações no atendimento 

a demandas específicas, bem como a distribuição 

do excedente de determinado alimento em um dos 

Bancos para os demais. Conforme Tânia Mara Evaristo 

Moumeso, coordenadora do Banco de Campinas, os 

objetivos em comum são de “levar os alimentos para 

as pessoas que estão em vulnerabilidade social e 

garantir o combate ao desperdício” (PREFEITURA DE 

CAMPINAS, 2013).

Segundo contato direto com colaboradores 

institucionais, através da parceria com a Universidade 

Paulista e a Universidade Estadual de Campinas, 

são realizadas ações nas unidades de estágios 

predeterminadas, a saber: avaliação nutricional 

de todos os atendidos pelo Banco de Alimentos 

de Campinas por faixa etária; desenvolvimento de 

educação nutricional por faixa etária; orientação para 

montagem e apresentação das refeições para os 

usuários; acompanhamento local das cozinheiras na 

preparação dos alimentos, treinamento de higiene e 

manipulação de alimentos.

É estruturado em órgãos de administração do Programa 

Banco Municipal de Alimentos de Campinas, sendo eles 

o Conselho Gestor, a Diretoria da CEASA Campinas, a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e o Núcleo 

de Operacionalização do Programa, os quais possuem 

atribuições específicas, bem como uma comissão para 

estruturação das atividades pertinentes a cada um dos 

órgãos (CEASA CAMPINAS, 2013).

7. PRINCIPAIS INDICADORES DO ESTUDO

Nesta sessão, serão apresentados indicadores que, ao 

revelarem alguns dos gargalos e entraves verificados 

no processo logístico de seleção e distribuição dos 

alimentos pelo Banco Municipal de Alimentos de 

Campinas, acabam por justificar a necessidade 

do desenvolvimento e implantação de um modelo 

oganizacional eficiente e, portanto, do presente estudo.

Nesse sentido, a primeira informação refere-se à série 

histórica dos últimos 3 anos de arrecadações do Banco 

Municipal de Alimentos de Campinas, que aponta que 

no ano 2011 o total foi de 713,5 mil kg, em 2012 foi de 
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quase 751 mil kg, e em 2013 o total ultrapassou os 

860 mil kg  (crescimento de 15% na arrecadação de 

alimentos).

Quanto aos gargalos do sistema de distribuição, 

verificou-se que muitas entidades não retiram as 

doações, em virtude de receberem de outros lugares, ou 

mesmo por não possuírem veículo e motorista próprios 

para a retirada dos alimentos a eles destinados.

Ainda, dois outros fatores relevantes para o estudo é 

o fato do Banco de Alimentos já possuir um programa 

de computador (Nectar) –  que armazena os dados 

para controle de entrada e saída das doações –  e 

ter parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, 

através da Secretaria de Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social e do Departamento de Segurança 

Alimentar, com os quais são realizadas, mensalmente, 

a logística e entrega de 6000 cestas básicas em 80 

bairros do município de Campinas, cujas famílias 

atendidas são cadastradas pela Secretaria. 

Além destas informações, um estudo conduzido 

por Oliveira et al. (2013) apontou que as condições 

no transporte dos alimentos do Banco não está 

plenamente eficaz, o que tem gerado perdas ao longo 

do processo de escoamento e entrega dos produtos 

às entidades.

Lourenço e Katz (2010), apud Oliveira (2013) 

salientam que caixas cujo conteúdo esteja acima da 

capacidade limite, quando empilhadas, podem gerar, 

pela compressão do produto, redução na qualidade e 

na durabilidade deste.

Alimentos chegam em temperatura ambiente e em 

caminhões descobertos e / ou sem refrigeração 

(indicando a exposição direta ao sol dos alimentos 

neles transportados, e sem a aeração necessária e 

suficiente para aumentar sua durabilidade) (GOMES, 

apud OLIVEIRA, 2013). Na retirada, algumas das 

instituições possuem veículos adequados, porém, 

uma parte dos que recebem as doações retiram os 

alimentos em meios de transportes que não cumprem 

com os requisitos supracitados, tornando o sistema 

como um todo operando sem a plena eficiência.

Conforme discutido na “Conferência Regional da 

Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO), os países participantes 

reafirmaram sua vontade de erradicar a fome (...) e se 

comprometeram a reforçar suas ações (...)”.

Segundo José Graziano da Silva, diretor-geral da 

FAO, “(...) Existe um enorme compromisso (...) dos 

governos, da sociedade civil e no setor privado, o que 

se converteu em uma agenda concreta de ações para 

erradicar a fome” (ONUBR, 2014).

8. RESULTADOS OBTIDOS

O ano de 2014 foi entitulado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), na Assembleia Geral, em 

dezembro de 2011, como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Indígena (AIAF), 

cujo objetivo “é reposicionar a agricultura familiar no 

centro das políticas (...) sociais nas agendas nacionais” 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 

2014).

A partir dos dados apresentados, da  parceria da 

Prefeitura Municipal de Campinas com o Banco de 

Alimentos, e de uma análise qualitativa do Banco, 

pensou-se no estabelecimento de uma gestão 

organizacional, como uma cadeia de valor social para 

a maximização da eficiência de processos atrelados a 

um melhor funcionamento do Banco de Alimentos da 

CEASA de Campinas no que se refere à captação e 

destinação dos alimentos. Sugerem-se mecanismos 

de investimento público (podendo ser por meio de 

um projeto municipal para solicitação federal, ou 

mesmo iniciativa local) relacionados, em especial, 

à disponibilização de veículos com as condições 

adequadas ao armazenamento e segurança dos 

alimentos transportados, que realizem a logística da 

entrega das doações às entidades mais carentes e 

sem condições da retirada semanal dos alimentos 

(isto tanto in loco quanto também em rede, com as 

parcerias entre os Bancos de Alimentos).
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9. CONCLUSÕES

Diante do estudo de caso realizado com o Banco 

Municipal de Alimentos da CEASA em Campinas, 

o que se concluiu, a partir de uma análise acerca 

dos seus processos e da busca pela redução e / ou 

eliminação dos gargalos que interferem no seu amplo, 

eficiente e eficaz funcionamento, foi a promoção de 

iniciativas administrativas conjuntas. Sugere-se que 

tais iniciativas visem o impacto positivo do “valor 

social”, mediante o investimento de capital, mas com 

um retorno sustentável e social: o do fortalecimento de 

um programa de combate à fome e ao desperdício, 

bem como da garantia de alimentação saudável 

(segurança alimentar) à população que depende de 

ações governamentais e iniciativas presentes no Banco 

de Alimentos para suprir suas necessidades básicas 

de alimentação. Em vez do custo de oportunidade 

entre o desperdiçar alimento e transportá-lo ao local 

de dejetos e a gestão do lixo em termos econômicos 

e financeiros, fortalecem-se as bases de cooperação 

integrada em prol do desenvolvimento social, a partir 

de políticas públicas e de parcerias estratégicas.

Outra iniciativa interessante poderia ser a busca de 

desenvolvimentos de uma rede de Banco de Alimentos 

similar às dos modelos britânico e americano, em que 

Organizações Não Governamentais (ONGs) possam 

ter apoios e incentivos (públicos, privados, sociedade 

civil) para o desenvolvimento de Bancos de Alimentos 

locais em que se estimulem a doação voluntária 

e a captação de uma rede de profissionais da área 

de saúde que possam estabelecer uma triagem e 

desenvolvimento de um banco de dados, que possa 

auxiliar na identificação dos problemas e soluções 

sociais de forma mais estratégica. 
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Resumo: No contexto contemporâneo organizacional, nota-se a necessidade de 
aprofundar os conceitos e práticas da organização para a permanência e desenvolvimento 
desta no mercado, assim, a responsabilidade social corporativa permeia este processo. 
Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo descrever o conceito e a relevância da 
responsabilidade social corporativa, versar sobre a responsabilidade social nas instituições 
de ensino superior, apresentar a instituição foco do presente trabalho, bem como pesquisar o 
impacto de um projeto de responsabilidade social que é a Faculdade Aberta a Melhor Idade 
(FaMIdade) em seus participantes. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória de 
cunho bibliográfico e uma pesquisa de campo de caráter quantitativo e foi constatado que 
há um impacto positivo nos participantes e uma oportunidade de divulgação do projeto e 
da instituição.
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1 INTRODUÇÃO

Com a globalização e o crescimento da concorrência 

ao longo dos anos, em âmbito mundial, as organizações 

perceberam que não basta investir em qualidade 

e oferecer um preço atraente para ganhar e manter 

espaço no mercado. Então, as organizações precisam 

trabalhar diversos outros aspectos para fidelizar seus 

clientes na busca por um aumento da parcela de 

mercado.

As Instituições de Ensino Superior (IES) enfrentam 

este mesmo contexto, marcado pela competitividade 

empresarial local, regional e global, pelas exigências 

governamentais e institucionais, e principalmente 

pelos anseios da comunidade acadêmica em que 

estão inseridas. 

A partir de todos esses desafios, as IES têm buscado uma 

análise mais aprofundada acerca do desenvolvimento 

das suas atividades e a consequente qualidade delas 

resultante, tendo em vista principalmente a prestação 

de contas à sociedade, considerando critérios de 

excelência, equidade e relevância social.

Esta preocupação com a qualidade das Instituições 

Educacionais surge num momento que pode ser 

caracterizado por um desajuste entre Estado, 

Universidade e Sociedade. Diversas mudanças em 

nível social estão demandando novas exigências das 

atividades educacionais, que, por sua vez, não podem 

responder a tais pronunciamentos sem transformar 

suas tradicionais estruturas e modos de funcionamento.  

Assim, a qualidade da educação, sua relação com a 

comunidade que, por meio da responsabilidade social, 

é constantemente avaliada pelo mercado, Estado e 

população. 

Cada instituição deverá demonstrar sua utilidade 

social e a contribuição que traz para o bem comum. 

A ela cabe, cada vez mais, o ônus da prova. Ela terá 

que definir suas finalidades de maneira mais explícita 

e ultrapassar a concepção segundo a qual o lucro é o 

único indicador de sua utilidade pública.

Assim, o ponto central da discussão está em verificar, 

por meio da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

campo, a relevância do projeto social Faculdade 

Aberta da Melhor Idade, bem como o impacto nos 

participantes deste projeto.

Nesta perspectiva, este estudo tem por objetivo 

descrever o conceito e a relevância da responsabilidade 

social corporativa, versar sobre a responsabilidade 

social nas instituições de ensino superior, apresentar 

a instituição foco do presente trabalho, bem como 

pesquisar o impacto de um projeto de responsabilidade 

social que é a Faculdade Aberta a Melhor Idade 

(FaMIdade) em seus participantes. 

Nota-se que o tema responsabilidade social já é 

amplamente discutido no ambiente empresarial e por 

diversos especialistas da área, uma vez que o conceito 

perpassa por uma gama de interessados que atingem 

e são atingidos pelas práticas estabelecidas.

A relevância deste artigo está no fato de que a 

responsabilidade social se tornou assunto fundamental 

no que tange o crescimento e desenvolvimento das 

empresas e, sendo assim, merece ser objeto de estudo 

para a disseminação de conhecimento nos diversos 

tipos de organizações, incluindo as Instituições de 

Ensino Superior (IES). É importante destacar que 

esse estudo possivelmente será relevante para as 

instituições de educação, pois suas reflexões acerca 

da Responsabilidade Social poderão instigar as 

pessoas a pensar mais a respeito do tema.

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

(RSC)

De acordo com Ashley (2002), confiabilidade, serviço 

pós-venda, produtos ambientalmente corretos e 

relacionamento ético da empresa com os seus diversos 

stakeholders, são atributos essenciais na realidade 

atual do mercado.

Dentro deste contexto, surge um tema conhecido como 

responsabilidade social corporativa, empresarial ou, 

simplesmente, responsabilidade social. Este conceito 

está ligado a um compromisso da organização frente 

à sociedade.

Neste sentido, Ashley (2002), diz que:

Responsabilidade social pode ser 
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definida como o compromisso que 

uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e 

atitudes que a afetam positivamente, de 

modo amplo, ou a alguma comunidade, de 

modo específico, agindo proativamente 

e coerentemente no que tange a seu 

papel específico na sociedade e a sua 

prestação de contas para com ela. A 

organização, nesse sentido, assume 

obrigações de caráter moral, além 

das estabelecidas em lei, mesmo que 

não diretamente vinculadas a suas 

atividades, mas que possa contribuir 

para o desenvolvimento sustentável dos 

povos (ASHLEY, 2002, p. 6 e 7).

Dando continuidade a este pensamento, Melo Neto e 

Froes (1999, p. 78) afirmam que “a responsabilidade 

social de uma empresa consiste na sua decisão de 

participar mais diretamente das ações comunitárias 

na região em que está presente e minorar possíveis 

danos ambientais do tipo de atividade que exerce”.

Whitaker (2007) corrobora ao afirmar que, por meio da 

responsabilidade social, integrada com o planejamento 

estratégico da organização, a empresa toma posse 

das responsabilidades e consequências de sua 

gestão, nos campos econômico, social, ambiental e 

em todas as suas demais atividades e processos. No 

contexto atual, prestar contas, disponibilizar de forma 

oportuna as informações da empresa gera confiança 

na sociedade e está diretamente relacionada à 

conquista e retenção dos clientes internos e externos.

A partir dessa visão, pode-se afirmar que 

responsabilidade social é aquela que vai ao encontro 

de uma melhor qualidade de vida da sociedade, por 

meio de uma organização.

Para Ashley (2002), o fato da empresa se desenvolver 

alimenta a necessidade da organização atuar de forma 

eficaz perante a sociedade, uma vez que garante, 

também, sustentabilidade do negócio a longo prazo.

No que tange a responsabilidade social, percebe-se 

que essa prática deve ser trabalhada de forma efetiva 

em diferentes sentidos, proporcionando uma maior 

cobertura de suas ações.

Na visão de Melo Neto e Froes (1999), são sete os 

vetores da responsabilidade social de uma empresa:

V1 apoio ao desenvolvimento da 

sociedade onde atua; V2 preservação do 

meio ambiente; V3 investimento no bem 

estar dos funcionários e seus dependentes 

e num ambiente de trabalho agradável; 

V4 comunicações transparentes; V5 

retorno aos acionistas; V6 sinergia com 

os parceiros; V7 satisfação dos clientes 

e/ou consumidores (MELO NETO e 

FROES, 1999, p. 78).

Neste sentido, nos diversos pontos explicitados nos 

vetores acima, percebe-se que a responsabilidade 

social efetiva trabalha vários aspectos, além do 

desenvolvimento da sociedade, pois investe no bem 

estar de seus funcionários e familiares, preza por 

comunicações transparentes, atenta-se ao ambiente, 

expõe o retorno aos acionistas, procura estabelecer 

boa relação com os parceiros e busca a satisfação de 

seus clientes. 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)

No contexto contemporâneo, percebe-se que o 

papel das instituições de ensino superior vai além 

da formação técnica de profissionais qualificados. 

Neste sentido, Macedo (2005) corrobora que as 

universidades precisam se atentar a formação cidadã 

de seus alunos, pois isso vai além do desenvolvimento 

de recursos humanos de alto nível, perpassa por um 

processo de atribuição de responsabilidades perante 

a resolução de problemas sociais.

No tocante a relevância da responsabilidade social 

no contexto universitário, Sordi (2005) afirma que 

as instituições de ensino superior (IES) precisam 

repensar o projeto político pedagógico (PPP), para 

demonstrarem que de fato trabalham com educação 

e, por isso, pensam e estudam questões relacionadas 

aos problemas da sociedade contemporânea. Este 
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documento deve expressar uma visão do mundo 

contemporâneo e do papel da educação superior em 

face da nova conjuntura globalizada e tecnológica, 

ao mesmo tempo em que deve explicitar, de modo 

abrangente, o papel da IES e sua contribuição social 

nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão como componentes 

essenciais à formação crítica do cidadão e do futuro 

profissional, na busca da articulação entre o real e o 

desejável.

Sendo assim, a responsabilidade social das IES 

se revela neste documento, pois segundo Libâneo 

(2004), o projeto político pedagógico é o documento 

que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 

educativo a ser desenvolvido na escola, expressando 

a síntese das exigências sociais e legais do sistema de 

ensino e os propósitos e expectativas da comunidade 

escolar.

É importante destacar que com o surgimento da Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004) - Lei do 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – que no seu artigo 3º, inciso III define a 

responsabilidade social da instituição de ensino 

superior como sendo:

A responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação 

à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio 

cultural (BRASIL, 2004, p. 1).

Como passou a ser uma exigência legal cobrada pelo 

SINAES a prática da responsabilidade social no âmbito 

das Instituições de Ensino Superior passou a ser mais 

pesquisada. Segundo Rodrigues (2005):

O Sindicato das Entidades Mantenedoras 

de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo 

(Semesp) encomendou uma pesquisa à 

Franceschini Análises de Mercado que 

qualifica e detalha a atuação das IES no 

cumprimento de sua responsabilidade 

social. Neste sentido, o envolvimento 

das IES particulares do Estado de São 

Paulo nas ações comunitárias é um fato 

comprovado. [...] Verificou-se que 88% 

das IES desenvolvem projetos sociais 

nos mais variados setores (RODRIGUES, 

2005, p. 98).

Outro destaque dado à pesquisa está nas IES 

filantrópicas, pois de acordo com Rodrigues (2005) 

essas instituições, que possuem no seu cerne a 

responsabilidade social, além das ordenações legais, 

atuam de forma efetiva na área da saúde e possuem o 

maior número de projetos por instituição.

Neste contexto surgem os desafios da responsabilidade 

social e da globalização na sociedade atual, Ortigara e 

Rôsler (2005) expõem como sendo um destes:

O aumento da expectativa de vida e o 

controle da natalidade farão predominar 

os valores e os ideais do segmento mais 

idoso, direcionando a oferta de produtos 

e serviços para este segmento. [...] As 

instituições de educação, a partir da nova 

focalização, buscam conhecimentos 

inovadores para atender às demandas 

crescentes de uma faixa da população 

que tem hoje maior expectativa de 

vida. Entre temas que devem ser 

destacados estão: religiosidade, saúde 

preventiva, lazer (jogos adequados, 

passeios, viagens, visitas), validação 

da sabedoria, estética, relacionamento, 

acesso às artes, fomento ao artesanato, 

programas de leitura e programas que 

possibilitem a contribuição do idoso 

para: contar histórias, fazer grupos e 

amigos, novas formas de solidariedade e 

etc (ORTIGARA; RÔSLER, 2005, p. 85).

Neste sentido, a prática de atividades extensivas 

às disciplinas propostas nos projetos políticos 

pedagógicos das IES torna-se uma forma de cumprir 

com seu papel social e principalmente legal. A 

preocupação com a terceira idade surge como um 
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dos vários desafios globais a serem atingidos na 

atualidade.

Portanto, nota-se a importância das IES trabalharem 

e estruturarem ações de reponsabilidade social que 

vão além do cumprimento de normas e leis, mas 

visam a inserção de um pensamento colaborativo dos 

discentes com relação a sociedade em que vivem.

No próximo capítulo é apresentado o caso do Instituto 

Metodista Granbey, instituição filantrópica, que possui 

ações de responsabilidade social voltada à melhor 

idade.

3. INSTITUTO METODISTA GRANBERY (IMG)

O Instituto Metodista Granbery foi fundado em 1889 

e é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, 

enquadrado no terceiro setor1 da economia. Está 

situado em Juiz de Fora – MG oferecendo formação 

desde a educação infantil até a pós-graduação. O 

instituto prima por um ensino de qualidade, visando 

à formação integral de seus alunos no campo 

acadêmico-científico, bem como nos valores do reino 

de Deus, como justiça, amor, solidariedade e paz 

(GRANBERY, 2014, p.1).

De acordo com Giudice Filho, Terror e Belleigoli (2012):

Diariamente, circulam pelas 

dependências do Granbery mais de 4 

mil pessoas, entre alunos, professores e 

funcionários. Os serviços educacionais 

oferecidos pela instituição vão da 

Educação Infantil até os cursos de Pós-

graduação, englobando atividades 

culturais, esportivas e de formação 

integral (GIUDICE FILHO, TERROR e 

BELLEIGOLI, 2012, p. 23).

1  A expressão “terceiro setor” é uma tradução do termo 
em inglês third sector, que, nos Estados Unidos, é usado junto 
com outras expressões, como “organizações sem fins lucrativos” 
(nonprofit organizations) ou “setor voluntário” (voluntary sector). 
[...] As organizações que compõem esse setor possuem cinco 
características principais: devem estar organizadas formalmente, 
são privadas (separadas do governo), são capazes de administrar as 
próprias atividades, não distribuem lucro aos seus administradores e 
tem alto grau de participação cidadã (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18 e 
19).

Assim, nota-se que a instituição proporciona uma 

formação continuada de seus alunos e propicia um 

ambiente que estimula o pensamento e a liberdade 

desta concepção. 

Neste contexto, Novaes Neto (2014) corrobora que:

Desde a sua fundação, o Instituto 

tem se destacado pela qualidade do 

conhecimento científico-cultural que 

ministra e pela sólida formação dada 

aos seus estudantes, transmitindo-lhes 

princípios e valores que os preparam 

para a vida. Entre seus alunos despontam 

vultos que marcam hoje, ainda, presença 

positiva na religião, na política, nas 

artes, na diplomacia, na livre iniciativa, 

na educação, nas ciências, e que se 

destacam pela contribuição que dão ao 

desenvolvimento técnico-científico do 

País (NOVAES NETO, 2014, p.1).

No sentido de propiciar aos seus alunos, pais, 

professores e funcionários o contato com a comunidade 

de diversas áreas e setores, o Granbery busca atuar 

de forma efetiva em sua região. Neste contexto, a 

Faculdade Aberta “A Melhor Idade”, surge como um 

projeto voltado para alcançar este objetivo.

3.1 FACULDADE ABERTA A “MELHOR IDADE” 

(FAMIDADE)

A Faculdade Aberta a “Melhor Idade”, teve como 

projeto piloto um evento realizado pelo curso de 

Educação Física da Faculdade Metodista Granbery, 

visando à convivência da terceira idade, chamado 

de “Colônia de Férias da Terceira Idade”. A partir de 

2009 um grupo formado por quinze senhoras começou 

a procurar a instituição para a prática semanal de 

atividades físicas e, após uma grande demanda, a 

instituição fundou a FaMIdade, como sendo uma 

atividade de extensão multidisciplinar dos cursos de 

graduação, que atualmente atende a quatrocentos 

idosos da cidade de Juiz de Fora (GRANBERYa, 2014).

Atualmente, a FaMIdade oferece diversas atividades 

relacionadas à saúde física e psicológica de seus 
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integrantes, sendo estas: Musculação, Viver e 

Conviver, Hidroginástica, Ginástica, Inclusão Digital, 

Pilates, Dança, Memória e Afetividade, Espanhol, 

Administração Doméstica e Leitura Viva, Viva Leitura.

Para participar do projeto, a pessoa deve ter idade 

igual ou superior a 55 (cinquenta e cinco anos) 

anos, apresentar atestado médico comprovando 

aptidão para realizar exercícios físicos e arcar com 

a contribuição mensal de R$45,00 (quarenta e cinco 

reais).

Além de todo conhecimento adquirido nas atividades, 

os idosos são inseridos em um grupo, no qual há um 

grande trabalho de socialização que afeta diretamente 

o bem estar e a qualidade de vida de seus participantes 

(GRANBERYa, 2014).

3.1.1 O NOVO PERFIL DA TERCEIRA IDADE

A longevidade humana já é tema recorrente, uma vez 

que o aumento da população idosa é notória, bem 

como, percebe-se também uma melhora na qualidade 

de vida dessa faixa etária. 

Neste sentido, segundo o Centro de Pesquisas Sociais 

– CPS/UFJF:

Juiz de Fora não apresenta situação 

diferente quanto ao incremento da 

população idosa. O Censo 2010 

apurou que a população municipal era 

de 516.247 habitantes e a população 

de idosos (60 anos ou mais) era de 

70.288, números que indicam ser a 

população do município composta de 

aproximadamente 13,62% de pessoas 

idosas. [..] O aumento da população 

idosa de Juiz de Fora na última década é 

percentualmente superior ao crescimento 

da população brasileira e do estado de 

Minas Gerais na mesma faixa etária. 

(CPS/UFJF, 2012, p. 4).

No tocante ao crescimento da população idosa, nota-

se pessoas mais dispostas e com um estilo de vida 

mais ativo perante o lazer, o aprendizado e para 

diversas outras atividades. Neste sentido, Almeida e 

Barbosa (2013) afirmam que:

O aumento da longevidade humana 

fomenta diversas discussões sobre o 

envelhecer e mais do que isso, sobre 

o envelhecer bem e com qualidade 

de vida. Nesse contexto, surgem 

iniciativas voltadas para as pessoas 

idosas, propiciando vivenciarem 

novas experiências, não para ocupar 

o tempo ocioso, mas para aproveitar 

suas potencialidades e sabedorias. 

Diante disso, presenciamos um “novo” 

idoso que tem mostrado outro estilo 

de vida, pois, muitos deles não ficam 

mais em casa isolados, estão ativos 

na sociedade, indo a teatros, cinemas, 

museus, bailes, viajando, participando 

de centros de convivência para idosos, 

de campeonatos, fazendo ginástica, 

interagindo na internet, frequentando 

faculdades abertas à terceira idade e 

mesmo as escolas formais (ALMEIDA; 

BARBOSA, 2013, p. 24).

Neste sentido, as Instituições de Ensino Superior e 

demais organizações podem e devem atuar de forma 

efetiva com projetos que propiciem qualidade de vida, 

bem estar e interação social à terceira idade, bem 

como proporcionar convivência e aprendizado com os 

alunos, funcionários e professores.

4 METODOLOGIA

Ao considerar o atual perfil do mercado, entende-

se como sendo importante o comprometimento das 

organizações com as práticas de responsabilidade 

social, perpassando pelos mais abrangentes alcances 

deste conceito.

A metodologia da pesquisa é, segundo Gil (2010), 

um conjunto de ações propostas para encontrar a 

solução de um problema, que tem por base métodos 

científicos, racionais e sistemáticos.

Assim, utilizou-se como procedimento metodológico 

a pesquisa bibliográfica, envolvendo os trabalhos de 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

186

Ashley (2002), Whitaker (2007), Melo Neto e Froes 

(1999), entre outros pesquisadores da área, bem 

como, consultas a sítios relacionados com o estudo, 

que abordam artigos científicos, assim como trabalhos 

de conclusão de cursos superiores.

Outro procedimento adotado foi o da pesquisa 

quantitativa. Atualmente, a FaMIdade conta com um 

corpo de 400 (quatrocentos) alunos regularmente 

matriculados no primeiro semestre de 2014. No entanto, 

a pesquisa teve como universo 209 (duzentos e nove) 

discentes, uma vez que estes participaram de todas as 

atividades previstas no projeto no segundo semestre 

de 2013 e possuem conhecimento a respeito do que 

se pretende investigar neste trabalho acadêmico.  Os 

outros 191(cento e noventa e um) alunos entraram no 

primeiro semestre de 2014 e, por isso, não participaram 

da pesquisa. O universo encontrado foi disponibilizado 

pela coordenação do projeto. 

O cálculo da amostra deu-se a partir dos postulados da 

estatística descritiva, com confiança de 95% (noventa 

e cinco por cento) e margem de erro de 5% (cinco por 

cento), e obteve-se o número de 136 (cento e trinta e 

seis) que, por sua vez, foram elencadas de forma não 

probabilística, por facilidade de acesso, de acordo 

com a proposta de Vergara (2007). 

Assim, o ponto central da discussão está em verificar, 

por meio da revisão bibliográfica e da pesquisa de 

campo, a relevância do projeto social Faculdade 

Aberta da Melhor Idade, bem como o impacto nos 

participantes deste projeto.

4.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA, COLETA E 

TABULAÇÃO DOS DADOS

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um 

questionário, estruturado em três partes.

Na primeira parte, buscou-se caracterizar os 

entrevistados, questionando o sexo, a faixa etária e 

tempo de participação no projeto FaMIdade.

A segunda parte foi dividida em três questões que 

buscaram identificar o novo perfil da terceira idade. 

As indagações foram: se o entrevistado utiliza o 

computador para alguma atividade, a frequência com 

que ele pratica atividades físicas e/ou mentais e, por 

último, com qual frequência o entrevistado participa 

de encontros sociais como visitas a familiares, festas, 

dentre outras atividades.

A terceira parte do questionário apresentou sete 

questões sobre o impacto do projeto FaMIdade nos 

seus participantes e na comunidade, dispostas em 

uma Escala de Likert que permitiu ao entrevistado 

respondente atribuir a cada questão um valor de 1 a 5, 

onde 1 era tido como extremamente verdadeiro, 2 tido 

como verdadeiro, 3 era indiferente, 4 pouco verdadeiro 

e 5 nada verdadeiro. 

No que tange a coleta dos dados, a pesquisa foi 

realizada nos dia 27 e 28 de março de 2014. O 

questionário foi aplicado nas salas onde acontecem 

as atividades da FaMIdade e as questões foram lidas 

uma vez em voz alta, tendo como objetivo a clareza e o 

entendimento das questões por parte do público alvo 

da pesquisa.

A tabulação das respostas do questionário foi feita 

com a utilização do software Microsoft Office Excel 

2010, imediatamente após o fim do prazo da pesquisa, 

e a análise foi feita com base nas obras citadas neste 

trabalho.

5. ANÁLISE DA PESQUISA

A primeira parte do questionário, que buscou 

caracterizar os participantes da FaMIdade quanto ao 

sexo, idade e tempo de participação no projeto, está 

representada na tabela um.
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Tabela 1 – Caracterização dos participantes

RESPOSTAS

PERGUNTAS  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO

A - Sexo
Feminino 85% 116

Masculino 15% 20

B - Idade

55 a 60 anos 10% 14

60 a 70 anos 47% 64

70 a 80 anos 33% 45

Mais de 80 anos 10% 13

C – Tempo de participação na FaMIdade 

6 meses 59% 80

1 ano 19% 26

Mais de 1 ano 22% 30

Dados de campo (2014)

A tabela um apresenta que a maioria de 85% dos 

respondentes são do sexo feminino e 15% são 

do gênero masculino. Com relação a idade dos 

entrevistados, a maioria possui de 60 a 70 anos de 

idade, com 47%, e, posteriormente, de 70 a 80 anos, 

com 33%. Quanto ao tempo de participação na 

FaMIdade, quase 60% dos entrevistados participam 

do projeto a mais de seis meses e 22% já ultrapassam 

um ano de atividade na FaMIdade. Assim, confirma-

se que a amostra respondente possui conhecimento 

suficiente para responder as questões propostas.

De acordo com Oliveira (1999) a população idosa 

brasileira é a que mais cresce em nosso país, 

principalmente, pelo avanço tecnológico, alimentação, 

desenvolvimento da medicina e esse crescimento traz 

consigo não só um aumento da expectativa de vidas, 

mas uma melhora significativa na sua qualidade de 

vida. 

A tabela dois trata sobre o novo perfil da terceira idade, 

abordando três questões centrais, se o participante 

utiliza o computador para alguma atividade, com qual 

frequência pratica atividades físicas e/ou mentais e 

com que frequência ele participa de encontros sociais.

Tabela 2 – Novo perfil da terceira idade

RESPOSTAS

PERGUNTAS  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO

A – Utilização do computador
Sim 62% 84

Não 38% 52

B – Frequência com que realiza atividades físicas e/
ou mentais

1 vez na semana 7% 9

2 vezes na semana 47% 64

3 vezes na semana 8% 11

4 vezes na semana 26% 35

Mais de 4 vezes na semana 13% 17
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C – Frequência com que participa de encontros 
sociais 

1 vez na semana 16% 22

Mais de 1 vez por semana 53% 72

Quinzenalmente 7% 10

Mensalmente 18% 24

Não participo de encontros sociais 6% 8

Dados de campo (2014)

Percebe-se, na tabela dois, que a maioria de 62% 

dos idosos entrevistados utilizam o computador para 

alguma atividades. Neste contexto, vale ressaltar que 

a FaMIdade proporciona curso de informática, fato 

este que elevará esse percentual no médio prazo.

Com relação à prática de atividades físicas ou mentais, 

39% dos respondentes fazem atividades quatro ou 

mais vezes na semana, e 47%, praticam atividades 

duas vezes na semana.

Já no tocante a participação em encontros sociais, 

nota-se que 53% dos entrevistados participam 

desses encontros mais de uma vez por semana, 

18% mensalmente, 16% uma vez na semana, 7% 

quinzenalmente e apenas 6% afirmam não participar 

de encontros sociais.

Os dados apresentados comprovam o pensamento de 

Almeida e Barbosa (2013) ao afirmarem que os idosos 

atuais se enquadram em um perfil dinâmico, em que a 

prática de atividades físicas, intelectuais, tecnológicas 

e a participação na sociedade como um todo se faz de 

forma muito mais efetiva.

A tabela três apresenta os dados relativos ao impacto 

da FaMIdade na vida dos participantes deste projeto.

Tabela 3 – Impacto na saúde e qualidade de vida dos participantes da FaMIdade

QUESTÕES

EXTREMAMENTE 
VERDADEIRO VERDADEIRO INDIFERENTE POUCO 

VERDADEIRO
NADA 

VERDADEIRO

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant.

1 – Minha saúde melhorou muito 
depois que entrei para a FaMIdade 67% 91 18% 25 9% 12 5% 7 1% 1

2- Minha qualidade de vida aumentou 
muito depois que entrei para a 
FaMIdade.

66% 90 19% 26 8% 11 5% 7 1% 2

3 – Depois que entrei para a FaMIdade 
me interajo mais socialmente 
(amigos, família, vizinhos).

83% 113 10% 14 3% 3 1% 2 3% 4

Dados de campo (2014)

RESPOSTAS
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De acordo com a pesquisa de campo, constata-se 

que 85% dos entrevistados acreditam que houve uma 

melhora significativa na sua saúde após terem entrado 

para FaMIdade, no entanto,15% julgam ser indiferente, 

pouco verdadeiro ou nada verdadeiro essa correlação.

Com relação à melhora na qualidade de vida, os 

percentuais ficaram muito próximos da questão 

anterior, variando 1% para mais ou para menos, 

predominando o percentual de pessoas que acreditam 

que houve uma grande melhora em sua qualidade de 

vida após entrar para a FaMIdade.

No que tange a interação social, 93% dos 

entrevistados afirmaram que após ingressarem na 

FaMIdade passaram a interagir mais socialmente, 

com amigos, vizinhos e família. Neste quesito, apenas 

7% dos entrevistados acreditam ser indiferente, pouco 

verdadeiro ou nada verdadeiro a correlação proposta. 

Melo Neto e Froes (1999) afirmam que a 

responsabilidade social de uma organização 

perpassa diretamente por participar das ações sociais 

na comunidade em que se está inserido e ajudar nas 

demandas dessa sociedade.

Neste sentido, Whitaker (2007) contribui ao colocar 

que responsabilidade social é aquela que proporciona 

um aumento na qualidade de vida da sociedade, a 

partir das ações de sua organização.

A tabela quatro apresenta quatro afirmativas a respeito 

da divulgação da FaMIdade e, consequentemente, do 

IMG.

Tabela 4 – Divulgação da FaMIdade (Granbery)

QUESTÕES

EXTREMAMENTE 
VERDADEIRO VERDADEIRO INDIFERENTE POUCO NADA 

VERDADEIRO

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant.

1 – Divulgo e indico o Granbery para meus 
parentes, vizinhos e conhecidos. 48% 65 18% 25 9% 12 6% 8 19% 26

2 – Meus familiares conhecem a FaMIdade e 
divulgam o Granbery para seus conhecidos. 67% 91 21% 28 8% 11 2% 3 2% 3

3 - Acredito que o Granbery se destaca e 
é conhecido na cidade de Juiz de Fora, 
através da FaMIdade.

65% 89 15% 20 7% 9 8% 11 5% 7

4 - Meus familiares e vizinhos passaram a 
conhecer mais o Granbery através da minha 
participação na FaMIdade.

67% 90 13% 18 10% 14 4% 6 6% 8

Dados de campo (2014)

No que trata sobre a divulgação da FaMIdade e, 

consequentemente, do Instituto Metodista Granbery, 

66% disseram que indicam a instituição para seus 

parentes, vizinhos e conhecidos, no entanto, 19% 

afirmaram que não promovem nenhuma divulgação.  

Com relação aos familiares dos participantes 

conhecerem a instituição, 67% julgaram com 
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extremamente verdadeiro e 21% como verdadeiro a 

afirmativa de que seus familiares conhecem e indicam 

a instituição para seus conhecidos.

O percentual de 65% dos entrevistados acreditam que 

seja extremamente verdadeira a afirmativa de que o 

Granbery é conhecido e se destaca na cidade de Juiz 

de Fora através da FaMIdade e 15% acreditam que 

essa afirmativa é verdadeira.

Ainda, 80% dos participantes acreditam que os seus 

familiares e vizinhos passaram a conhecer mais o 

Granbery depois que eles entraram para a FaMIdade 

e 20% julgam essa afirmativa como indiferente, pouco 

verdadeira ou nada verdadeira.

Estes dados são extremamente relevantes uma 

vez que Ashley (2002) acredita que o aumento do 

negócio deve ser proporcional ao desempenho da 

sua responsabilidade social e essa participação 

afeta diretamente a permanência e a participação da 

empresa no mercado a longo prazo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Responsabilidade social coorporativa ultrapassa 

ações isoladas de filantropia, pois exige da empresa 

contemporânea pensar em Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) como estratégia da organização, 

visando um retorno à sociedade na qual está inserida, 

bem como uma permanência e crescimento dentro do 

mercado.

Assim como Ashley (2002) citada no capítulo anterior, 

Freire (2001) destaca a importância da RSC como 

estratégia citando que já existem estudos mostrando 

que há uma relação positiva entre envolvimento social 

corporativo e desempenho econômico, ou seja, a boa 

conduta institucional gera benefícios maiores do que 

os custos relativos.

Assim, este trabalho buscou descrever o conceito e 

a relevância da responsabilidade social corporativa, 

versar sobre a responsabilidade social nas instituições 

de ensino superior, apresentar a instituição foco do 

presente trabalho, bem como pesquisar o impacto 

de um projeto de responsabilidade social que é a 

Faculdade Aberta a Melhor Idade (FaMIdade) em seus 

participantes.

Pelos números apresentados fica evidenciado que o 

Instituto Metodista Granbery pratica a responsabilidade 

social corporativa e tem obtido retornos estratégicos 

de imagem e divulgação de suas atividades.

Do percentual de entrevistados, nota-se que há 

uma parcela considerável que utiliza o computador, 

mantém a prática de atividades físicas/mentais e 

participa de encontros sociais. Assim, ressalta-se 

que a FaMIdade oferece essas atividades para seus 

participantes, por meio de aulas e estimula o convívio 

social, sendo assim, co-responsável por parte desse 

desenvolvimento dos idosos participantes do projeto.

No que tange a saúde física, qualidade de vida e 

interação social dos participantes do projeto, percebe-

se que mais 66% jugam ser extremamente verdadeira 

a afirmativa de que houve melhora nesses aspectos 

depois que entraram para a FaMIdade. 

Com relação à divulgação da FaMIdade, por parte de 

seus participantes, 19% dos entrevistados disseram 

que não fazem nenhuma divulgação do Granbery 

para parentes, vizinhos e conhecidos. Assim, nota-se 

que há um nicho a ser trabalhado, uma vez que uma 

divulgação para os parentes e/ou conhecidos dos 

alunos promoveria a instituição que oferece ensino da 

educação infantil à pós-graduação. 

Neste sentido, nota-se a relevância do projeto para 

os seus participantes, assim como para a instituição 

que se torna conhecida e diferenciada na cidade e 

região, bem como promove a responsabilidade social 

universitária de forma prática e efetiva.
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Capítulo 18
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: AS AÇÕES 

REALIZADAS E OS FATORES QUE MOTIVAM AS EMPRESAS DO 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, PARANÁ 

 Ana Carolina Mendonça Pilatti De Paula 

Maria Salete Waltrick 

Nelson Malta Callegari 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil das empresas do município de 
Ponta Grossa com relação às ações Responsabilidade Social, tanto em empresas da iniciativa 
privada como pública. Foram pesquisadas empresas que apresentaram seus projetos de 
responsabilidade social ao Programa Selo Social de 2008, da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, quanto empresas que não possuem a certificação, mas que tem a preocupação com 
os indicadores sociais de Responsabilidade Social. Para tanto, levanta-se quais as ações de 
responsabilidade social estão sendo praticadas e suas motivações, partindo-se da hipótese 
de que as ações de responsabilidade social realizadas têm como público-alvo seus clientes 
externos, em detrimento de seus clientes internos, visto que tais ações trarão um retorno 
midiático maior junto aos clientes, fornecedores e a comunidade. O primeiro instrumento de 
pesquisa foi aplicado a uma amostra de 13 empresas que receberam a Certificação Selo 
Social no ano de 2008. O segundo instrumento foi enviado via e-mail para 100 empresas, 
sendo que se obteve o retorno de 44 questionários, que equivale a 44% do universo de 
pesquisa, o suficiente para a amostra ser considerada significativa. Os resultados mostram 
que as empresas do município têm desenvolvido ações voltadas principalmente à educação, 
saúde, assistência social e ambiental, tendo como motivos principais os humanitários, o 
planejamento estratégico empresarial, à atenção às comunidades do entorno da empresa, 
e o atendimento às expectativas dos clientes e do mercado e só então o compromisso com 
o seu público interno, comprovando-se a hipótese levantada no trabalho. 

Palavras Chave: responsabilidade social, certificação, empresas, clientes internos e 
externos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo da globalização associado à crise do setor 

público serviu de combustível para o desenvolvimento 

das práticas da responsabilidade social nas empresas. 

A globalização, além das novas tecnologias, trouxe 

mudanças no comportamento dos consumidores. De 

acordo com o Instituto Ethos (2007) de Empresas e 

Responsabilidade Social, as empresas socialmente 

responsáveis têm tido maior reconhecimento do que 

as não responsáveis. Para o Instituto Ethos (2007), 

responsabilidade social empresarial “é uma forma de 

conduzir os negócios que torna a empresa parceira e 

co-responsável pelo desenvolvimento social”. 

Outro fator que justifica o surgimento das práticas 

de responsabilidade social é que os meios de 

comunicação de massa (televisão, rádio, internet) têm 

contribuído para a disseminação das informações, 

fazendo com que a população tenha mais 

conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento 

da responsabilidade social seja ela econômica, social 

ou ambiental. 

Além disso, o que contribui para o desenvolvimento 

da responsabilidade social é a compreensão por parte 

do empresariado e da sociedade de que o governo 

sozinho não consegue acabar com os problemas 

sociais. Diante disso, algumas empresas iniciaram 

o exercício de atividades socialmente responsáveis 

e também a divulgação de suas ações para com a 

comunidade através da apresentação do balanço 

social.  

Uma empresa socialmente responsável é aquela 

que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores 

de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo e meio ambiente) e incorporá-los ao 

planejamento de suas atividades, buscando atender 

às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou 

proprietários. 

Hoje é cada vez maior o número de empresas 

que são exemplos de uma gestão consciente de 

responsabilidade social, através de uma postura 

mais participativa e responsável diante dos recursos 

empregados, criando uma nova forma de ajudar a 

comunidade, tornando-se politicamente responsável, 

envolvendo-se mais com as questões sociais, criando 

seus próprios projetos e gerenciando-os.  

As empresas pontagrossenses estão redefinindo seus 

papéis sociais, não só preocupando-se com o capital, 

mas também com seus parceiros e com a sociedade, 

gerando assim novas formas de ajudar à comunidade, 

tornando-se politicamente responsáveis, criando e 

desenvolvendo seus próprios projetos. Ao contrário 

do que pode-se imaginar, o que define o alcance das 

ações sociais das empresas não é apenas o valor do 

investimento, mas a forma como ele é realizado e o 

impacto que causa.  

Não existe um só caminho para a empresa implantar 

suas ações sociais empresariais, podendo realizar 

projetos próprios e implantá-los com o corpo 

voluntariado da empresa e/ou agregados, ou realizar 

parcerias para atender demandas de organizações 

representativas de uma determinada comunidade.  

O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil 

das empresas do município de Ponta Grossa, Paraná 

no que tange a questão da Responsabilidade Social, 

tanto em empresas da iniciativa privada como pública 

que atuam na cidade de Ponta Grossa no Paraná. 

Foram pesquisadas empresas que apresentaram 

seus projetos de responsabilidade social ao Programa 

Selo Social de 2008, da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, que certifica empresas que praticam ações de 

Responsabilidade Social, através de projetos próprios 

ou em parcerias, quanto empresas que não possuem 

a Certificação, mas que tem a preocupação com os 

indicadores sociais de Responsabilidade Social. O 

tema Responsabilidade Social Empresarial adquire 

relevância na medida em que poderá contribuir para a 

formulação de políticas empresariais nas organizações, 

que efetivamente atendam as necessidades tanto do 

público interno como externo à organização. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram utilizados como instrumento de coleta de dados 

dois questionários compostos por perguntas fechadas 

e abertas. O primeiro instrumento foi aplicado a uma 

amostra de 13 empresas que receberam a Certificação 

Selo Social no município de Ponta Grossa no ano de 
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2008. O segundo instrumento foi enviado via e-mail 

para 100 empresas, sendo que obteve-se o retorno 

de 44 questionários, que compuseram a amostra 

da pesquisa, que equivale a 44% do universo de 

pesquisa, o suficiente para a amostra ser considerada 

significativa. Utilizamos a análise de conteúdo que  

é um conjunto de técnicas de análise 

através das comunicações, ou seja, a 

partir de uma amostra de mensagens 

particulares foram construídos os 

indicadores para a análise de conteúdo, 

compreendendo-se o sentido da 

comunicação de uma entrevista não 

diretiva (BARDIN, 1977, p. 31). 

Em um primeiro momento, agrupou-se os elementos 

dos conteúdos em categorias, para então deter-se em 

suas peculiaridades, assim como na relação entre as 

unidades de sentido assim construídas.  

Em respeito aos princípios éticos, os sujeitos foram 

esclarecidos acerca dos objetivos e metodologia do 

trabalho, sendo garantido ainda o sigilo que assegura 

a privacidade individual e coletiva do grupo, quanto 

aos dados confidenciais envolvidos no estudo, bem 

como em retornar-lhes os resultados. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 UMA APROXIMAÇÃO DA HISTÓRIA DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO BRASIL 

O movimento em torno da Responsabilidade Social 

Empresarial no Brasil só ganhou destaque na década 

de 1980, impulsionado por uma seqüência de eventos 

sociais e políticos que expressaram uma mudança 

de atitude por parte dos cidadãos e, em especial, 

da comunidade empresarial brasileira. Nessa época, 

o país viveu a luta pelas Diretas Já e conquistou o 

restabelecimento da democracia. O processo de 

participação popular culminou na promulgação da 

Constituição de 1988 e na realização de eleições 

diretas para presidente da República, no ano seguinte.  

A mobilização popular e de organizações da 

sociedade civil continuou a crescer durante a década 

de 1990, num contexto que levou ao fortalecimento 

do conceito de RSE, ganhando força no Brasil pela 

ação de entidades não-governamentais, institutos de 

pesquisa e empresas sensibilizadas pela questão 

(ORATI, 2004).  

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

primeira associação da América do Sul que reunia 

organizações de origem privada que financiavam ou 

executavam projetos sociais, ambientais e culturais de 

interesse público, foi fundado em 1995, incentivando 

ainda mais as empresas a se preocuparem com o 

social, focando a temática da filantropia, cidadania e 

Responsabilidade Social Empresarial (RICO, 2004). 

Em 1997, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (IBASE) lançou uma campanha 

pela divulgação voluntária pelas empresas de seu 

Balanço Social. Com o apoio e a participação de 

lideranças empresariais, a campanha tornou a prática 

mais disseminada. Já em 1998, o IBASE lançou o 

Selo Balanço Social, para aquelas empresas que 

anualmente publicam seu balanço dentro do modelo 

desenvolvido por aquele Instituto (VENTURA; VIEIRA, 

2004). 

Em 1998 foi fundado o Instituto Ethos de Empresas 

e Responsabilidade Social, associação sem fins 

lucrativos destinada a fomentar o desenvolvimento 

da cidadania empresarial. O Instituto Ethos foi criado 

com o objetivo de aproximar as pessoas das ações 

sociais realizadas pelas empresas, e disseminar as 

práticas sociais das empresas através de publicações, 

seminários, concursos, palestras, congressos, 

publicações, programas e eventos. (PASSADOR, 

2002). 

O Instituto Ethos tem sido, no Brasil, um dos maiores 

promotores e disseminadores do conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial (RICO, 2004). 

Pode-se dizer que um de seus maiores méritos foi o de 

popularizar a elaboração do Balanço Social. 

A explosão de ONGs e de fundações empresariais 

na década de 1990 está diretamente relacionada à 

implantação de um novo modelo de política econômica 

baseada na idéia do enfraquecimento do Estado 
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no que tange às questões sociais e na emergência 

de novos atores:  sociedade civil e mercado, na co-

responsabilização quanto à definição de uma agenda 

para essas questões sociais (RICO, 2004). 

Pode-se pontuar também neste período a promulgação, 

em 1998, da Lei n. 9.608, que regulamenta a prática do 

voluntariado e, em 1999, da Lei n. 9.790, que qualificou 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) e disciplinou o termo de parceria, que 

facilita a delegação, por parte do Estado, da execução 

de políticas públicas ao Terceiro Setor. 

Destarte, a ênfase nas questões sociais e ambientais 

de certa forma mudou o comportamento do cidadão 

brasileiro desde os anos 1990. Houve uma crescente 

articulação dos movimentos sociais, sindicatos, partidos 

políticos, organizações ambientais e associações de 

defesa dos direitos do consumidor, das mulheres e 

das crianças. Esse conjunto de atores sociais, ligado a 

outros movimentos internacionais, serviu de base para 

a criação no Brasil em 2001 do Fórum Social Mundial, 

que também colocou em discussão a questão da 

Responsabilidade Social Empresarial. 

3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO 

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS 

Segundo Ashley et al (2007), a responsabilidade 

social empresarial criada originalmente para dar uma 

resposta às demandas sociais, tem sido usada como 

estratégia de negócios. Entendese como estratégia a 

busca por um diferencial, portanto, responsabilidade 

social e cidadania corporativa também passam a ser 

uma forte estratégia na busca de um diferencial.  

Cidadania corporativa significa que as empresas 

consideram como sua responsabilidade os impactos 

de suas atividades na sociedade e no ambiente, não 

somente os impactos na economia. (ROBERTS et al, 

2003, p.1) 

Analisar as ações de responsabilidade social sob 

a perspectiva de estratégia de negócio remete à 

análise de como obter vantagem competitiva através 

destas ações. Segundo Porter (1985), entende-se 

como vantagem competitiva um benefício significativo 

que uma empresa adquire em comparação com sua 

concorrência, gerando um impacto positivo em sua 

sobrevivência e prosperidade. A partir desta definição, 

o papel estratégico da Responsabilidade Social 

Empresarial passa a ser visto como o desenvolvimento 

de práticas e ações que confiram à empresa vantagens 

estratégicas no cenário de concorrência onde ela está 

inserida.  

A vantagem competitiva das empresas é o resultado de 

diversos fatores, entre eles a satisfação do consumidor, 

o desempenho financeiro, a participação no mercado 

e o crescimento de seu capital reputacional (BORGER, 

2001, p. 26). 

Ao desenvolverem suas ações sociais, inicialmente 

de forma assistencialista e filantrópica, as empresas 

começaram a identificar ganhos na sua imagem. Suas 

ações ganharam grande importância e se tornaram 

ações de natureza estratégica (MELO e FROES, 2001). 

A imagem de uma empresa confiável é um valor 

indispensável nas relações comerciais globalizadas. 

Um arranhão na imagem, proveniente de uma conduta 

questionável, pode afetar a opinião dos investidores 

internacionais. Ou seja, os caminhos para fornecer 

rendimentos aos acionistas ficaram mais complexos, 

pois os consumidores têm mais acesso as informações 

corporativas. Assim, transparência gera confiança e 

conseqüentemente bons negócios. 

Como afirma Archie Carroll (1979), o conceito de 

responsabilidade social abrange quatro dimensões: 

econômica, legal, ética e filantrópica ou discricionária, 

todas devem ser preservadas a fim de evitar denegrir a 

reputação corporativa. De acordo com Fabião (2001), 

a ética sempre esteve no conceito de todos, inclusive 

das empresas, no entanto somente agora as empresas 

retomam os conceitos de ética empresarial, porém, 

pensada mais como um produto (projetos sociais), que 

como um valor inerente ao negócio. 

Com relação à dimensão econômica, Gomes e Moretti 

(2007) afirmam que as empresas ao realizarem suas 

ações de responsabilidade social, aumentam suas 

taxas de lucro porque tais empresas têm vantagens: 

a) econômica: pois ao não incorporar custos sociais 
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e ambientais no processo produtivo, tornam seus 

produtos mais competitivos em preço. Nesse 

sentido, a “doação” e recursos para projetos sociais 

é apenas uma fração mínima do conjunto de custos 

que deveriam ser incorporados; b) tributária: pois 

há imunidade tributária tanto para quem recebe o 

recurso, quanto para a empresa doadora. Assim, as 

doações recebidas das empresas donatárias são 

deduzidas do imposto de renda dessas instituições 

(Lei n. 9249/95, até o limite de 2% sobre o lucro 

operacional das doações efetuadas às OSCIPs). Já 

uma OSCIP terá isenção de IR (Lei n. 9532/97); c) 

mercadológica: pois com a “crise na publicidade” 

novos instrumentos de fixação da marca na mente dos 

consumidores tornam-se necessários. Não por mero 

acaso, o tema de responsabilidade social começa a 

ganhar contorno nos departamentos de marketing das 

organizações e grandes agências de publicidade se 

debruçam para confeccionar “projetos sociais” para 

seus clientes na esfera do que eles já definem como 

“marketing social”; d) na ampliação do mercado: pois 

incorporam consumidores que estavam excluídos do 

raio de interesse de suas marcas tradicionais.  

A dimensão legal contempla exatamente o 

enquadramento da conduta da empresa em regras 

formais estabelecidas. Atualmente, o que vem 

chamando a atenção em relação a esta dimensão é 

com relação ao meio ambiente. Normas como a ISO 

14000 e uma série de leis exigem que a empresa tenha 

uma relação de proteção e não de degradação da 

natureza. 

Muitas empresas utilizam esta proteção como mais 

um item no seu composto de marketing. Como a 

mensagem publicitária não permite a comunicação, 

sendo uma via de mão única, o que prevalece no 

final é que determinada empresa de fato está atenta 

às preocupações da sociedade. O que não se diz é 

que uma empresa obtém a certificação ISO 14000, por 

exemplo, ao se adequar a um conjunto de normas que 

diminuam os níveis de poluição e não necessariamente 

que não polua mais. Em outras palavras, a empresa 

poderá ser ainda uma poluidora só que em um patamar 

menor.  

As empresas que desenvolvem um comportamento 

socialmente questionável correm o risco de atrair 

a atenção da mídia, a qual poderá causar danos 

irreversíveis à imagem da empresa, comprometendo a 

sua sobrevivência. Em contra partida, práticas sociais 

positivas chamam a atenção da opinião pública, dos 

clientes, consumidores e governo de maneira positiva.  

A conscientização das pessoas em relação aos seus 

direitos e deveres sociais tornou-as menos tolerantes 

a práticas abusivas e antiéticas, o que se reflete na 

condução das empresas. Isso tudo vêm induzido 

às empresas a desenvolverem ações que busquem 

manter ou até mesmo, melhorar a sua reputação, 

crescendo a preocupação com o comportamento 

ético e socialmente responsável. 

As ações de responsabilidade social também podem 

ter um efeito positivo no valor de mercado da empresa. 

Os investidores são mais propensos a confiar seus 

recursos a empresas que desfrutem de uma reputação 

superior, em função dos menores riscos percebidos 

e das maiores oportunidades potenciais de negócios. 

As empresas estão respondendo à insistência dos 

consumidores em lidar somente com outras empresas 

que ostentem uma boa imagem e uma conduta 

socialmente responsável. 

Muitas organizações devido aos riscos de ações 

judiciais e conseqüentemente, escândalos na mídia, 

passaram a adotar códigos de conduta buscando 

evitar perdas de seu valor reputacional perante seus 

clientes, fornecedores, funcionários e a sociedade 

como um todo. 

Quando o exercício da conduta socialmente 

responsável das empresas acontece por meio de 

projetos sociais que se enquadram na dimensão 

filantrópica ou discricionária, recursos são alocados. 

Segundo Machado Filho (2006), este tipo de ação 

de responsabilidade social pode ser visto sob três 

aspectos: 

•	Podem advir dos valores dos seus acionistas, que, 

independentemente dos possíveis retornos que 

elas possam trazer para as atividades principais, 

entendem que a empresa deve engajar-se em 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

197

práticas sociais; 

•	Podem ser determinadas por uma visão pragmática, 

segundo a qual, de alguma forma, podem trazer 

retornos para a empresa, sendo nesse caso, uma 

estratégia de busca de valor (value seeking) por 

parte da organização; 

•	Podem derivar de gestores que vêem nessa 

prática uma forma de obter ganhos pessoais, 

poder, autoridade na comunidade local, 

independentemente de haver ou não alinhamento 

com os interesses da organização. 

A alternativa (a) parte da visão de que não é unicamente 

o auto-interesse que rege os seres humanos. A 

alternativa (b) parte do pressuposto de que o capital 

social reputacional das empresas tende a crescer 

com ações sociais, demonstração de preocupação 

ecológica, ações de filantropia e outras formas de 

interação com a comunidade na qual a organização 

está inserida. Já a alternativa (c) constitui-se em um 

problema de governança, pois existe desalinhamento 

de interesses entre o gestor e os acionistas. 

Independente de qual alternativa leva a organização 

a praticar suas ações filantrópicas, o importante é que 

estas ações gerem resultados efetivos a sociedade 

envolvida. Para que estas ações ocorram de forma 

adequada aos interesses dos envolvidos, deve haver 

uma gestão socialmente responsável.  
 

3.3 INDICADORES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Indicadores de responsabilidade social são 

instrumentos que orientam as empresas a 

direcionarem suas estratégias e avaliam a eficácia 

das atitudes socialmente responsáveis praticadas 

pelas mesmas. Além disso, estes indicadores auxiliam 

os consumidores a avaliarem como a empresa se 

comporta socialmente.  

Na atualidade a cultura das organizações com o enfoque 

da sustentabilidade social, do meio ambiente e da 

ética está crescendo, o que determina a necessidade 

de se criarem padrões e modelos específicos. As 

empresas brasileiras, também, têm demonstrado 

muita preocupação e interesse em projetos de 

responsabilidade social. O que anteriormente era 

apenas uma opção, hoje passa a fazer parte da visão, 

das estratégias e dos objetivos organizacionais. 

(GRÜNINGER, 2002, apud KARKOTLI; ARAGÃO, 

2004, p. 114). 

Existem diversos indicadores de responsabilidade 

social, no entanto, apresenta-se a seguir os que, 

na opinião de Karkloti e Aragão (2004), são os mais 

relevantes no meio empresarial.  

Norma Social Accountability (SA 8000) - é um 

padrão internacional que tem o objetivo de certificar 

as condições de trabalho e se os principais direitos 

trabalhistas estão sendo cumpridos. Foi desenvolvida 

pela Social Accountability International (SAI), 

organização nãogovernamental criada em 1997, nos 

EUA, e que tem ação voltada à preocupação dos 

consumidores quanto às condições de trabalho no 

mundo. A AS 8000 é baseada em treze princípios de 

direitos humanos convencionados internacionalmente. 

Caso seja certificado por uma auditoria que a empresa 

segue estes treze princípios, ela recebe a certificação 

AS 8000. 

(SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNACIONAL, 2007).  

Accountability (AA1000) - é uma norma que define 

as melhores práticas de prestação de contas para 

assegurar a qualidade da contabilidade, auditoria 

e relato social ético. Foi desenvolvida pelo Institute 

of Social and Ethical Accountability (ISEA), uma 

organização não governamental sediada em Londres, 

no Reino Unido e tem como missão promover e 

dar suporte às organizações nas atividades de 

implementação de sistemas de gestão éticos e 

socialmente responsáveis.  

Global Compact – pacto global de responsabilidade, 

originou-se da iniciativa do então secretário-geral das 

Nações Unidas, Kofi Anan, que, em janeiro de 1999, 

no Fórum Econômico Mundial de Davos, clamou 

as empresas a repensarem seu papel e a adotarem 

uma política mais transparente e ética. O Global 

Compact é iniciativa desenvolvida pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de 

mobilizar a comunidade empresarial internacional 
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para a promoção de valores fundamentais nas áreas 

de direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Essa 

iniciativa conta com a participação das agências das 

Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações 

não-governamentais e demais parceiros necessários 

para a construção de um mercado global mais 

inclusivo e igualitário. (ETHOS, 2007).  

Indicadores do Instituto Ethos - um conjunto de 

indicadores que tem o intuito de ser uma ferramenta 

de diagnóstico organizacional que avalia o estágio em 

que se encontram as práticas de responsabilidade 

social nas empresas, facilitando a visualização das 

ações mais urgentes que devem ser trabalhadas. Os 

indicadores são apresentados em forma de questionário 

de avaliação da empresa, dividido em sete grandes 

temas, são eles: valores e transparência, público 

interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e 

clientes, comunidade, governo e sociedade.  

Balanço Social - é um meio de dar transparência às 

atividades corporativas através de um levantamento 

dos principais indicadores de desempenho econômico, 

social e ambiental da empresa. É um conjunto de 

informações sobre projetos, benefícios e ações sociais 

dirigidos aos empregados, investidores, acionistas e à 

comunidade. (ETHOS, 2007).  

Selo Social IBASE/Betinho - é um dos mais difundidos 

no Brasil. Conforme informações extraídas do site 

Balanço Social (www.balancosocial.hpg.ig.com), o 

Selo Social foi lançado em 1998 quando o sociólogo 

Herbert de Souza (Betinho), juntamente com o Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, começou 

a desenvolver uma campanha para chamar a atenção 

de empresários e da sociedade para a relevância do 

balanço social, utilizando uma planilha de “modelo 

simples e único”. Os selos são fornecidos apenas 

para as empresas que publicam seu balanço social 

no modelo proposto pelo IBASE. Por meio deste selo a 

empresa estará divulgando que possui investimentos 

na área social, demonstrando que está disposta a ser 

uma empresa-cidadã comprometida com a sociedade. 

Selo Social do município de Ponta Grossa no Paraná 

- criado em 2002 tem como objetivo principal 

reconhecer a responsabilidade social das empresas. 

É um programa desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social para inserir o governo 

municipal nas relações entre mercado e sociedade 

civil. Em Ponta Grossa, a emissão do Selo Social está 

condicionada a um programa de responsabilidade 

social externa, através da participação contínua da 

empresa em projetos sociais previamente aprovados 

pelos conselhos municipais das respectivas 

áreas em que forem realizadas, tais como: saúde, 

educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, 

meio ambiente, geração de renda ou voluntariado 

empresarial. É necessário, ainda, que a empresa 

tenha um programa de responsabilidade aplicado 

aos funcionários, contemplando desta forma quatro 

eixos fundamentais: Educação, Saúde, Criança e 

Adolescente e Meio Ambiente.  
 

4. RESULTADOS DA PESQUISA  

Após a aplicação das ferramentas de pesquisa com o 

objetivo de levantar quais as ações de responsabilidade 

social estão sendo praticadas nas empresas do 

município de Ponta Grossa e suas motivações, as 

empresas que receberam o Selo Social em 2008 tem 

desenvolvido ações voltadas à educação e saúde 

principalmente, além de ações relacionadas com 

ao meio ambiente, segurança alimentar, cidadania 

e Direitos Humanos, esportes, assistência social, 

geração de renda, dentre outros. 

      Gráfico 1: Área de atuação dos projetos de 
Responsabilidade Social Empresarial das empresas que 

receberam o Selo Social em 2008 
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Dentre as principais motivações das empresas 

certificadas, em primeiro lugar têm-se os motivos 

humanitários, planejamento estratégico empresarial, 

à atenção às comunidades do entorno da empresa, 

e o atendimento às expectativas dos clientes e do 

Sob o ponto de vista das empresas pesquisadas 

que não receberam certificação do Selo Social, 

as principais áreas com investimento são: Cultura; 

Esporte; Assistência social; Meio ambiente - Educação 

ambiental; Alimentação; Creches/Educação infantil; 

mercado, o compromisso com o seu público interno e 

os valores éticos da alta direção, a busca pela atração 

de novos clientes e a possibilidade de acesso a fontes 

de capital. 

Gráfico 2: Qual a principal motivação das empresas que receberam o Selo Social em 2008 

Programas e conselhos da área da criança e do 

adolescente; Saúde; Redução da violência/Segurança 

e Profissionalização de adultos; desnutrição materno-

infantil; Alfabetização de jovens e adultos; Educação 

fundamental; Ensino médio; e Terceira idade. 

Gráfico 3 – Áreas de investimento das empresas não certificadas pelo Selo Social 
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Quanto as motivações dessas empresas, o indicador 

maior foi para a promoção do bem estar da população 

local, contando com parcerias para participar ou 

elaborar projetos e ações sociais. 

Gráfico 4: Qual a principal motivação das empresas não 
certificadas 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando as principais motivações das empresas 

comprovou-se a hipótese levantada na pesquisa de que 

as empresas do município de Ponta Grossa realizam 

suas ações de responsabilidade social tendo como 

público-alvo seus clientes externos, em detrimento de 

seus clientes internos, visto que tais ações trarão um 

retorno midiático maior junto aos clientes, fornecedores 

e a comunidade. Como dito anteriormente, as ações 

da empresa devem ser voltadas inicialmente ao cliente 

interno, aos funcionários, pois não basta somente 

uma empresa ser ética, transparente, respeitar a 

diversidade, ser ambientalmente responsável, para 

obter Certificações que farão com que seu produto 

seja “bem visto aos olhos” da sociedade, é preciso 

valorizar, investir nos funcionários, pois somente 

assim, estes também estarão engajados nas ações 

que a empresa desenvolver socialmente visando o 

consumidor externo. 

No atual contexto econômico, com vistas mais ao 

social que à obtenção do lucro, igualmente com as 

mudanças dos paradigmas da sociedade e o aumento 

da preocupação das pessoas com o bem estar 

pessoal e da coletividade, as empresas tem o desafio 

de estarem atentas e prontas para acompanharem e 

até se anteciparem às mudanças sociais e produzirem 

diferenciais que as garantam uma vantagem 

competitiva e sustentável em longo prazo. 

Responsabilidade social hoje pode ser a diferença 

entre sobreviver no mercado ou não. É, portanto, 

conceito estratégico e quem não estiver atento 

a esse diferencial, vai deixar o convívio social e, 

conseqüentemente, sairá do mercado. 

A responsabilidade social exige da empresa uma 

gestão efetiva da sua força de trabalho, do ambiente 

de trabalho, da qualidade de vida da sociedade e dos 

trabalhadores.  

Mesmo que o perfil de Responsabilidade Social 

Empresarial venha mudando em todo o Brasil, ainda 

há um longo caminho que deverá ser percorrido pelas 

empresas do município de Ponta Grossa, até que 

realmente exista valorização de todos os stakeholders. 

A partir do conhecimento dos resultados desta 

pesquisa, as empresas poderão perceber quais ações 

empresariais deverão desenvolver para contribuir 

com efetivas mudanças na sociedade. Assim, com 

a implementação de propostas reais envolvendo 

melhorias na qualidade de vida de seus funcionários 

e da coletividade terão como reflexo, uma maior 

produtividade e aceitação social. 
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Resumo:  No contexto atual, aspectos como o destino do lixo e uso da água, são muito 
relevantes para a sustentabilidade da sociedade, pois problemas causados pelo aquecimento 
global, como aumento do nível dos mares, derretimento das geleiras, mudanças na 
temperatura, entre outros, são causados principalmente pelo uso indiscriminado dos recursos 
naturais presentes na natureza, e também pela poluição causada pela falta de cuidados da 
população para com o lixo que produzem. Para tanto, o presente projeto tem como objetivo 
de levar conhecimentos sobre educação ambiental com foco no uso consciente da água, 
reciclegm e coleta seletiva para o público infantil visando a contribuição para a preservação 
do meio ambiente. O objetivo foi alcançado através de palestra e oficina com crianças do 6º 
ano do ensino fundamental. 

Palavras Chave: Educação ambiental, água, reciclagem, coleta seletiva, crianças.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto atual, aspectos como o destino do lixo e uso 

da água, são muito relevantes para a sustentabilidade 

da sociedade, pois problemas causados pelo 

aquecimento global, como aumento do nível dos mares, 

derretimento das geleiras, mudanças na temperatura, 

entre outros, são causados principalmente pelo uso 

indiscriminado dos recursos naturais presentes na 

natureza, e também pela poluição causada pela 

falta de cuidados da população para com o lixo que 

produzem.

Reforçando tal ideia, Messias e Costa (2005) afirmam 

que há grande necessidade de uma mudança no 

comportamento individual e coletivo da humanidade. 

Mais ainda, devemos encontrar um caminho a seguir 

para se atingir a meta almejada, para isso, deve-

se despertar nas pessoas a vontade pelo saber, e 

isso não deve ocorrer somente dentro da escolas, 

pois grande parte das pessoas já não está mais nas 

escolas, e para atingi-las deve-se apostar em novos 

mecanismos de educação, que possa ser efetiva para 

todos os públicos.

De acordo com o tema proposto, tem-se como objetivo 

geral do presente estudo levar conhecimentos sobre 

coleta seletiva, reciclagem e uso consciente da água 

para o público infantil visando a contribuição para a 

preservação do meio ambiente. 

Para que o objetivo do projeto pudesse ser alcançado 

buscou-se realizar atividades com crianças do 6º ano 

de uma escola pública da cidade de Santa Maria, 

onde foram discutidos problemas enfrentados pelo 

meio ambiente referente à reciclagem, coleta seletiva 

e desperdicio da água.

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A permanência do ser humano na terra trouxe 

gradativamente a deterioração do meio em que vive. 

A busca do novo, do que pode trazer a felicidade, é 

procurado pela raça humana. É no momento da busca 

de novas descobertas, em que o meio ambiente sofre 

degradação, (ROSA e LUCIO, 2001). 

O principal eixo de atuação da educação ambiental 

deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 

igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas 

interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no 

objetivo de criar novas atitudes e comportamentos 

diante do consumo na nossa sociedade e de estimular 

a mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 

2003). 

Para Ruscheinsky (2002) a educação ambiental no 

Brasil começou a ter um reconhecimento na década de 

90, após muitas lutas dos ambientalistas, tendo como 

ápice a promulgação da Lei 9.795, em 27 de abril de 

1999, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental, isso não significa a sua consolidação, mas 

sim o seu reconhecimento político.

Para uma perspectiva de educação ambiental eficiente 

o mesmo autor destaca que é necessário reconhecer 

que não há óptica despolitizante, para a política de 

reduzir a radicalidade com que se devem tratar os 

problemas ambientais. Nesse compromisso com o 

meio ambiente cabe trabalhadores, desempregados, 

agricultores, empresários e profissionais conscientes 

de suas responsabilidades socioambientais. A meta 

é proporcionar a solidariedade entre todos os setores 

da sociedade que reconhecem a necessidade de uma 

nova direção para as políticas ambientais.

Segundo Almeida (2006) cabe ressaltar a Gestão 

ambiental que é o processo de articulação das 

ações dos diferentes agentes sociais que interatuam 

em um dado espaço com objetivo de garantir à 

adequação dos meios de exploração dos recursos 

ambientais, naturais, sócioculturais e econômicos as 

especificações do meio ambiente. Seguindo a visão 

do mesmo autor a gestão ambiental integra:  

•	Política ambiental: conjunto de princípios 

doutrinários que compõem as aspirações 

governamentais e/ ou sociais no que diz respeito à 

modificação ou regulamentação no uso, controle, 

conservação e proteção do meio ambiente.  

•	Planejamento ambiental: é o estudo que visa 

à adequação do uso, controle e proteção do 

ambiente aos anseios governamentais e/ou sociais 

expressos, informalmente ou formalmente em 

uma Política Ambiental, através da coordenação, 
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articulação, compatibilização e prática de projetos 

de intervenções não estruturais e estruturais. 

•	Gerenciamento ambiental: conjunto de ações 

destinadas à regular o uso, controle, conservação 

e proteção do meio ambiente e avaliar o consenso 

da situação concorrente com os princípios 

doutrinários estabelecidos pela Política Ambiental.

2.1 ÁGUA

Segundo Tundisi (2003), a Terra vista do espaço é 

azul, isso porque o planeta é constituído de oceanos, 

calotas polares, rios e lagos e além da água que é 

visível aos nossos olhos, existem ainda as águas 

subterrâneas. Apesar de necessitarem de água para a 

sobrevivência, os seres humanos poluem e degradam 

este recurso, através do despejo de resíduos líquidos e 

sólidos em rios e lagos, destruição de áreas alagadas 

e das matas galeria. Como há o escoamento da água 

na terra, se não houver mecanismos para reter a água, 

perdem-se grandes quantidades e diminuem-se as 

reservas. 

Messias e Costa (2005) expõem que apesar de 

indispensável à vida dos seres humanos a água deve 

estar na quantidade adequada, nem mais e nem 

menos, caso contrário, pode até dizimar a vida. A água 

não somente torna a vida possível, como serve para 

regulá-la. Mais ainda, devese considerar que está 

cada vez mais difícil encontrar água pronta para uso, 

portanto é preciso tratá-la antes e depois de utilizá-la. 

Para Tundisi e Tundisi (2005), a água constitui-se um 

recurso estratégico para a humanidade, pois mantém a 

vida no planeta, sustenta a biodiversidade, a produção 

de alimentos e suporta todos os recursos naturais. A 

água tem então importância ecológica, econômica e 

social.

Tundisi (2003) afirma que a água do planeta está 

em constante modificação, passando pelos estágios 

líquido, sólido e gasoso, e o ciclo hidrológico conta 

com os seguintes componentes:  

•	Precipitação: água adicionada à superfície da 

Terra através da chuva ou neve;

•	Evaporação: transformação da água líquida em 

gasosa;

•	Transpiração: Perda de vapor d’água pelas plantas 

que entra na atmosfera;

•	Infiltração: água é absorvida pelo solo;

•	Percolação: água entra pelo solo e vai até o lençol 

freático;

•	Drenagem: deslocamento da água na superfície, 

durante a precipitação. 

O ciclo hidrológico é impulsionado pela energia solar, 

pelos ventos, pela interação dos oceanos com a 

atmosfera e pela evaporação. As reservas de águas 

superficiais estão distribuídas de forma desigual na 

Terra, e as águas subterrâneas são um potencial 

importante utilizado em determinadas regiões. 

(TUNDISI, 2003).

Segundo Messias e Costa (2005), os dados 

apresentados permitem relevantes conclusões sobre 

a água, tais como:  

•	A água é uma substância bastante vulnerável;

•	O Planeta e a água sofrem interferências internas 

e externas que não podem ser¬ controladas pelos 

humanos;

•	Qualquer interferência no ciclo hidrológico terá 

repercussões graves;

•	O aumento da população humana e dos recursos 

necessários à sobrevivência leva a um gasto cada 

vez maior de água;  

•	O efeito estufa leva ao derretimento das geleiras o 

que aumenta a água do mar;

•	Água apropriada ao consumo humano está cada 

vê mais difícil de conseguir.

Os mesmos autores ainda mostram alguns números 

referentes à água: três quartos ( ¾ ) da superfície do 

Planeta estão cobertos de água, sendo que 97,5% 

é salgada, dos 2,5% restantes 0,35 estão nos rios e 

lagos, 30,8% estão em reservas subterrâneas e 68,9% 

estão nas geleiras. O Brasil conta com 14% da água 

doce do planeta 34,9% da América do Sul, sendo 

que 80% encontra-se na região amazônica que tem 

apenas 5% da população do país. 
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Pode-se verificar então que o volume de água para 

o consumo humano é muito pequeno e que a água 

salgada é a maioria existente, além de a água doce 

ser distribuída desigualmente no planeta, com alta 

disponibilidade de água em local com baixa população 

e vice versa. (MESSIAS E COSTA, 2005).

Tundisi e Tundisi (2005) apresentam os seguintes 

números referentes à água: 

•	70% do corpo humano é constituído de água; 

•	34 mil pessoas morrem diariamente devido a 

doenças relacionadas com a água; 

•	65% das internações no Brasil são devidas à 

doenças de veiculação hídrica; 

•	Uma pessoa necessita de no mínimo 5 litros de 

água por dia para beber e cozinhar e 25 litros para 

higiene pessoal;

•	Uma família média consome cerca de 200 litros de 

água por dia no Brasil; 

•	A perda na rede de distribuição do Brasil varia de 

30% a 65%;

•	9,4 mil litros de água são necessários para produzir 

quatro pneus de carro; 

•	Uma pessoa sobrevive apenas 1 semana sem 

água.

2.1.1 ASPECTOS EDUCACIONAIS SOBRE A ÁGUA

Segundo Tundisi (2003), os novos paradigmas para 

o gerenciamento de recursos hídricos incluem uma 

base de dados sustentada pela pesquisa, para que 

se gerem informações necessárias para a tomada 

de decisão pelos gestores através da interação com 

pesquisadores, para que se possa implementar 

políticas públicas em nível municipal, estadual e federal. 

Deve-se manter também avaliação permanente dessa 

parceria, pois deve-se verificar constantemente a 

importância de se utilizar de maneira menos destrutiva 

os recursos hídricos disponíveis no meio ambiente. 

Para Tundisi e Tundisi (2005), o gerenciamento dos 

recursos hídricos em área urbana é complexo e 

necessita de medidas urgentes de gestão integrada ao 

nível de bacias hidrográficas, promovendo alteração na 

demanda, diminuição no desperdício, redução do uso 

doméstico, reuso da água coleta de água da chuva, 

alteração nos métodos de irrigação na agricultura.

Tundisi (2003) cita que um bom mecanismo de 

aproveitamento dos recursos hídricos, é a reutilização 

da água de esgotos para fins não potáveis. A água 

livre de organismos patogênicos pode ser utilizada pra 

diversas finalidades, como: limpeza pública, irrigação 

de jardins, refrigeração de equipamentos industriais e 

lavagem de carros e caminhões, o mercado para água 

reutilizada é muito grande atualmente.

•	Utilização consciente de água em residências:

•	Inspecionar encanamentos e evitar vazamentos;

•	Instalar sistemas capazes de controlar água nos 

chuveiros;

•	Desligar registro quando a casa estiver vazia;

•	Isolar tubulações de água quente;

•	Efetuar concertos imediatos;

•	Diminuir quantidade de água nas descargas;

•	Diminuir tempo do banho;

•	Diminuir consumo na jardinagem;

•	Controlar a quantidade de água na lavagem de 

louça e roupa, (TUNDISI, 2003).

Para Tundisi e Tundisi (2005), os recursos hídricos 

poluídos por descarga de resíduos animais e humanos 

transportam grande quantidade de patógenos, como: 

bactérias, vírus, protozoários, que podem causar 

problemas intestinais, através de contato com a pele 

ou pela inalação através de aerossóis contaminados. 

Como visto acima, o problema da disponibilidade 

de água deve ser tratado através de tecnologias 

adequadas e aperfeiçoamento institucional e legal, 

mas também necessita da participação da população 

na conservação e recuperação dos sistemas 

aquáticos. Para que não seja fracassado o esforço de 

preservação dos recursos naturais, todos os órgãos 

envolvidos devem trabalhar em conjunto. (TUNDISI E 

TUNDISI, 2005).

Para Gomes, Pinto e Silva (2010), quando se fala em 

poluição das águas, devem ser abrangidas não só 

as águas superficiais, mas também as subterrâneas, 

e como principais fontes de poluição pode-se citar 
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os seguintes resíduos urbanos, que podem ser 

despejados num sentido voluntário ou involuntário:

•	Resíduos industriais: São as descargas de 

efluentes das fábricas;

•	Resíduos rurais: O lançamento de esgotos 

diretamente nas águas sem que tenham sido¬ 

tratados, o depósito de lixos domésticos nas 

águas dos rios ou mares e ainda o uso de produtos 

químicos na agricultura que acabam por ser 

transportados pela chuva para as águas dos rios e 

mares, contaminando-os e pondo em perigo toda 

a fauna e flora.

Estes poluentes representam grande ameaça à 

qualidade da água, à saúde e ao meio ambiente, 

pois são capazes de provocar enormes danos aos 

organismos vivos, e, conseqüentemente à cadeia 

alimentar e à saúde dos seres vivos, (GOMES, PINTO 

E SILVA, 2010).

O principal eixo de atuação da educação ambiental 

deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a 

igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas 

interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no 

objetivo de criar novas atitudes e comportamentos 

diante do consumo na nossa sociedade e de estimular 

a mudança de valores individuais e coletivos (JACOBI, 

2003). 

Mas mesmo a escola sendo tão importante para a 

preservação do meio ambiente, o ensino não é feito 

de maneira adequada. O conhecimento desenvolvido 

em situações escolares tem-se apresentado como 

um conhecimento fragmentado, onde a transmissão 

de saberes não leva as pessoas a se sentirem 

parte da realidade, já que as infinitas relações entre 

homem e natureza são ignoradas, e esse baixo nível 

de aprendizagem se dá pelas diferenças existentes 

das desigualdades sociais, econômicas e culturais. 

(RAMOS e RAYS, 2001).

Para sermos agentes de mudança na erradicação 

dos problemas e desequilíbrios originados por 

esta sociedade de consumo globalizada, devemos 

em primeiro lugar fazer a mudança no nosso 

cotidiano, procurando atingir uma mudança global 

de comportamentos. Não se deve resumir a uma 

declaração de intenções que perde impacto no 

nosso dia-a-dia – o consumo responsável não é uma 

utopia, tem de ser uma prática continuada. Como 

não podemos mudar tudo e todos ao mesmo tempo, 

é preciso estabelecer prioridades e compreender 

o porquê da sua importância. (GLOBO E OLIVEIRA, 

2012).

Segundo Lima e Vieira (2008), a humanidade já 

consome mais recursos naturais do que o planeta 

é capaz de repor. O colapso é visível nas florestas, 

oceanos e rios. O ritmo atual de consumo é uma 

ameaça para a prosperidade futura da humanidade. 

Sabe-se que a maioria dos recursos naturais dos quais 

o homem depende para manter seu padrão de vida 

pode desaparecer num curto espaço de tempo, e que 

é urgente evitar o desperdício, pois a natureza não dá 

mais conta de repor tudo o que o homem tira dela. 

Evitar uma catástrofe planetária é possível. O grande 

desafio é conciliar o desenvolvimento dos países 

com a preservação dos recursos naturais. Para isso, 

segundo os especialistas, são necessárias soluções 

tecnológicas e políticas.

2.2 LIXO

Para Moraes (2011), até poucas décadas, mesmos 

nos grandes centros urbanos, o lixo se constituía 

basicamente de restos de alimentos. Com o 

crescimento acelerado das cidades e do consumo 

de produtos industrializados e com o surgimento 

dos produtos descartáveis, os resíduos sólidos 

aumentaram demasiadamente e se diversificaram. 

Os resíduos sólidos, ou seja, o lixo é um das maiores 

problemáticas que alarma a vida no planeta terra, pois 

além de degradar o solo, a água e o ar, ainda atrai 

animais que conduzem doenças. Contraditoriamente 

das tribos primitivas que só produziam o imprescindível 

para a sua sobrevivência, vive-se em uma sociedade 

altamente consumista, no qual as pessoas têm valor 

pela quantidade de bens que possuem. Geralmente, 

quem possui maior poder aquisitivo, acaba por 

consumir mais, produzindo mais lixo, (MORAES, 2011). 
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Segundo Mucelin, Bellini (2008) a cultura de um povo ou 

comunidade caracteriza a forma de uso do ambiente, 

os hábitos de consumo de produtos industrializados e 

da água. No ambiente urbano tais hábitos implicam na 

produção acentuada de lixo e a forma com que esses 

resíduos são tratados ou organizados no ambiente, 

gerando intensas agressões ao contexto urbano, além 

de afetar regiões não urbanas. 

O problema da geração e acúmulo de lixo de acordo 

com Santos (2008) se evidencia com mais clareza nas 

áreas urbanas devido a concentração de abundantes 

fontes geradoras e da necessidade da convivência 

da população com as diversas etapas necessárias à 

realização da limpeza.

Resíduo sólido é todo resíduo nos estado sólido e 

semi-sólido que resultam da atividade da comunidade 

de origem doméstica, hospitalar, comercial, industrial, 

de serviços, agrícola. Incluem-se os lodos de Estações 

de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Esgotos 

(ETEs), resíduos gerados em equipamentos e 

instalações de controle da poluição e líquidos que não 

possam ser lançados na rede pública de esgotos, em 

função de suas particularidades, (Naime, 2010). 

Na visão do mesmo autor a diferença entre 

resíduos sólidos e lixo esta na compreensão que os 

materiais separados, passíveis de reciclagem ou 

reaproveitamento recebem tratamento de resíduos 

sólidos, enquanto os materiais misturados e 

acumulados têm mais uma conotação de lixo.

2.2.1 RECICLAGEM

O crescimento no consumo de bens, aliado ao maior 

número de consumidores, faz com que o mundo se 

torne uma máquina de geração de resíduos. Sem 

consciência ambiental a sociedade é prejudicada 

pela diminuição da qualidade de vida, passando 

estes vícios às futuras gerações. A preocupação com 

a sustentabilidade e a responsabilidade social dada 

agora, é uma garantia de melhor qualidade de vida 

futura, pois queira ou não, um dia tudo que nos cerca 

será resíduo. Em qualquer sociedade, a quantidade 

de resíduos produzidos é maior que a quantidade de 

bens consumidos. (SOUZA, 2008). 

Para reduzir esses impactos no meio ambiente, inicia-

se os processos de reciclagem, mas de nada adiantam 

campanhas para reciclar e propagandas de coleta 

seletiva de lixo, se não realizarmos um trabalho de 

internalização de novos hábitos e atitudes para que, 

num futuro próximo não haja mais lixo excessivo e a sua 

causa o consumo desmedido,tenha sido controlada. 

Neste contexto Zulauf (2000) conceitua: reciclagem é 

o conceito mais promissor e o fato mais significativo 

que surgiu no setor de meio ambiente nos últimos 

anos. Visto de forma pragmática, é a forma de conciliar 

as tendências mundiais de globalização, que embute 

a tendência de universalização da sociedade de 

consumo e, por via de conseqüência, a ampliação da 

geração de resíduos, com a atividade econômica do 

processamento de resíduos. 

Já de acordo com Zaneti (1997, p. 26) “a reciclagem é 

o processo pelo qual se torna viável a reutilização de 

um material cuja matéria- prima é retirada da natureza, 

poupando-se gastos energéticos até a obtenção final 

do produto”. 

E para Souza (2008) reciclagem é um conjunto de 

técnicas que tem por finalidade aproveitar os “detritos” 

e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram ou 

em um ciclo de produção paralelo. É uma atividade 

pela qual, materiais que poderiam se tornar lixo, 

ou que já estão no lixo, são desviados, coletados, 

separados e processados para serem usados como 

matéria prima na manufatura de novos produtos. 

Como, para as empresas reclicadoras, estas matérias 

recuperadas sempre têm um custo mais conveniente 

que o da matéria prima original, auxiliando assim em 

uma diminuição dos danos ambientais.

2.2.2 COLETA SELETIVA

Segundo a TRT (2008), a coleta seletiva é muito simples: 

separar o lixo seco e reciclável (papel, embalagens 

longa vida, latinhas e metais, plástico e vidro) do lixo 

úmido (restos de alimentação e papel de banheiros). 

Trata-se da separação e recolhimento, desde a origem, 

dos materiais potencialmente recicláveis. Segundo 

o  Portal Educação (2009), para iniciar um processo 

de coleta seletiva é preciso avaliar, quantitativamente 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

208

e qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos 

gerados em determinado município ou localidade, a 

fim de estruturar melhor o processo de coleta. Após, 

o lixo deteriorável (biodegradável), composto pelos 

restos de carne, vegetais, frutas, etc, é separado do 

lixo restante, podendo ter como destino os aterros 

sanitários ou entrarem num sistema de valorização de 

resíduos. 

Para Moraes (2011), a coleta seletiva consiste na 

separação adequada do lixo que pode ser reciclado 

de acordo com o seu tipo. Os tipos de resíduos sólidos 

que normalmente recebem coleta seletiva são: Papel; 

Metal; Vidro; Plástico; Orgânico. 

A coleta é um mecanismo muito eficaz, quando usado 

adequadamente, para a remoção de resíduos sólidos 

que circulam e que fazem parte dos aterros e lixões, 

sendo estes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. 

Está também, funciona como um método de educação 

ambiental na medida em que mobiliza a comunidade 

sobre a problemática do desperdício de recursos 

naturais e da poluição originada despejo impróprio do 

lixo. 

Na visão do mesmo autor a prática da coleta seletiva é 

atualmente, uma fonte geradora de emprego e renda, 

visto que existem empresas que consomem material 

reciclado para gerar novos insumos e até mesmo 

produtos acabados. Hoje em dia existem vários tipos 

de coleta seletiva, sendo que o mais utilizado são os 

Postos de entregas voluntárias – PEV, que consiste 

na utilização de contêineres de diferentes cores, em 

lugares estratégicos nos municípios e até mesmo 

em alguns condomínios, no qual o cidadão deposita 

espontaneamente seu lixo todo separado.

3. METODOLOGIA

O projeto caracteriza-se de natureza qualitativa, em 

função de estabelecer estudo teórico por meio de 

bibliográficas e aplicado diretamente com o público 

infantil em escolas públicas através de reuniões e 

grupos de trabalhos. Para Rodrigues (2007) o trabalho 

qualitativo acontece quando as informações obtidas 

não podem ser quantificáveis, estas são analisadas 

indutivamente, e também como quantitativa, que 

segundo o mesmo autor, traduz em números as 

opiniões e informações que serão classificadas e 

analisadas posteriormente utilizando-se técnicas 

estatísticas. 

Quanto aos objetivos, classifica-se como um 

estudo exploratória e descritiva. Pois serão tratados 

assuntos específicos da gestão ambiental com um 

grupo de crianças para trabalhar métodos e formas 

já estabelecidas na teoria. Segundo Gil (2009) a 

pesquisa exploratória tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, 

seu planejamento é bastante flexível. 

O projeto classifica-se também como pesquisa de 

campo, pois será realizado com um grupo de crianças 

em uma escola pública na cidade de Santa Maria - 

RS. Para Gil (1995) este tipo de pesquisa tem como 

característica a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se almeja conhecer. 

A aplicação do projeto foi realizada através de 

palestras baseadas na parte teórica pesquisada onde 

foram apresentados vídeos e imagens para fortalecer 

a importância do assunto. Realizou-se uma palestra 

introdutória juntamente ao público do 6º ano de uma 

escola pública de ensino fundamental de Santa Maria 

onde foram abordados temas como reciclagem, 

coleta seletiva, água, entre outros temas relacionados 

ao meio ambiente, onde exemplos práticos foram 

apresentados visando um maior entendimento a 

respeito do tema proposto. Em um segundo momento, 

organizou-se na escola uma oficina com estes 

alunos que confeccionaram cartazes apresentando 

desenhos e frases que ilustravam suas visões sobre 

o meio ambiente e seus elementos, estes cartazes 

foram expostos na escola onde alunos e professores 

puderam contemplá-los.

4. RESULTADOS 

Após a aplicação do projeto, obteve-se 

significativos resultados. Com a oficina, as crianças 

puderam ilustrar de forma lúdica os conhecimentos 

que elas possuíam e que aprimoraram com a palestra 

acerca do tema. Os materiais produzidos foram 

cartazes com figuras e frases que ilustrassem a visão 
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que cada um tinha do meio ambiente que os cercava. 

Foi realizada uma análise onde se chegou aos 

seguintes resultados referentes aos cartazes: 

 - Cartaz 1 - “Vamos cuidar do nosso azul”: foi 

demonstrado um mundo limpo, destacando a 

importância da água para irrigar as plantas e 

vitalizar o ambiente. Expressaram ainda que a 

água utilizada nas torneiras é de fontes naturais 

não renováveis. 

 - Cartaz 2 – “Cuide do meio ambiente”: foi 

apresentado um mundo limpo de cores, céu azul, 

sol, natureza, água, vida, e a importância do ser 

humano em conscientizar-se da necessidade 

de cuidar desses recursos que são vitais para o 

mundo. 

 - Cartaz 3 - “Cuide do meio ambiente”: foi expresso 

a natureza e o cuidado que o homem deve ter para 

mantê-la saudável, pois a água que utilizamos 

nas residências tem origem natural. Elementos 

utilizados: água potável, sol, plantação e aves. 

 - Cartaz 4 – Nesta figura os alunos demonstram 

que o mundo está em nossas mãos e que cada 

pessoa deve fazer a sua parte para preservar o 

meio ambiente. Elementos utilizados: natureza viva 

e morta, sol, água potável e poluída e mãos das 

crianças. 

 - Cartaz 5 – Neste cartaz, foi demonstrada uma 

comparação entre o mundo limpo e o mundo sujo 

e também apresentam uma imagem de como eles 

almejariam que fosse o meio ambiente, com sol, 

verde e água azul. 

 - Cartaz 6 – Nesta figura as crianças procuraram 

demonstrar como é a poluição no interior. 

Elementos utilizados: árvores, residência, lago 

poluído, pessoas e animais. 

 - Cartaz 7 - “Você quer o mundo assim?” / “ou 

assim?”: apresentaram um contraste entre um 

mundo onde o lixo é depositado no local correto 

e um mundo onde o lixo é depositado em lugares 

impróprios, causando grande impacto ao meio 

ambiente. Elementos utilizados: rio, peixes, flores, 

árvores, sol. 

Após a aplicação do presente projeto foi possível 

visualizar sua importância, pois levar o conhecimento 

às crianças é vital para a preservação da vida no 

planeta, onde o conhecimento é passado também 

para os familiares em casa que se envolvem com o 

processo da utilização e preservação dos recursos 

naturais, mantendo suas propriedades vitais aos seres 

vivos. Foi perceptível o envolvimento das crianças no 

projeto, estas participaram ativamente das atividades 

de aprendizagem envolvendo-se com as tarefas e 

demonstrando interesse e responsabilidade com o 

meio ambiente.
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Capítulo 20
O EMPREENDEDORISMO COLETIVO COMO FATOR DE SUCESSO 

EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: UM ESTUDO DE CASO NO 

APL DE APICULTURA DA CIDADE DE MARANGUAPE

Kelsen Arcângelo Ferreira e Silva 

Mara Águida Porfírio Moura

Resumo: Os Arranjos Produtivos Locais - APL’s têm se mostrado uma alternativa de sucesso 
de desenvolvimento econômico e social em algumas localidades brasileiras. Nestas 
regiões busca-se explorar a atividade produtiva histórica da região através do incentivo 
e desenvolvimento do que Putnam (2010) chamou de capital social. Neste universo está 
surgindo um novo ator, o empreendedor coletivo, cuja função é perseguir o desenvolvimento 
da comunidade. O presente artigo questiona: o empreendedorismo coletivo contribui 
para o fortalecimento socioeconômico dos arranjos produtivos? O objetivo geral destinou-
se a identificar as contribuições do empreendedorismo coletivo para o fortalecimento 
econômico-social dos APL’s. Relacionado, os objetivos específicos destinaram-se a 
observar as práticas de desenvolvimento de empreendedorismo coletivo em ambientes 
sociais produtivos e a identificar as características empreendedoras existentes no arranjo em 
questão.  Para tanto, foi realizado um levantamento teórico e uma pesquisa de campo com 
a aplicação de entrevistas semiestruturadas com membros da Associação dos Apicultores 
de Maranguape, e observações in locu. Pelos achados consideramos está presente no 
APL o empreendedorismo coletivo, em que a ação de um grupo de pequenos produtores, 
motivados e conduzidos por algumas pessoas à frente de todos, guiando e liderando a 
gestão da produtividade, demonstra o fortalecimento socioeconômico da associação e das 
pessoas que nela atuam.

Palavras Chave: Empreendedorismo Coletivo. Arranjo Produtivo Local. Apicultura.
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1. INTRODUÇÃO

Os chamados países ricos, investindo maciçamente em 

pesquisa, principalmente tecnológica, demarcam sua 

área de abrangência construindo barreiras de entrada 

de muitos produtos estrangeiros. Esta mesma relação 

perversa ocorre entre regiões pobres e ricas, onde 

zonas prósperas convivem com outras miseráveis.

No Brasil, o histórico (Sul e Sudeste desenvolvidos, 

Norte e Nordeste atrasados, somados a um Centro-

Oeste esquecido) tem mudado pelas soluções 

econômico-sociais propostas nos últimos anos para a 

superação desse atraso, numa das muitas tentativas 

de correção da rota desenvolvimentista em que a 

principal característica é a exploração econômica da 

vocação produtiva da região.

Um dos novos modelos propostos no incentivo 

ao desenvolvimento de comunidades são os 

arranjos produtivos locais (APL), que prezam pelo 

o desenvolvimento de regiões aproveitando as 

potencialidades econômicas locais. As regiões 

têm sua vocação econômica histórica, em que seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dependem 

de uma série de ações coordenadas entre a 

comunidade, universidades, instituições públicas 

(estaduais, municipais e federais) e privadas com 

esforços direcionados ao desenvolvimento e inovação 

das tecnologias utilizadas no processo produtivo, 

respeitando o potencial econômico da região.

Neste tipo de comunidade econômica migra-se de 

uma atitude individualista para uma coletiva, indo 

da cooperação para a competição. No Brasil, de 

comportamento individualista secular, esta é uma 

barreira difícil de transpor, sendo um bom caminho 

o investimento no desenvolvimento no que Putnam 

(2010) denominou de capital social. Nesse ambiente 

surge, pois, um novo ator, o empreendedor coletivo, 

cujo papel deve ser o de desenvolver e criar valores 

coletivos, cuja ação coletiva é administrada para 

que todos os atores envolvidos participem como 

agentes ativos e conscientes do desenvolvimento 

socioeconômico local.

Por esse contexto, volta-se a uma investigação do APL 

de mel na cidade de Maranguape, Ceará, identificando 

as práticas e experiências de empreendedorismo 

coletivo vivenciadas pelos atores dessa comunidade 

enquanto estímulo de criação de novos APL’s, bem 

como o fomento de práticas empreendedoras coletivas, 

necessário à superação do atraso econômico e social.

Para tal, questionou-se frente ao objeto de estudo 

(Associação de Apicultores de Maranguape): 

o empreendedorismo coletivo contribui para 

o fortalecimento socioeconômico dos arranjos 

produtivos? O objetivo geral destinou-se a identificar 

as contribuições do empreendedorismo coletivo 

para o fortalecimento econômico-social dos APL’s. 

Relacionado, os objetivos específicos destinaram-

se a observar as práticas de desenvolvimento 

de empreendedorismo coletivo em ambientes 

sociais produtivos e a identificar as características 

empreendedoras existentes no arranjo em questão.

Para lograr êxito na investigação, partiu-se de uma 

revisão bibliográfica em livros e artigos científicos, 

acrescido de uma pesquisa de campo com observações 

in locu e a aplicação de entrevistas semiestruturada 

a membros da Associação de Apicultores do APL em 

questão.

As justificativas se baseiam no fato de existir no mercado 

competitivo uma tendência em se valorizar o micro, 

como meio de se buscar inovações e o desenvolvimento 

das economias locais pelo aproveitamento da vocação 

histórica da região, auferindo o desenvolvimento 

sustentável como incremento das potencialidades 

econômicas das pequenas regiões.

2. CAPITAL SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Entre os vários conceitos de 

empreendedorismo, citando os que tratam da 

sua origem e história (Cantillon, 1755; Say, 1803; 

Schumpeter, 1934), passando pelos contemporâneos 

(Drucker, 1979; Filion, 1986; Dolabela, 1986; Leite, 

2000), é fundamental as empresas atentarem para essa 

temática, pois no século XXI o empreendedor figura 

coma pessoa relevante na sociedade contemporânea.

Um dos pensamentos centrais relacionados à 

conjuntura empreendedora está na necessidade 

de ampliação da capacidade empreendedora dos 

indivíduos e das organizações, a qual até bem pouco 

tempo, conforme ressaltam Sousa et al (2005), estava 
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relacionada unicamente à formal qualificação das 

pessoas.

Filion (2009) define o empreendedor como o 

indivíduo que vislumbra, projeta e materializa 

visões. Complementa Dolabela (2012) que o 

empreendedorismo na sua essência estuda o 

comportamento do ser humano em meio aos desafios, 

nascendo a capacidade empreendedora da visão de 

mundo que certo grupo constrói. Não é um fenômeno 

individual, nem poderia ser.

De acordo com Dolabela (2012), o capital social pode 

ser entendido como a capacidade dos membros de 

uma comunidade se associar para resolver os seus 

problemas e construir a sua prosperidade social e 

econômica. Toda a formulação de capital social está 

baseada na ideia de reciprocidade como mecanismo 

pelos quais os relacionamentos se transformam 

em ativos coletivos (GABBAY; LEENDERS, 2009). 

Conforme realça Uphoff (2010), é do comportamento 

coletivo em busca de benefícios mútuos que surge o 

capital social.

Dees (2008) explica que somado aos novos 

empreendimentos sem fins lucrativos, incluem-se ao 

empreendedorismo social aqueles negócios com 

finalidade social, a citar, bancos de desenvolvimento 

comunitário e organizações híbridas, numa ligação 

entre finalidades lucrativas e sem fins lucrativos, como 

por exemplo, apoio a pequenos empreendedores, 

como aqueles em situação de desemprego.

Segundo Melo Neto (2010), empreender não é apenas 

incentivar o desenvolvimento do futuro em ambientes 

de mercado, identificar produtos inovadores e métodos 

revolucionários de produção. Também não se relaciona 

apenas a identificar oportunidades mercadológicas e 

de tecnologia inovadora. Engloba também incutir nos 

indivíduos novos modos de pensar e de agir diante 

dos problemas que surgem, apresentando soluções 

assertivas em favor especialmente das pessoas de 

baixa renda.

A definição de redes horizontais relaciona-se com 

as interações sociais que abrangem um grupo 

de empresas possuidoras de interesses comuns, 

requerendo ações conjuntas e que podem ser 

realizadas coletivamente e não individualmente 

(HARDIN, 2004). Processos de ação recíproca, nos 

quais os interesses devem ser compartilhados em 

prol de benefícios mútuos, têm como características 

o fato de serem relações sociais sob as quais nexos 

são colocados entre distintos atores sociais, numa 

perspectiva de que os interesses sejam consentidos 

em comum acordo (TENÓRIO, 2010).

O conceito de capital social surgiu nas Ciências 

Sociológicas com Pierre Bourdieu (2008), definindo-o 

como agregado de recursos reais ou potenciais que 

estão ligados à participação em uma rede durável de 

relações de certa forma institucionalizadas, de mútua 

familiaridade e reconhecimento que provê para cada 

membro o suporte do capital de propriedade coletiva.

Coleman (2009) definiu três formas sobre a qual 

o capital social se manifesta, nos quais de certa 

forma, o conceito acima está presente. A confiança 

é a primeira delas, em que o capital social é elevado 

onde as pessoas confiam umas nas outras e onde as 

obrigações são aceitas espontaneamente por todos. A 

segunda diz respeito às trocas de informações e ideias 

(cooperação, amizade, aprendizado) e a terceira 

(identidade, comunidade, solidariedade) corresponde 

às normas e sanções, que devem ser aceitas para 

que os indivíduos se sintam dispostos a trabalharem 

pelo bem da comunidade e não apenas em proveito 

individual.

Nenhum grupo social sobrevive sem normas coletivas, 

as quais necessitam ser aceitas e sancionadas pela 

maioria, além de seguidas por todos. Essa premissa 

permite que os esforços de cada indivíduo sejam 

conduzidos para a produção de bens coletivos. 

Essas normas, que necessariamente não precisam 

estar escritas, evitam conflitos ou restauram a ordem 

necessária para o desenvolvimento, podendo os 

infratores ser rejeitados pelo grupo (PAIXÃO, 2011).

Coleman (2009) definiu capital social como um 

caminho para se alcançar objetivos comuns a todos 

os indivíduos. Junto a esse conceito estão as ideias de 

Putnam (2010) que foi o pesquisador que popularizou 

o conceito de capital social quando analisou as 

diferenças de engajamento cívico e as ações de 

governos regionais entre o centro, o norte e o sul 
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italiano, comparando o capital social das referidas 

regiões. Mas foi quando pesquisou a diminuição 

do engajamento cívico e do capital social do povo 

americano, que segundo ele, foi causado pela difusão 

da televisão, que melhor definiu capital social.

Putnam (2010) definiu capital social como traços 

da vida social - redes, normas e confiança - que 

facilitam a ação conjunta em prol de objetivos comuns. 

Nesta definição fica implícita a atenção à confiança 

como propulsora da vida social para a produção 

de resultados econômicos. Ainda segundo o autor, 

quanto maior o grau de confiança das sociedades 

mais elevado será seu comprometimento cívico, e sua 

preocupação na resolução de problemas comunitários 

e desenvolvimento coletivo. Assim elas se desenvolvem 

social e economicamente e permanecem ricas por 

mais tempo. Confiança obtida somente quando os 

indivíduos se conhecem e há um forte componente na 

cultura de engajamento comunitário.

Albgli e Maciel (2008) argumentam que mesmo 

comunidades com alto nível de capital social 

podem apresentar um baixo índice de colaboração 

e participação, quando diz que esse capital é o 

conjunto de relações de confiança e cooperação, 

mas não necessariamente desenvolve elevados níveis 

de participação, nem sociedades civis altamente 

democráticas, muito menos resulta em aumentos de 

produtividade de empresas ou economias.

Segundo Albgli e Maciel (2008) os benefícios do 

capital social à comunidade são inúmeros: as relações 

de confiança, cooperação, relações socioculturais e 

objetivos conjuntos facilitam o aprendizado; favorece o 

empreendedorismo, o dinamismo e o desenvolvimento 

sustentado; maior eficiência de coordenação, 

coerências de ações e processos decisórios coletivos 

e a diminuição de comportamentos oportunistas 

através do conhecimento mútuo.

Johnson e Lundval (2010) enfatizam que o 

efeito econômico do capital social depende do 

desenvolvimento de outros fatores para que sua 

contribuição seja satisfatória para a promoção 

da economia de um país, região ou local. Um 

desses fatores consiste no desenvolvimento de 

políticas públicas que ajam como catalisadores 

das potencialidades regionais ou locais. Outro 

fator importante é a participação de entidades civis 

(universidades, empresas, laboratórios) em conjunto 

com o Estado no desenvolvimento de projetos locais 

de pesquisa visando a inovação tecnológica.

Assim, os APL’s passam a serem vistos enquanto 

meios para o desenvolvimento e aproveitamento do 

capital social de determinada região.

3 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

O deslocamento da era industrial para a informacional 

ocasionou profundas transformações de ordem 

social, econômica e política do trabalho e na gestão 

deste, resultantes da contínua e dinâmica automação 

industrial, a qual reduz postos de trabalho em muitos 

segmentos de mercado, em especial nas nações em 

desenvolvimento (RIFKIN, 2007).

O êxito das instituições coletivas no caso das 

cooperativas resulta diretamente das práticas sociais 

(atitudes e comportamentos) estabelecidas pelos 

membros da instituição, e de seus compromissos 

sociais. Desta forma, destacamos o pensamento de 

Putnam (2010) ao citar a análise das virtudes cívicas e 

democráticas desenvolvidas na região norte da Itália, 

quando comparada com a região Sul. Esse maior 

desenvolvimento do norte da Itália relaciona-se ao 

desenvolvimento de uma comunidade cívica em que 

a maioria dos cidadãos acompanha as questões de 

interesse coletivo, prezando por uma sociedade sem 

clientelismos e personalismo políticos, acreditando ser 

natural e fundamental um governo para e pelo o povo, 

igualitário.

Putnam (2010) afirma ainda que a organização das 

redes sociais e das políticas se dá de modo horizontal, 

ressaltando a solidariedade, o comprometimento 

cívico, a ajuda mútua e a integridade das pessoas 

como o padrão esperado pelo capital social para 

geração de lucros materiais e simbólicos (BOURDIEU, 

2008).

O caminho para vencer os obstáculos passa pela atitude 

participativa e pela educação/conhecimento capazes 
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de proporcionar uma mudança comportamental cujo 

princípio básico fundamenta que “as pessoas devam 

fazer parte do processo de decisões que afetam suas 

vidas” (CAVALCANTI, 2010, p. 127).

O local enquanto espaço e território que reproduz a 

lógica do capital caracteriza-se, segundo Santos (2011) 

pela produção, embora reduzida, de desigualdades de 

recursos e poder, consequentes do empobrecimento 

das relações de cooperação e união entre os atores 

sociais em decorrência da individualidade produzida 

pela competitividade e individualidade intrínsecas 

aos sujeitos e que naturalmente acabem por tomar 

espaços no APL.

Lemos, Santos e Crocco (2008) dizem que a economia 

baseada no conhecimento é caracterizada por um 

ambiente competitivo produtiva e financeiramente, 

reflexo da intensiva globalização com sua ótica de 

livre comércio. No entanto, os conhecimentos, as 

competências e aprendizados desse ambiente são 

resultantes das interações entre processos, pessoas 

e instituições, os quais gradativamente vão sendo 

incorporados pelos indivíduos e organizações.

Lundvall e Johnson (2010) afirmam sob este novo 

ambiente competitivo, intenso em conhecimentos, 

globalizado e comercialmente liberal, o resgate 

da dimensão do local na atividade produtiva, 

aparentemente paradoxal, se sustenta pelo fato de a 

competição se dar sob a égide da chamada “economia 

do aprendizado ou conhecimento”. É reflexo dessa 

formação econômico-social os bons resultados de 

muitas empresas (pequenas e médias), que convivem 

com variáveis dificultosas de seu crescimento e 

desenvolvimento.

Os reflexos dessa concepção de organização 

empresarial trazem, conforme Lemos, Santos e Crocco 

(2008) que a proximidade física e cognitiva poderá vir 

a criar condições de um intercambio competitivo em 

que através de redes horizontais, coletivamente as 

firmas passam a ter uma capacidade maior do que 

individualmente. Em contrapartida, Martin e Sunley 

(2009), destacam como aspectos negativos com 

o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais: 

a elevação dos custos locais e inflação localizada, 

principalmente dos custos de trabalho, da terra e da 

habilitação; ampliação das disparidades de renda; 

fusões e aquisições lideradas por capitais externos.

Assim, Santos (2011) enfatiza que o local não se refere 

ao tamanho, e sim às relações existentes num ambiente 

territorial (cidade ou microrregião), considerando-se 

suas particularidades e diversidades. Nesse contexto, 

os atores sociais e institucionais apresentam-se como 

relevantes e preponderantes a esses ambientes por 

suas características, habilidades, heterogeneidades 

e produtividades em prol da transformação e do 

desenvolvimento local.

Gigglio (2012) define APL, em sentido amplo, como 

um grupo de indivíduos ou atividades semelhantes 

desenvolvidas conjuntamente, remetendo ao 

pensamento de cooperação, integração e agregação. 

Compara a uma colmeia pela significação de ajuda 

mútua, união, divisão e especificidade do trabalho, 

ou como o conjunto de equipamentos de lazer de um 

condomínio de edifício (a piscina, a churrasqueira, 

a quadra poliesportiva, o playground infantil), o que 

sugere entrelaçamento, afinidades.

Traçando rapidamente um comparativo, Amaral Filho 

(2012) aborda o “distrito industrial”, caracterizando-o 

como um conjunto econômico e social, numa relação 

próxima entre as distintas esferas (social, política e 

econômica) e o funcionamento de uma destas esferas 

modelado pelas demais esferas. O sucesso dos 

“distritos” repousa não exatamente no econômico real, 

mas largamente no social e no político-institucional.

Britto & Albagli (2012) ressaltam que a REDESIST, 

pioneira nas pesquisas e estudos sistematizados 

sobre arranjos produtivos locais no Brasil, o conceitua 

como um aglomerado de pessoas que produzem um 

bem de forma especializada de “tipo ideal”, enquanto 

Sistema Produtivo Local (SPL), apresentando uma 

capacidade particular própria de promover inovações. 

Com isso, de acordo com a REDESIST, Sistemas 

Produtivos e Inovadores Locais consiste no APL cujas 

relações de interdependência, cooperação mútua e 

aprendizados de seus membros gera o incremento da 

capacidade inovadora endógena, da competitividade 

e do desenvolvimento local.
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Amaral Filho (2012) completa que como se verifica, tal 

definição indica não apenas as características de um 

sistema produtivo, assim como os aspectos dinâmicos 

deste, os quais são desprendidos com as interações 

e aprendizagens ocorridas entre os membros do APL, 

numa capacidade de adaptação coletiva, sincronizada 

e organizada.

Numa contribuição com a definição de APL 

Cassiolato, Lastres & Szafiro (2010) apontam algumas 

particularidades a serem observadas no estudo desses 

aglomerados sociais, como: extensão territorial; a 

diversidade de atividades e das pessoas envolvidas; o 

conhecimento exigido; as inovações e aprendizados; 

e a governança. Aspectos esses que caracterizam e 

potencializam o sucesso ou não do empreendimento 

fim do arranjo produtivo.

Um aspecto relevante é destacado por Olson (1999), 

afirmando que os indivíduos não farão parte de grupos 

que lutam por um bem público a menos que haja 

coação ou sejam estimulados mediante algum bem 

privado. Assim, estabelecia-se o problema da ação 

coletiva ou o problema do free rider (carona).

Quando uma pessoa conta com a possibilidade de ser 

beneficiada pela ação coletiva de outros indivíduos 

sem necessitar desprender esforço para tal êxito, 

a mesma acaba por comporta-se de modo isolado. 

Assim, temos que o problema da ação coletiva surge a 

partir da sobreposição do interesse privado particular 

aos objetivos públicos, coletivos. Nessa ótica, Caldas 

e Martins (2012) afirmam que a ação coletiva relaciona-

se numa ordem inversa em que quanto mais são os 

interesses e menores os interessados, maiores as 

possibilidades de eficácia dessa ação coletiva.

4. METODOLOGIA

Estudo descritivo que utiliza uma abordagem qualitativa, 

a qual para Chizzoti (2011) volta-se à produção 

de dados resultantes das interações interpessoais 

oriundas da co-participação dos pesquisadores com o 

objeto da pesquisa e seus interlocutores, numa análise 

que parte do conjunto de significações que estes 

atribuem aos seus atos.

Esclarece que a abordagem qualitativa centra-se 

nos dados resultantes das relações interpessoais e 

do envolvimento com as circunstâncias nas quais 

os interlocutores estão envolvidos, cabendo ao 

investigador analisá-las a partir do conjunto de 

significações que estes atribuem aos seus atos. Neste 

tipo de abordagem o pesquisador envolve-se de modo 

participativo na realidade, tendo em vista a busca por 

um tipo de compreensão a partir da possibilidade de 

envolvimento na mesma.

Neste tipo de abordagem o pesquisador envolve-se 

de modo participativo na realidade, buscando uma 

compreensão a partir da possibilidade de envolvimento 

na mesma. Minayo (2010) também enfatiza a pesquisa 

qualitativa como sendo aquela que se preocupa com 

as particularidades do objeto por si preocupar com 

as ciências sociais, com o nível de realidade que 

não pode mensurado e/ou sintetizado em resultados 

objetivos.

O cenário da pesquisa foi a Associação dos Apicultores 

de Maranguape situada nas circunvizinhanças da 

cidade de Fortaleza-Ceará. A população deste trabalho 

foi representada por integrantes da associação, 

definindo-se como pré-requisito para a participação 

ser membro da mesma há pelo menos 01 (um) ano.

Partiu-se de uma revisão bibliográfica e a posterior 

pesquisa de campo, a qual de acordo com Minayo 

(2010) se apresenta como uma possibilidade de se 

conseguir não só uma aproximação com aquilo que 

se deseja apreciar e examinar, assim como também 

gerar um conhecimento a partir da realidade existente 

no campo. Lehfeld (2010) explica que o contato direto 

com o fenômeno de estudo possibilita ao investigador 

assumir um papel de observador e explorador 

coletando os dados diretamente do campo em que 

surgiram os fenômenos, apresentando, portanto, a 

vantagem de favorecer o acúmulo de informações 

sobre os mesmos.

Foram realizadas ainda entrevistas semiestruturadas 

com profissionais ligados ao setor (produtores 

membros e gestores da cooperativa). Tais entrevistas 

caracterizam-se por possibilitarem um melhor contato 

entre o pesquisador e o interlocutor, favorecendo, por 
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conseguinte, uma observação dos aspectos citados 

pelo entrevistado, como do contexto no qual este está 

inserido. Na visão de Turato (2011, p. 354), interlocutor 

da pesquisa “é a pessoa investigada em qualquer 

empreendimento em que o ser humano é objeto de 

estudo, é o “eu” pensante e atuante, na posição de 

participante como o objeto de quaisquer estudos 

sobre seres humanos”.

A coleta de dados foi feita através de entrevista 

semiestruturada, entendendo-se que esse é o 

instrumento de coleta mais viável às necessidades do 

estudo. Minayo (2010) determina este processo como 

uma articulação entre a entrevista estruturada e a não 

estruturada, deixando o pesquisador apto a melhor 

investigar durante a entrevista e, consequentemente, 

aplica uma entrevista mais rica.

Para a realização das entrevistas, as mesmas foram 

gravadas, transcritas e, posteriormente, analisadas 

pelos próprios pesquisadores. A transcrição na integra 

dos relatos possibilitou com os dados e informações 

coletados se averiguar os resultados alcançados e 

a posterior inferência de opiniões. Chizzotti (2011) 

diz que a entrevista quando feita por meio de um 

gravador, impede a perda de informações importantes 

para a pesquisa. Portanto, um recurso adequado 

ao registro de todos os dados necessários para o 

desenvolvimento do estudo. 

Ressalta-se que a participação dos sujeitos se deu 

mediante a assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, estando os mesmos informados de todo 

o processo da pesquisa, bem como do sigilo e discrição 

quanto a suas identidades. Sendo pertinentes apenas 

questões direcionadas para os objetivos do trabalho 

anteriormente citados.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Frente a essa temática, o embasamento teórico 

adquirido promoveu um leque de informações 

pertinentes e relevantes para as argumentações 

posteriormente descritas. Outro aspecto metodológico 

que merece citação foram as entrevistas e observações 

realizadas e as informações coletadas pelo trabalho 

empírico de campo ocorrido na associação de 

apicultores.

O primeiro aspecto a se considerar diz respeito 

à formação, tempo de filiação e experiência nas 

atividades da apicultura, de onde se ressalta o nível de 

formação educacional satisfatório, em que a maioria 

dos associados possui o ensino médio completo e, 

alguns, cursos superiores, e um que possui mestrado 

em produção animal. Os mesmo estão a cerca de 

dois a três anos filiados à associação, já possuindo 

experiência e conhecimentos na cultura do mel mesmo 

antes da constituição da associação.

A atividade de mel não é a atividade principal de muitos 

dos associados e na média os ganhos mensais ficam 

em torno de dois a três salários mínimos, existindo 

também aqueles membros que ainda não lucram. No 

que se refere à quantidade e ao porte do apiário, a 

quantidade de caixas produtoras de mel variam em 

torno de 100 a 200 caixas em média.

Afirma os entrevistados quanto à sua capacidade 

produtiva, ser importante ressaltar a capacitação 

atual da associação para a venda de mel, o que lhes 

proporciona uma venda em maiores quantidades, 

aumentando assim o poder de barganha da 

associação, além de uma melhoria nas linhas de crédito 

pela sistemática de crédito solidário e uma atualização 

constante frente às exigências do mercado.

Acerca do desenvolvimento do capital social na 

associação, dos motivos que levaram à participação 

no grupo, cita-se como referência a força do grupo, 

o entrosamento e o bom relacionamento entre os 

membros, citado como bom/excelente, os subsídios e 

incentivos recebidos de instituições governamentais.

Prova desse bom relacionamento é a venda integrada 

realizada pela associação, em especial junto à 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. As 

vendas que antigamente eram isoladas ou algumas 

vezes realizadas em conjunto por dois ou três 

produtores, agora em grupo, proporcionam uma maior 

expressividade junto aos órgãos governamentais, o 

que reflete a força do grupo e melhoria nas vendas, 

comercialização. Essas conquistas foram resultados 

da organização e planejamento coletivo, o que vem 

desde a idealização da associação, coordenado por 
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seu corpo diretivo.

Quanto ao fomento e gestão dos conhecimentos 

adquiridos, ficou evidenciada uma troca mútua e 

constante de informações, conhecimentos entre os 

membros da associação. Esses provenientes de 

participações em feiras, congressos, cursos, leituras 

especializadas e internet.

Os associados cultivam um pensamento de ajudar 

ao colega para ajudar ao grupo, sendo rica a troca 

de informações, ajuda prática e contínua aos outros, 

numa ótica de coletivismo sustentado pelo querer e 

como destacou um dos entrevistados: “[...] pelo amor 

à cultura do mel, pelos conhecimentos e experiências, 

somados às conquistas conseguidas depois da 

criação da associação”.

No correr das entrevistas ficou explícito a importância 

da contribuição e apoio de variadas entidades, tanto na 

criação e fundação da associação, suas estratégias e 

atividades cooperadas e organizadas, bem como suas 

atividades futuras, onde as parcerias com o governo 

federal, prefeitura, SEBRAE, BNB, EMATECE são 

exemplos de apoios e ações que vieram a embasar o 

desenvolvimento e manutenção da associação.

Embora esse espírito empreendedor coletivo figure 

na associação de apicultores, a mesma apresenta 

também pensamentos e ações conflitantes. Guiados 

por depoimentos coletados, os interlocutores relatam 

a existência de características avessas ao sentimento 

de coletivismo no grupo, atribuindo as conquistas da 

associação ao empenho de uns poucos associados, 

somado ao projeto de comercialização que faz com 

que alguns associados se motivem.

Reforçando as adversidades relatadas, apontam os 

associados como dificuldades pertinentes a falta 

de envolvimento e comprometimento de muitos 

associados, questões de infraestrutura, a dispersão 

dos apiários e seus proprietários e as tentativas 

já falhas em desenvolver o espírito coletivo. Tais 

aspectos levantados enaltecem a pouca preocupação 

e cooperação entre os associados, o que vem a 

aumentar as dificuldades ora encontradas e, por 

conseguinte, junto aos próprios associados de se 

estabelecer um pensamento maior e conjunto em prol 

dos bons resultados coletivos para o APL.

As ações e resultados alcançados que refletem 

características de empreendedorismo coletivo, de 

acordo com parte dos entrevistados são reflexos dos 

esforços do presidente e da diretoria da associação, 

ficando a maioria dos associados esperando pelos 

benefícios auferidos, sem uma maior preocupação e 

atuação frente aos rumos e resultados preteridos e 

alcançados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão fruto do interesse pelo 

desenvolvimento de práticas de empreendedorismo 

coletivo por um arranjo produtivo de mel na cidade de 

Maranguape, Estado do Ceará, serviu para a produção 

deste trabalho, o qual possibilitou pela análise dos 

dados auferidos um posicionamento sobre o tema 

e, por conseguinte, a citação de inferências sobre a 

associação e suas práticas junto aos mercados em 

sua abrangência.

O cenário competitivo e globalizado remete as 

empresas, sejam grandes, médias ou pequenas, 

a buscarem soluções que possibilitem uma boa 

colocação e expressividade no mercado. Nesse 

sentido, a Associação de Apicultores, enquanto arranjo 

produtivo local, compreendendo essa conjuntura e 

observando as necessidades provenientes, organizou-

se para vivenciar o dia-a-dia de mudanças adversas 

e necessárias que abrange vários segmentos e, por 

conseguinte, o setor de produção de mel.

Ficou evidente a organização, o interesse e as 

conquistas dos produtores ao longo da existência da 

associação. Embora reflexo aparente da intenção, 

vontade, motivação e esforço de um pequeno grupo, 

identificamos o interesse da maioria pelo crescimento 

do APL (associação), em meio aos objetivos individuais 

que em alguns casos sobrepõem-se aos coletivos.

Entretanto, é importante ressaltarmos que as 

dificuldades inerentes à associação são obstáculos 

naturais condizentes com o dia-a-dia do apiário, 

estando dentro das possibilidades de resolução no que 



Sustentabilidade e Responsabilidade Social - Volume 3

219

compete à capacidade dos apicultores em resolvê-

los. Para tal, somente o apoio recebido de instituições 

externas não é suficiente para alcançar os propósitos 

de desenvolvimento, crescimento e prosperidade da 

associação, uma vez que os resultados conseguidos 

são justamente decorrências de ações que prezam 

pela coletividade, mesmo que o espírito empreendedor 

coletivo não esteja presente em sua totalidade no 

ambiente social da Associação de Apicultores de 

Maranguape.
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GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: ESTUDO DE CASO EM EMPRESA 

ALIMENTÍCIA DE GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA 

(GO)
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Ricardo Luiz Machado 

Resumo: A gestão socioambiental traz alguns debates e reflexões sobre como fazer e 
exercer ação que possam beneficiar as empresas e a sociedade de forma conjunta e 
que possam dinamizar as ações em prol da sociedade e do meio ambiente. Este estudo 
tem como objetivo identificar as práticas socioambientais em uma empresa alimentícia 
do município de Itumbiara, no estado de Goiás. O estudo foi fundamentado em revisão 
de literatura e informações coletadas em campo, através de um estudo de caso. Os 
instrumentos de coletas de dados utilizados na pesquisa, foram através de entrevistas, 
questionários, aplicados aos colaboradores e gestores, registros de fotografias, bem como 
a análise dos Balanços Sociais da empresa referentes aos anos de 2010 e 2011. Com o 
término da pesquisa foi possível identificar que as práticas socioambientais e sustentáveis 
da empresa estudada estão sendo cumpridas com a legislação ambiental vigente, tendo 
uma postura de minimizar impactos ambientais e sociais. Conclui-se a partir dos resultados 
obtidos que a gestão socioambiental da empresa é um caminho viável, pois o investimento 
nestas práticas promove a sustentabilidade do negócio. 

Palavras Chave:  Gestão Ambiental, Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Indústria 
alimentícia.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo vem apresentar a gestão 

socioambiental em uma indústria alimentícia de grande 

porte, localizada no município de Itumbiara no estado 

de Goiás. A temática sobre a gestão socioambiental 

traz algumas discussões e reflexões sobre como fazer 

e exercer ações que possam beneficiar as empresas 

e a sociedade de forma conjunta, e que possam 

dinamizar as melhorias em prol da sociedade e do 

meio ambiente.

Algumas organizações estão buscando a 

gestão socioambiental como uma estratégia de 

sustentabilidade. O mundo corporativo percebe que 

as empresas, enquanto agentes sociais fazem parte da 

sociedade que as abriga e condiciona sua existência 

(SROUR, 2000).

A indústria alimentícia foi escolhida por sua importância 

na economia do município de Itumbiara, no estado de 

Goiás. O segmento industrial, conta hoje com mais 

de 152 indústrias instaladas no município, conforme 

informações obtidas no site da secretaria da fazenda 

do estado de Goiás. Destaca-se no município de 

Itumbiara a presença de uma expressiva indústria 

alimentícia, fazendo com que Itumbiara seja um dos 

maiores exportadores desse produto no estado de 

Goiás. Esta pesquisa originou de uma preocupação 

em verificar se a indústria alimentícia está utilizando 

práticas de gestão socioambiental no processo 

produtivo, com responsabilidade social, para preservar 

o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da 

população.

Ao realizar a pesquisa sobre as práticas socioambientais 

de organizações na indústria alimentícia, não foram 

pesquisadas as indústrias de pequeno porte, 

pressupondo que não tenham conhecimento sobre a 

temática abordada nesta investigação, o que tornaria 

mais difícil atingir o objetivo proposto por esta pesquisa. 

A questão principal desta pesquisa foi: Como são 

as práticas socioambientais dos negócios de uma 

indústria alimentícia no município de Itumbiara, no 

estado de Goiás?

Com base na questão geral de pesquisa, algumas 

questões específicas apresentaram-se pertinentes 

e incitaram a curiosidade, tais como: Quais são 

as práticas socioambientais implementadas pela 

empresa alimentícia de grande porte localizada em 

Itumbiara? Quais são as certificações que a empresa 

possui? Quais são as motivações que pressionam a 

empresa por melhorias ambientais?

O objetivo geral do estudo foi o de identificar as 

práticas socioambientais de uma indústria alimentícia 

no município de Itumbiara, no estado de Goiás, tendo 

como objetivos específicos: verificar as práticas que 

introduzem a questão da gestão socioambiental; 

analisar o Balanço Social dos anos de 2010 e 2011; 

verificar as certificações que a empresa possui 

e compreender as motivações que pressionam 

organizações da indústria alimentícia por melhorias 

ambientais.

O pressuposto da pesquisa foi que as indústrias 

alimentícias utilizam práticas de gestão socioambiental 

e priorizam a temática proteção ambiental e 

responsabilidade social empresarial por pressões da 

sociedade ou parte do governo, que solicita formal 

e informalmente projetos sociais e compensações 

ambientais estabelecidas por lei. Para estudar o 

pressuposto da pesquisa foi feito um plano de 

amostragem no município de Itumbiara nas indústrias 

alimentícias para identificar a população e amostra da 

pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aligleri et al (2009, p. 11) afirmam que “[...] nos últimos 

anos a responsabilidade social das organizações 

vem perdendo relação direta e única com projetos e 

ações filantrópicas e assistenciais, ficando restritas a 

sentimentos de boa vontade, de favor e ajuda aos mais 

necessitados”. 

Porter e Kramer (2006) acreditam que a melhoria da 

questão social e a da concorrência andam juntas, 

e afirmam que se fossem usados norteadores das 

principais decisões empresariais para analisar políticas 

de responsabilidade social, se descobriria que as 

práticas podem ser muito mais do que um custo ou 

entrave, tornando fonte de oportunidade, inovação e 

vantagem competitiva.   
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Tachizawa (2008, p. 04) destaca o Instituto Ethos, 

citando que este “[...] sugere um padrão de balanço 

social que explicite os impactos da atividade da 

empresa na sociedade e evidencie o relacionamento 

com os diferentes públicos”.

Segundo o Instituto Ethos, a definição de 

responsabilidade social é a forma de gestão que se 

define pela relação ética e transparente da empresa 

com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, preservando recursos ambientais e culturais 

para as gerações futuras, respeitando a diversidade 

e promovendo a redução das desigualdades sociais 

(INSTITUTO ETHOS, 2012).

As organizações que envolvem um modelo de negócio 

avaliando as consequências dos seus impactos, de 

suas decisões e ações, além de análises financeiras, 

contemplando aspectos sociais e ambientais, estão 

comprometidas com a responsabilidade social 

empresarial. Uma gestão para ser sustentável busca 

o equilíbrio nas relações econômicas, ambientais 

e sociais (triple bottom line) contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável. 

A responsabilidade socioambiental é um campo muito 

amplo e com alguns trabalhos realizados, mas ainda 

pode-se dizer que o campo de estudo é relativamente 

recente e precisa de aprofundamento (VITERBO JR., 

2007). 

As organizações no contexto do mundo globalizado 

necessitam partilhar do entendimento de que deve 

existir um objetivo comum do desenvolvimento 

econômico com responsabilidade socioambiental, e 

não um conflito, tanto para o momento presente como 

para as gerações futuras. 

O mercado de negócios ambientais oferece 

oportunidades rentáveis com o uso de tecnologias 

limpas, com projetos de desenvolvimento sustentável, 

gestão de resíduos sólidos industriais e reciclagem 

de materiais, dentre outros. O reaproveitamento de 

resíduos no processo produtivo está associado à 

sustentabilidade. 

As práticas de responsabilidade socioambiental 

devido a sua complexidade e recente valorização nas 

atividades produtivas variam de acordo com o porte da 

organização, em que as exigências de licenciamento 

e a legislação ambiental são mais importantes que 

as motivações associadas à redução de custos. Os 

impactos ambientais nas organizações e as estratégias 

ambientais a serem adotadas são diferentes em função 

do tipo de empresa (TACHIZAWA, 2008). 

Tachizawa (2008, p. 18), comenta que “[...] a 

gestão socioambiental não questiona a ideologia do 

crescimento econômico, que é a principal força motriz 

das atuais políticas econômicas e, tragicamente da 

destruição do ambiente global”.

A gestão socioambiental implica que os recursos 

naturais são limitados, e que precisa ter algumas 

ações, pois com o crescimento econômico ilimitado, 

o planeta pode ter vários desastres, por isso a 

necessidade de introduzir a sustentabilidade nas 

atividades de negócios.

O desenvolvimento econômico do estado de Goiás, 

com seu crescimento populacional, trouxe maior 

utilização de seus recursos naturais, geração de 

novos postos de trabalho e renda. O estado de Goiás 

é composto por 246 municípios e está localizado na 

região Centro Oeste do Brasil, sendo o 7º maior do 

país em extensão territorial, conforme informações no 

site do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos - IMB.

3. METODOLOGIA

A escolha da abordagem de pesquisa foi o estudo de 

caso único, com o propósito descritivo e exploratório 

com evidências através da abordagem qualitativo 

e quantitativo. Foi proposto o método escolhido de 

estudo de caso único como estratégia de pesquisa 

porque, segundo Yin (2005, p. 36), o estudo de caso 

representa uma maneira de investigar um tópico 

empírico, seguindo-se um conjunto de procedimentos 

pré-estabelecidos. 

Justifica-se a escolha do estudo de caso para que 
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se possa ter um envolvimento mais aprofundado da 

pesquisadora em relação aos fenômenos estudados, 

ou seja, no caso específico desta dissertação, os 

processos de gestão ambiental.

O objeto do estudo foi dirigido à gestão socioambiental 

no ambiente interno, concentrado nas áreas da 

administração e industrial de uma organização da 

indústria de alimentos, considerando os balanços 

sociais referentes aos anos de 2010 e 2011 e aos 

empregados efetivamente contratados.

Na caracterização da empresa foi possível confirmar 

que esta é familiar com formação do capital e 100% 

nacional. A quantidade de funcionários no mês de 

Julho de 2012 era de 2.500 colaboradores em todas 

as unidades, sendo que no município de Itumbiara, no 

estado de Goiás, eram em média 1500 colaboradores. 

O local do estudo foi delimitado ao município brasileiro 

de Itumbiara, localizado ao sul do estado de Goiás, na 

divisa com o estado de Minas Gerais. Sua população 

estimada em 2010 pelo IBGE foi de 92.942 habitantes, 

ocupando o 11º lugar entre os municípios mais 

populosos do estado de Goiás. O município é um 

portal de entrada em Goiás, um dos mais competitivos, 

classificando-se entre os três maiores exportadores de 

Goiás no primeiro trimestre de 2010.

Itumbiara destaca-se no avanço do segmento industrial, 

contando atualmente com várias indústrias instaladas 

no município. Segundo o site da Secretaria da Fazenda 

do estado de Goiás, no período de vigência do ano 

de 2011, com base no ano de 2009, o município de 

Itumbiara está entre as 10 maiores arrecadadores de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) em Goiás, com uma classificação 

de oitavo maior em arrecadação no ano de 2010. 

Considerando o limite temporal, o levantamento dos 

dados ocorreu nos meses de junho/2012 a agosto/2012. 

Cabe explicitar que o estudo teve como foco apenas a 

gestão socioambiental no ambiente interno. 

Na análise documental, foram utilizados os balanços 

sociais da organização, referentes aos anos de 2010 e 

2011, levando em consideração os indicadores sociais 

internos, indicadores sociais externos, indicadores 

ambientais, clientes, fornecedores, comunidade, 

governo e sociedade, e considerando apenas os 

funcionários contratados como empregados.

A estruturação do roteiro da pesquisa envolveu a 

seleção da empresa a ser considerada como objeto de 

estudo. Um contato com a responsável pela Diretoria 

Administrativa e Recursos Humanos, com a qual, 

aceitou, formalizou a autorização da empresa para a 

realização da pesquisa. Em uma reunião com o sujeito 

responsável pela diretoria administrativa e de recursos 

humanos foi apresentada a proposta de trabalho, 

esclarecendo-se os aspectos relacionados à coleta 

dos dados, os setores envolvidos e o cronograma 

de coleta dos dados previstos para os meses de 

julho/2012 a Agosto/2012. Finalmente, foram propostas 

e realizadas as entrevistas com representantes de 

diversos setores da empresa.

Os questionários foram enviados por e-mail para os 

participantes. Os questionários foram respondidos 

pela Diretora Administrativa e de Recursos Humanos, 

Gerente de Recursos Humanos, Coordenadora de 

Gestão da Qualidade Total, Analista Ambiental, 

Supervisor de Compras e Supervisor de Pedidos. 

As entrevistas foram realizadas com a supervisora de 

Recursos Humanos, Assistente Social, Coordenador do 

Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) e Responsabilidade 

Social.

O modelo teórico foi estruturado no estudo da gestão 

socioambiental, com embasamento do questionário de 

responsabilidade socioambiental do Instituto ETHOS, 

para mensurar os indicadores sobre o Balanço Social 

dos anos de 2011 e 2012. 

Justifica–se o modelo escolhido devido a sua 

abordagem abranger as questões de responsabilidade 

de uma organização pelos seus impactos de suas 

decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente 

por meio de comportamento transparente e ético. O 

modelo de questionário de responsabilidade social do 

Instituo ETHOS aborda princípios de responsabilidade 

social, como transparência , comportamento ético, 

direitos humanos, práticas trabalhistas, meio ambiente, 
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consumidor, envolvimento com a comunidade e 

desenvolvimento, que são bases para certificação, 

pois com a elaboração da norma internacional ISO 

26000, contribuem para diversos grupos de interesse, 

entre os quais, consumidores, governos, empresas, 

trabalhadores, ONGs, entidades de prestação de 

serviços.

Para melhor compreensão dos nomes fictícios através 

de letras (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), com os cargos e 

os níveis hierárquicos, foi feito a descrição dos cargos. 

A técnica de coleta de dados para o estudo de caso foi 

através de entrevista com a gestora (A), aplicação de 

questionários aos gestores da empresa pesquisada; 

pesquisa documental; observação da pesquisadora, 

com acompanhamento de um técnico do Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

- SESMT - da indústria para o registro das fotografias 

e situação real.  

A entrevista foi realizada com embasamento no 

questionário da dissertação de Viterbo, (2007), contando 

no total com 26 questões abertas semiestruturadas. A 

aplicação da entrevista com roteiro, foi com a gestora 

(A), que serviu de embasamento para a temática 

socioambiental. 

Para a aplicação da entrevista a pesquisadora 

encaminhou um e-mail no dia 17 de julho de 2012 

para a colaboradora (B), solicitando a possibilidade 

de data e horário para o agendamento da entrevista 

com a gestora colaboradora (A) sobre a Gestão 

Socioambiental da empresa. A confirmação do 

agendamento foi através do e-mail, para o dia 18 de 

julho de 2012 às 15 horas, no local de trabalho da 

colaboradora (A). 

A realização da entrevista com a colaboradora (A), da 

empresa, foi realizada com duração de 1 hora , em que 

a colaboradora respondeu todos os questionamentos 

requisitados pela pesquisadora, e ainda apresentou o 

relatório de sustentabilidade da empresa do ano de 

2011, e o código de ética da empresa, se colocando 

à disposição para maiores esclarecimentos. Para 

registro dos dados foi utilizado um gravador digital, 

onde posteriormente os diálogos foram transferidos 

para um computador em arquivo compatível com o 

programa Windows Media player, de modo a facilitar 

a transcrição. 

Quanto à pesquisa de campo, as entrevistas e 

conversas informais com os coordenadores e 

gerentes gerais foram realizadas individualmente, 

no ambiente da própria empresa, em hora marcada 

especificamente para esta finalidade, com nomes 

fictícios. As entrevistas realizadas em visita à empresa 

com os colaboradores da empresa G, H, I e J, sendo 

que a pesquisadora explicou a cada participante da 

pesquisa, qual o objetivo e relevância da pesquisa, 

a importância da sua colaboração, bem como a 

confidencialidade dos dados informados. Foram 

feitas perguntas abertas, buscando obter maior 

espontaneidade dos entrevistados.

Para Gil (1999, p.129) construir um questionário 

consiste em traduzir os objetivos em questões 

específicas. As respostas a essas questões é que 

irão proporcionar os dados requeridos pra testar as 

hipóteses ou esclarecer o problema da pesquisa. 

O questionário sobre os indicadores do Instituto 

ETHOS, foram enviados por e-mail aos gestores, para 

a colaboradora B da empresa pesquisada,  no dia 17 

de julho de 2012, para direcionar para os gestores 

A, B, C, D, E e F, com questões sobre: Valores, 

Transparência e Governança, Balanço social, Meio 

Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, 

Comunidade,  Governo e Sociedade. No dia 09 de 

Agosto de 2012, a colaboradora B, encaminhou para 

a pesquisadora via e-mail os arquivos respondidos 

pelos colaboradores da empresa.

Com o intuito de recolher informações prévias sobre 

o campo de interesse, foi feito uma pesquisa no site 

oficial da empresa, onde foi possível obter informações 

sobre o Balanço social referente ao ano de 2010. Em 

visita à empresa, a colaboradora (A), apresentou o 

relatório de sustentabilidade da empresa referente ao 

ano de 2011, onde constava o Balanço social referente 

ao ano de 2011, e o código de ética da empresa. 

Em visita à empresa em estudo, a pesquisadora pediu 

autorização à gestora (A), para realizar os registros 

fotográficos na indústria, focando os programas de 
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proteção ao meio ambiente. A gestora (A) informou 

que a empresa possui normas internas para registros 

fotográficos, e que não são todas as áreas da empresa 

que são permitidas o registro por questões éticas e por 

envolverem pessoas. A pesquisadora informou quais 

seriam as áreas que seriam registradas, e a gestora 

autorizou o registro fotográfico. Para o agendamento 

do registro fotográfico a colaboradora (A), pediu o 

acompanhamento do gestor (I), onde informou que 

todos os gestores autorizaram os registros fotográficos.

O acompanhamento teve agendamento com os 

responsáveis e também com o apoio da equipe do 

Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, devido 

às normas de segurança no local visitado. A análise 

documental e os registros de imagens (fotográficas) 

foram realizados com autorização do responsável do 

setor observado para registro.

Para melhor compreensão da gestão socioambiental da 

empresa, foram utilizados os indicadores do Balanço 

Social da empresa entre os anos de 2010 e 2011. 

Os dados foram tabulados e correlacionados, para 

estudar a evolução dos fatores sociais e ambientais 

da organização.

4. ANÁLISE DAS DIMENSÕES E ELEMENTOS DA 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Na entrevista, com a representante da empresa 

pesquisada foram apontados os seguintes aspectos 

merecedores de registro, sobre a caracterização da 

indústria alimentícia e a caracterização socioambiental.

Com relação à caracterização socioambiental, a 

colaboradora (A) afirmou que os fatores que motivam 

a organização a priorizar os temas de proteção ao 

meio ambiente e responsabilidade social empresarial 

são a sustentabilidade e a necessidade de manter os 

negócios através de estratégias inseridas na visão, 

missão, valores e nas suas políticas.

As certificações obtidas pela organização são a 

ISO 9000 (Certificação de Gestão da Qualidade), 

ISO 14000 (Certificação Ambiental) e OHSAS 18000 

(Certificado de Saúde Ocupacional e Segurança), 

através de um sistema de gestão integrada. A primeira 

certificação ambiental ocorreu no dia 14 de junho de 

2005, e a validade da certificação estende-se a 13 de 

junho de 2014. A empresa não é certificada pela ISO 

26.000.

Existe uma preocupação da organização em 

disseminar os resultados referentes ao meio ambiente 

e à responsabilidade social empresarial para os seus 

funcionários, clientes e partes interessadas, como 

pôde ser visualizado no relatório de sustentabilidade 

do ano de 2011 e no site institucional da empresa.

Foi afirmado pela colaboradora (A), que a alta 

administração e as lideranças estão comprometidas 

com a melhoria ambiental, apoiando as iniciativas 

de responsabilidade social empresarial. Segundo a 

afirmação da colaboradora (A), a indústria realizou 

nos dois últimos anos investimentos associada à 

gestão socioambiental, principalmente nos processos 

industriais.

Segundo a colaboradora (A) as práticas de gestão 

socioambiental contribuem para a sobrevivência do 

negócio. Conforme a colaboradora (A) “A empresa 

utiliza como tripé a pirâmide da sustentabilidade 

através dos pilares econômico, social e ambiental”. 

Não se fala em sustentabilidade sem se falar nesses 

pilares. A empresa não é somente responsável por 

gerar resultados, ela precisa gerar resultados de forma 

responsável para a preservação da vida, mas não 

dá para viver somente pensando no meio ambiente, 

conforme afirmação da gestora A. Como a empresa 

precisa dos recursos naturais, ela cuida e trata os seus 

resíduos para  devolvê-los ao seu meio natural. Em 

visita à empresa, pode ser verificado que a empresa 

trata os seus resíduos sólidos e líquidos.

A estrutura organizacional formal da empresa 

é representada pelo organograma, onde são 

apresentados os níveis hierárquicos, sendo possível 

verificar que a estrutura começa com o Conselho 

de Administração, logo abaixo está a Presidência, 

que contém os órgãos de Superintendência e a de 

Diretoria de Novos Negócios da organização que 

são subordinados à Presidência da organização.  Na 

Superintendência são desmembradas as linhas das 

diretorias da organização. 
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A colaboradora (A) afirmou que há um retorno 

comercial com a adoção de medidas ou programas de 

proteção ambiental, pois a empresa é vista de forma 

diferente no mercado, mas não é mensurado pela 

empresa o retorno dos investimentos na área social 

e ambiental. Segundo ela, se a empresa não tivesse 

a certificação ambiental deixaria de exportar os seus 

produtos e alguns compradores do mercado interno e 

externo não estariam comprando da empresa. 

De acordo com a colaboradora (A), a indústria 

alimentícia não possui incentivos dos governos estadual 

e federal para melhorar as condições socioambientais, 

e comentou na entrevista que com relação ao governo 

estadual tudo que a empresa necessitou para a parte 

ambiental como autorizações possui muita burocracia. 

A gestora relatou que a empresa possui vários 

documentos, que estão parados, da indústria de 

São Simão, precisando de autorização da secretaria 

do meio ambiente do estado de Goiás e por esse 

motivo burocrático a empresa não obteve ainda a 

certificação ambiental. Com relação aos incentivos 

para práticas ambientais a secretaria municipal de 

Itumbiara, a gestora afirmou que a empresa sempre 

faz parcerias com a secretaria do meio ambiente. 

Para a colaboradora (A) é uma situação complicada, 

pois no município ainda não existe um aterro para a 

destinação dos resíduos e que precisa melhorar em 

alguns aspectos. 

O compromisso com a responsabilidade social 

empresarial está associado a ganhos na imagem 

corporativa da empresa. O marketing social é feito, 

mas a empresa não costuma divulgar muito as suas 

ações sociais, como sustentou a colaboradora A, ao 

dizer que “fazemos mais do que divulgamos”.

5. ANÁLISE DO MODELO DE QUESTIONÁRIO DE 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COM 

BASE NOS INDICADORES DO INSTITUTO ETHOS E 

O BALANÇO SOCIAL DA CARAMURU ALIMENTOS

5.1 VALORES, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Com relação à governança corporativa da organização, 

a colaboradora (A) informou que no relatório sobre 

sustentabilidade da empresa referente ao ano de 2011, 

são abordados os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais de suas atividades e a situação econômico-

financeira das atividades da empresa. As informações 

sobre aspectos sociais e ambientais das atividades da 

empresa são auditadas por terceiros. No processo de 

elaboração do balanço social, a empresa envolve as 

seguintes partes interessadas: comunidade, público 

interno e clientes, fornecedores, governo e sociedade 

em geral (por meio de contatos com organizações 

de defesa do meio ambiente, sindicatos, entidades 

voltadas para a saúde pública ou defesa dos direitos 

humanos, etc.). 

A empresa expõe publicamente seus relatórios, pois 

pode ser verificado no site institucional da empresa o 

balanço social referente ao ano de 2010 e o balanço 

social referente ao ano de 2011, através do relatório 

de sustentabilidade, onde é possível ter acesso às 

informações na própria empresa, através da gestora 

A. 

Em visita à empresa e em conversa com a 

colaboradora (J), sobre como os programas sociais 

são identificados, informou que alguns projetos já 

existem e são executados,  e que a organização 

sempre está preocupada com a questão social

Através dos dados obtidos nos Balanços Sociais dos 

anos 2010 e 2011, foi possível fazer uma comparação 

em percentuais dos avanços e da redução de alguns 

indicadores. Além da comparação dos indicadores, foi 

realizado o registro fotográfico de alguns setores. 

A empresa teve um aumento no quadro dos 

colaboradores ativos em 2011 de 5,28%. A 

colaboradora (C), respondeu que, com relação à 

valorização da diversidade, o número de pessoas 

com deficiência somente foi a partir de 2012, onde 

o percentual é de 7%. No ano de 2012, a empresa 

não possui colaboradores com deficiência em cargos 

executivos, e o percentual de cargos de coordenação 

e chefia foi de 0,30%. A política de remuneração, 

benefícios e carreira demonstra que o plano de cargos 

e salários da empresa não é transparente e não é 

abordado em seu código de conduta e/ou em sua 

declaração de valores, conforme informações obtidas 

da colaboradora (C).
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Na faixa etária dos colaboradores, conforme balanço 

social referente aos anos de 2010 e 2011 foi possível 

verificar que o os colaboradores a cima de 60 anos 

teve um decréscimo de 9%, pois no ano de 2011 

ocorreram  3 aposentadorias.

A gestora (C) afirmou que a empresa possui um bom 

relacionamento com os colaboradores com relação 

ao comportamento nas demissões e que não teve 

reclamações trabalhistas relacionadas às demissões 

nos últimos três anos. A empresa acompanha e avalia 

periodicamente a rotatividade dos empregados e tem 

política para minimizar e melhorar esses indicadores 

através de pesquisa de clima organizacional. 

A empresa oferece programa de previdência 

complementar a todos os seus empregados para 

que possam preparar-se para a aposentadoria, mas 

não participa ou apoia programas e de campanhas 

públicas ou privadas de valorização dos idosos.Para 

compreender melhor a valorização dos colaboradores 

serão apresentados os investimentos com o público 

interno na organização.

5.2 PÚBLICO INTERNO 

Os investimentos com a alimentação dos colaboradores 

no ano de 2011 houve um crescimento em valores de 

20%, mas houve um decréscimo na quantidade de 

refeições servidas anualmente e os cartões oferecidos 

com cesta alimentação. Segundo a colaboradora (C), 

a empresa  o numero de refeições não teve redução 

significativa, pois o fornecimento das refeições são 

feitas por prestadores de serviço e terceiros tendo uma 

oscilação na quantidade de refeição. O crescimento 

no valor de 20% com investimento com a alimentação 

foi devido à melhoria no cardápio oferecido aos 

colaboradores e em função dos aumentos dos 

alimentos.

A organização em estudo possui dispêndios com a 

previdência privada de seus colaboradores, conforme 

dados obtidos no Balanço Social. Os investimentos 

com a previdência privada dos colaboradores teve 

um crescimento de 23 % em valores no ano de 2011 

em comparação com o ano de 2010. O crescimento 

foi devido ao aumento no valor das parcelas de 

contribuição por parte da empresa e dos colaboradores, 

sendo que o plano de previdência privada oferecido 

aos colaboradores é o do Brasil Prev.

Acreditando que a segurança no ambiente de 

trabalho é fundamental para a tranquilidade e o bem 

estar do colaborador, a empresa desenvolve dentro 

do seu sistema de gestão, acompanhamento dos 

indicadores de acidentes de trabalho, registrando-

os e controlando-os mensalmente. Em visita aos 

departamentos da organização observou-se os 

quadros informativos, com informações como exemplo 

no caso de emergência com acidentes de trabalho, os 

procedimentos os contatos de emergência e os locais 

mais próximos para os  atendimentos.

O colaborador (I) informou que a ginástica laboral 

é oferecida aos colaboradores em parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI). Dois professores são 

disponibilizados para trabalhar com os colaboradores 

a ginástica laboral, principalmente, na área industrial 

onde há um maior movimento e levantamento de peso.  

Os investimentos com a educação dos colaboradores, 

são apresentados nos balanços sociais da empresa 

entre os anos de 2010 e 2011. Os investimentos em 

educação dos colaboradores, onde a empresa investiu  

cerca 798%  em educação a mais do que no ano de 

2010. Os investimentos em cursos de pós-graduação 

teve um crescimento de 18243% no ano de 2011 em 

comparação com o ano de 2010. No ano de 2011, a 

empresa ofereceu cursos aos colaboradores gestores 

através o Programa Desenvolver Gente (PDG), sendo 

custeados 100% pela empresa.

Segundo informações da colaboradora (G), são 

oferecidos cursos para formação e crescimento, 

conforme a necessidade e interesse da empresa e do 

colaborador na área de atuação. A empresa oferece 

bolsas de estudos de 50% a todos os colaboradores 

que estão matriculados em curso superior na área de 

atuação na empresa. 

Como forma de oferecer uma atividade cultural, a 

empresa possui investimentos com cultura. No ano 

de 2011 teve um aumento de 13%, em valores em 

comparação com o ano de 2010, conforme Balanços 

sociais da empresa. A gestora (H) apresentou 

o programa do coral musical “VOZES PELA 
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INTEGRAÇÃO”, que foi criado em 2004 para estimular 

a integração dos colaboradores por meio da música, 

buscando valorizar as manifestações artísticas.  Os 

membros participantes do grupo passaram por 

uma seleção de voz para participarem do coral. As 

apresentações artísticas do coral são em eventos 

internos e externos, sendo que todas as despesas com 

as apresentações são custeadas pela empresa como 

alimentação, hospedagens, transportes e uniformes.

A colaboradora (H) informou que a partir do ano de 

2011, os colaboradores e interessados, participantes 

ativos do grupo coral, estão recebendo incentivos de 

R$ 90,00 mensais, para cursos de línguas, informática 

e música.

No ano de 2011 houve um crescimento de 113% nos 

investimentos com capacitação e desenvolvimento 

profissional, devido à necessidade de aumentar 

a capacitação e aperfeiçoamentos dos seus 

colaboradores. O número de treinamentos  realizados 

também teve um crescimento de 7% em comparação 

com o ano de 2010.

Segundo a gestora (J), desde o ano de 2005, a empresa 

oferece acesso à tecnologia da informação a todos os 

colaboradores com cursos nas áreas de informática 

com duração de 03 meses e com carga horária de 90 

Horas. O local do curso é na própria empresa, em uma 

sala de informática, e em visita à empresa foi possível 

visualizar fotos das turmas formadas. Os professores 

dos cursos de informática são disponibilizados através 

do Serviço Social da Indústria (SESI). Os cursos e 

os treinamentos são realizados de acordo com as 

necessidades de cada setor, sendo que a gestora faz 

o Levantamento das Necessidades de Treinamento 

(LNT). Os cursos são planejados com antecedência 

do ano anterior para o ano seguinte, mas depende da 

necessidade ou da urgência. 

O programa de participação nos resultados da 

empresa realiza pesquisas para medir a satisfação 

dos empregados quanto à sua política de 

remuneração e benefícios através de pesquisa de 

clima organizacional, segundo informações da gestora 

de Recursos humanos. 

Os investimentos com a participação nos lucros e 

resultados dos colaboradores teve uma redução 

de 23% em valores no ano de 2011, porque os 

colaboradores não conseguiram atingir as metas 

organizacionais da empresa.

No final de cada ano, é feita uma análise para verificar 

se a empresa e os departamentos conseguiram 

atingir as suas metas do grupo e dos setores. Os 

colaboradores que atingem as metas da empresa 

e dos departamentos conseguem receber até 2,5 

salários do seu salário, mas para isso precisam atingir 

100%. No caso dos colaboradores que não atingem as 

metas estabelecidas, somente recebem um percentual 

proporcional na participação nos lucros e resultados. 

Após apresentar a participação nos lucros e resultados, 

a empresa possui outros dispêndios como transportes, 

uniformes e recreação, conforme balanços sociais da 

empresa. A empresa oferece aos seus colaboradores 

uniformes, transportes e recreação. Foi possível 

visualizar que a empresa no ano de 2011, investiu 30% 

a mais que no ano de 2010, os valores que houve uma 

aumento significativo foi com relação à recreação dos 

colaboradores. Com relação à recreação houve um 

aumento de128% em relação ao ano de 2010, atingindo 

o valor de R$ 123.137,00. Através desses dados é 

demonstrado que a organização esta preocupada com 

a qualidade de vida dos colaboradores, buscando 

uma socialização.

Em conversa com a colaboradora (G), a mesma 

informou que o horário de trabalho do pessoal 

administrativo é das 08h00min às 17h45min, de 

segunda a sexta-feira, sendo que quem trabalha com 

esse regime de trabalho possui 01 hora de almoço e 

descanso. Os colaboradores que trabalham 8h45min 

por dia durante cinco dias por semana, ultrapassam às 

8 horas diárias, mas em compensação não trabalham 

nos sábados.

5.3 MEIO AMBIENTE 

Conhecer os impactos das atividades no meio ambiente 

é um dos requisitos para uma gestão responsável. Para 

isso é fundamental monitorar e analisar os impactos 

ambientais dos produtos, desenvolver processos 

de gestão ambiental e acompanhar os seus efeitos 
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inclusive na cadeia produtiva.

Segundo a colaboradora (D), a empresa não contribui 

para a preservação da biodiversidade por meio de 

políticas específicas, projeto(s) de conservação 

de áreas protegidas e/ou programa de proteção a 

animais ameaçados, mas possui política explícita de 

não-utilização de materiais e insumos provenientes de 

exploração ilegal de recursos naturais (como madeira, 

produtos florestais não-madeireiros, animais etc.).

Segundo a colaboradora (D) a empresa dispõe de 

processos para mapeamento e análise sistêmica para 

a melhoria da qualidade ambiental, que visa contribuir 

para a conscientização da população quanto aos 

desafios ambientais decorrentes da atividade humana 

e cultiva valores de responsabilidade ambiental. A 

empresa desenvolve periodicamente campanhas 

internas de redução do consumo de água e de energia, 

campanhas internas de educação com base nos 3 Rs 

e desenvolve  campanhas internas de educação para 

o consumo consciente.

A empresa não possui programa de gerenciamento 

de resíduos com a participação do cliente, como 

para a coleta de materiais tóxicos ou a reciclagem 

pós-consumo, não fornece aos consumidores 

e clientes informações detalhadas sobre danos 

ambientais resultantes do uso e da destinação final 

de seus produtos e não discute com empregados, 

consumidores e clientes, fornecedores e a comunidade 

os impactos ambientais causados por seus produtos 

ou serviços, conforme afirmação da colaboradora (D). 

A colaboradora (D) afirma que a empresa prioriza a 

contratação de fornecedores que comprovadamente 

tenham boa conduta ambiental. Com o objetivo de 

contribuir com a conservação das florestas e combater 

sua exploração ilegal e predatória, bem como proteger a 

biodiversidade, a empresa realiza visitas programadas 

ou eventuais, para realizar monitoramento da origem 

ou da cadeia de produção dos insumos madeireiros e 

florestais que utiliza.

Segundo afirmação da Gestora (D), a empresa possui 

sistema de monitoramento com metas específicas 

para o aumento da eficiência energética, redução do 

consumo de água, redução da geração de resíduos 

sólidos, redução da emissão de CO2 e outros gases 

do efeito estufa na atmosfera. Segundo dados nos 

balanços sociais a empresa realizou investimentos 

relacionados com a produção e em programas ou 

projetos externos. 

Os investimentos em programas ou projetos externos 

ambientais da empresa demonstram que os 

investimentos relacionados com a produção no ano de 

2011, tiveram uma redução de 69% em comparação 

com o ano de 2010, porque o ano de 2010 buscou 

melhorias nos processos para a certificação em 2011. 

O consumo dos recursos naturais utilizados pela 

empresa em estudo, como energia elétrica, água, lenha 

e resíduos são apresentados através do balanço social 

da empresa. O consumo de recursos naturais pela 

empresa em estudo, onde pode ser analisado que a 

empresa aumentou o consumo de energia em 38,48% 

em comparação ao ano de 2010. O consumo de água 

teve um crescimento de 1595%, esse indicador teve 

esse índice devido à justificativa de que a empresa no 

ano de 2010 mensurou somente a indústria de soja, 

e que a partir do ano de 2011 a empresa passou a 

mensurar todo o seu complexo industrial. 

Os resíduos sólidos para a reciclagem tiveram um 

aumento de 240% no ano de 2011, pois a empresa 

no ano de 2010 não retirava do pátio os resíduos 

sólidos como a terra clarificante que é utilizada no 

refino de milho, a partir do ano de 2011 a empresa em 

parceria com uma empresa de Pouso Alegre, passou 

a retirar os resíduos do pátio para que o mesmo fosse 

reaproveitado para incorporação ao solo. A partir 

dessa parceria o resíduo passou a serem mensurados, 

sendo que todos os resíduos que saem da empresa 

precisam de notas e qual é a destinação correta dos 

resíduos. 

Em visita à empresa foi possível observar o processo 

de tratamento de efluentes da empresa, desde a 

entrada do esgoto bruto até a armazenagem da água 

reaproveitada na lagoa para a reutilização. A estação 

de tratamento de efluentes é o local onde passa 

todo o esgoto da empresa por um tratamento para 

o reaproveitamento da água. O processo utilizado 

é o físico-químico, tendo como objetivo fazer todo o 

processo de filtros dos efluentes para que o resultado 
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final seja água que não polua o meio ambiente. Em 

conversa com alguns colaboradores na empresa, eles 

explicaram que a água é reaproveitada para a limpeza 

e para molhar os jardins.

A empresa faz o armazenamento do resíduo de 

bagaço de cana-de-açúcar que utiliza para geração 

de vapor e para o processo de extração dos processos 

industriais.   A armazenagem do resíduo fica próxima 

à estação de efluentes em uma barreira verde com 

plantação de eucaliptos.

A empresa faz controle dos resíduos sólidos 

industriais gerados nos processos produtivos através 

da compostagem. A compostagem é uma forma de 

tratamento biológico da parcela orgânica do lixo, 

permitindo uma redução de volumes dos resíduos e 

a transformação destes em composto que podem ser 

utilizados na agricultura, como recondicionantes do 

solo. Trata-se de uma técnica importante em razão da 

composição do lixo nas indústrias. 

É muito importante que as organizações tenham 

programas de coleta seletiva, sendo que para que o 

projeto tenha eficiência é necessária à conscientização 

de todos envolvidos no processo. Um programa de 

coleta seletiva exige dedicação e empenho, devendo 

englobar pelo menos três etapas: planejamento, 

implantação e manutenção. 

 

5.4 FORNECEDORES 

Na relação com trabalhadores terceirizados a busca 

por eficiência e baixos custos não pode ferir os direitos 

trabalhistas.

Através do questionário respondido pelo colaborador 

(E), foi possível obter algumas informações de 

que a empresa inclui políticas e critérios para o 

relacionamento com os fornecedores em seu código 

de conduta e/ou em sua declaração de valores. 

O colaborador (E) afirmou que ao selecionar seus 

fornecedores (ou desenvolver novos fornecedores), a 

empresa inclui critérios na prática efetiva de processos 

éticos de gestão das informações de caráter privado, 

através de suas relações com clientes ou com o 

mercado em geral. 

O colaborador (E) afirmou que a empresa produz 

relatório periódico com evidências de que questões 

relacionadas à responsabilidade social empresarial 

estão sendo cumpridas e implementadas em sua cadeia 

produtiva. Além dos relatórios periódicos a empresa 

discute questões relacionadas à responsabilidade 

social com seus fornecedores, visando o treinamento 

e adequação deles aos seus critérios, estabelecendo 

prazo formal para que os fornecedores entrem em 

conformidade com seus critérios de responsabilidade 

social. 

Os investimentos com programas para fornecedores 

da agricultura familiar, teve uma redução no benefício 

concedido no preço da soja de 9%, sendo um ponto 

negativo para os fornecedores. Analisando os outros 

indicadores foi possível verificar que a empresa 

investiu 126% a mais no ano de 2010 em fornecimento 

de proteção individual, sendo um fator positivo aos 

seus fornecedores.

Segundo os balanços sociais da empresa alguns 

treinamentos de fertilizantes e cultura no solo foram 

realizados através de palestras e divulgações de 

programas. 

A empresa em estudo possui uma preocupação com 

seus fornecedores, por esse motivo busca divulgar e 

oferecer palestras aos seus fornecedores (produtores 

rurais) sobre o controle de doenças nas lavouras, 

para melhorar a qualidade dos produtos e aumentar a 

produtividade das lavouras. 

5.5 CONSUMIDORES E CLIENTES 

O cuidado no tratamento aos consumidores, a busca 

de soluções para problemas e assimilações de 

sugestões, compõem um quadro que pode contribuir 

para o aperfeiçoamento das ações. O marketing e a 

comunicação da empresa não podem-se dissociar da 

preocupação com a responsabilidade social.

Com relação às reclamações de clientes, fornecedores 

e concorrentes à propaganda, o  colaborador (F) 

afirmou no questionário, que a empresa não teve, 

nos últimos três anos, reclamações e que não tiveram 
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campanhas publicitárias retiradas do ar ou recolhidas 

por pressão de organizações da sociedade civil 

organizada. 

Quanto ao seu compromisso com a qualidade 

dos serviços de atendimento ao consumidor/

cliente, a empresa, utiliza a política e as normas de 

relacionamento com clientes e consumidores que 

constam no código de conduta e/ou na declaração 

de valores da empresa, conforme afirmação do 

colaborador (F).

A empresa possui um ouvidor do consumidor ou 

função similar através do serviço de atendimento ao 

cliente (SAC) para receber e encaminhar sugestões, 

opiniões e reclamações relativas a seus produtos 

e serviços. Promove treinamento contínuo de seus 

profissionais de atendimento para uma relação ética 

e de respeito aos direitos do consumidor. Treina e 

incentiva seu profissional de atendimento a reconhecer 

falhas e agir com rapidez e autonomia na resolução 

de problemas. Adverte continuamente seu profissional 

de atendimento e áreas correlatas sobre a importância 

de procedimentos éticos na obtenção, manutenção e 

uso das informações de caráter privado resultantes 

da interação com seus consumidores, clientes ou 

usuários, conforme afirmação do colaborador (F).  

Os serviços de atendimento ao consumidor não 

foi apresentado no Balanço Social de 2010, sendo 

inserido somente no ano de 2011, por esse motivo não 

foi possível mensurar esse quesito. No ano de 2011 

totalizaram-se 693 reclamações e críticas, sendo que 

692 reclamações e críticas da empresa e na justiça 

apenas um (1) processo.

As organizações precisam conhecer os clientes através 

de suas necessidades, seus anseios, expectativas, 

buscando ter uma proximidade da empresa com o 

cliente, através de uma cumplicidade saudável para 

que possa ter uma continuidade na sustentabilidade 

dos negócios. 

5.6 COMUNIDADE 

Um ponto importante que deve ser tratado pela 

empresa em sua relação com a comunidade é o 

impacto produzido por suas atividades. O apoio a um 

projeto social precisa ter consistência estratégica e 

objetivos claros para que a ação seja efetiva (ETHOS, 

2006).

A empresa contribui com a comunidade em alguns 

quesitos como educação, cultura, esportes e outros, 

conforme balanço social da empresa. No ano de 2011 

em comparação com o ano de 2010 a empresa realizou  

investimentos com a comunidade. Os investimentos 

com cultura tiveram um crescimento no ano de 2011, 

de 2629%, e no esporte um crescimento de 159%. 

Analisando o balanço social referente aos anos de 

2010 e 2011, pode visualizar que a empresa deixou de 

contribuir com o combate à fome e segurança alimentar 

em 33%, e com o direito da criança e do adolescente 

houve um decréscimo de 72%. Analisando o balanço 

social referente aos anos de 2010 e 2011, pode-se 

concluir que o total dos indicadores sociais externos 

da empresa, teve um crescimento em investimento 

no ano de 2011 de 53% em valores. Segundo a 

colaboradora (B), como forma de concretizar sua ação 

social, a empresa utiliza os incentivos fiscais para 

deduzir ou descontar dos impostos os valores relativos 

a doações e patrocínios. A colaboradora (B) afirmou 

que a empresa divulga internamente os projetos que 

apoia e desenvolve, oferecendo oportunidades de 

trabalho voluntário e estimulando a participação dos 

empregados, autorizando o uso controlado de horas 

pagas para o trabalho voluntário de empregados. 

A colaboradora (H) afirmou que a empresa faz doações 

aos colaboradores, de material de necessidade, 

como remédios, aparelhos auditivos e aparelhos 

ortopédicos. A solicitação é feita através de pedido 

de ajuda ao departamento de assistência social da 

empresa, quando o colaborador com problemas de 

saúde passa por alguma dificuldade financeira. A 

análise e a aprovação dos pedidos são realizadas 

pela supervisão de recursos humanos e do setor de 

atuação do colaborador. Segundo informações da 

colaboradora (H) geralmente todos os pedidos são 

aprovados.

Segundo a colaboradora (H) alguns eventos 

comemorativos são realizados na empresa, com a 

participação e autorizados pela Gestora (A), que 
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organiza e realiza os eventos como: comemoração 

ao dia das crianças para distribuição de brinquedos 

aos filhos de 0 a 11anos de idade de todos os 

colaboradores; Dia das Mães; Dia do Caminhoneiro; 

Dia dos Pais; Dia das Crianças e Dia do Trabalhador.

A colaboradora (H) informou em conversa informal 

na empresa, que a mesma oferece brinquedos e kits 

escolares aos filhos dos colaboradores. No ano de 

2011 em média foram distribuídos 1.400 brinquedos 

no valor de R$ 25,00 por unidade. No mês de outubro 

de é realizado o levantamento nos setores da empresa 

para verificar a quantidade de Kits escolares que serão 

necessários, sendo que são beneficiados somente os 

filhos dos colaboradores com idade entre 5 a 18 anos. 

No começo de cada ano é realizada a entrega dos 

kits no departamento de assistência social mediante a 

apresentação de escolaridade do filho do colaborador. 

No mês de Janeiro do ano de 2011 foram entregues 

321 kits e no mês de Janeiro do ano de 2012 foram 

400 kits. 

A empresa no ano de 2011 reduziu o número de 

escolas adotadas no programa “parceiros empresa-

escola em 50%, e o número de educadores também 

foram reduzidos em 55%. No ano de 2011 houve a 

adoção de 23 (vinte e três) escolas ao programa da 

júnior Achievement, aumentando o número de escolas 

atendidas pelo programa para ampliar o número de  

participantes ao programa e para ter uma melhor 

participação dos voluntariados .

 Em visita à empresa, através de conversa com a 

colaboradora (J), a mesma  apresentou os projetos 

sociais que estão sendo executados pela organização. 

A empresa oferece aos colaboradores o programa 

JA, para os colaboradores que não tenham concluído 

o ensino médio. Segundo a colaboradora (J), o 

programa aprendendo com você está em execução 

para atender as escolas no entorno da empresa, em 

um bairro carente, as escolas participantes são as 

escolas Alexandre Arcipretti e Vinícius de Aquino 

Ramos. Na escola Alexandre Arcipretti o programa 

com as atividades sociais teve início no de 1998, e 

na escola Vinícius de Aquino Ramos no ano de 2002, 

através de parcerias empresa e as escolas. A empresa 

oferece para os alunos das escolas participantes do 

programa, aulas culturais e esportivas como aulas 

de música, capoeira, dança e jiu-jitsu, sendo que o 

objetivo do programa é diminuir a evasão escolar com 

aulas extracurriculares.

Segundo informações no relatório de sustentabilidade 

de 2011, a empresa como parceira do evento 

participou com uma barraca com o desdobramento 

do Programa Aprendendo com Você, para arrecadar 

recursos financeiros, através do envolvimento dos 

voluntários (colaboradores) para ajudar as escolas 

envolvidas nos programas. No ano de 2011, a verba 

de arrecadação na festa junina arraiá solidário, foi de 

R$ 19.000,00 mil reais, sendo que a verba arrecadada, 

foi dividida igualmente entre as escolas Vinícius de 

Aquino e Alexandre Arcipretti para uma escola a 

verba foi utilizada para a reforma de uma quadra, e na 

outra escola a verba foi utilizada para a construção de 

espaço para a realização das aulas.

5.7 GOVERNO E SOCIEDADE

Os indicadores de geração e distribuição do governo 

e sociedade, referem-se à descrição de iniciativas 

da empresa relacionadas a políticas de prevenção e 

ações implementadas contra práticas de corrupção e 

propina de interesse público e caráter social.

No ano de 2011, houve um crescimento de 108%  

na geração de riquezas da empresa Caramuru em 

relação ao ano de 2010.  Analisando os indicadores  

do balanço social referente aos anos de 2010 e 2011, 

pode verificar que no indicador colaborador houve um 

decréscimo de 24% no ano de 2011, em comparação 

ao ano de 2010, pois os colaboradores  não obtiveram 

o atingimento da participação nos lucros e nos 

resultados.

6 CONCLUSÃO 

O presente estudo evidenciou a visão dos gerentes 

sobre as práticas socioambientais na indústria 

alimentícia no município de Itumbiara no estado de 

Goiás. As organizações que são grandes geradoras de 

potencial poluidor podem causar impactos ambientais, 

econômicos e sociais, uma vez que seus processos 

podem afetar o meio físico em todas as suas esferas, 
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envolvendo ar, água e solo. 

Com o término da pesquisa foi possível identificar que 

as práticas socioambientais e sustentáveis da empresa 

estudada estão sendo cumpridas com a legislação 

ambiental vigente, tendo uma postura de minimizar 

impactos ambientais e sociais. Além disso, foi possível 

constatar que a empresa apoia programas de doação 

e filantropia direcionados ao desenvolvimento e 

qualidade de vida das comunidades por melhorias 

ambientais e sociais.

As motivações das organizações da companhia 

estudada foram identificadas através das ações 

ecológicas, em contato com concepções de gestão 

que avançam no tema de responsabilidade social, 

comparando com o conceito de desenvolvimento 

sustentável.

Foi identificada a existência de auditoria na empresa 

com relação ao destino final dos passivos ambientais, 

abrindo campo para futuras pesquisas sobre quais 

são para ações de melhorias significativas por parte 

de todos os setores, do ponto de vista ambiental e pela 

sociedade.

Sobre as questões ambientais destaca-se que 

os impactos ambientais gerados pela empresa 

são mapeados pelos processos para a melhoria 

da qualidade ambiental. Pode-se concluir que a 

empresa trabalha com indicadores ambientais, 

com investimentos para reduzir os recursos naturais 

como energia elétrica, lenha e realiza tratamento dos 

resíduos sólidos e líquidos dos processos.

A partir dos resultados da pesquisa, conclui-se que 

a gestão socioambiental da empresa é um caminho 

viável, pois ela esta buscando práticas socioambientais 

para promover a sustentabilidade do negócio.

Recomenda-se a empresa em estudo, aderir ao 

programa de Norma Internacional da série ISO 26000, 

para que ela possa ter uma evolução no seu sistema 

de Gestão integrada. Recomenda-se também que 

ela tenha uma participação ativa no meio acadêmico 

e científico e patrocine projetos de desenvolvimento 

de pesquisa e tecnologia para ter uma interação 

ativamente com a comunidade acadêmica e científica.

Considerando que esta pesquisa analisou apenas uma 

empresa, abre-se a possibilidade para a realização de 

novos estudos, com o mesmo enfoque. 

A pesquisadora sugere que haja uma reflexão sobre o 

material exposto, com o intuito de aperfeiçoar as ações 

estratégicas organizacionais e assim obter uma melhor 

posição competitiva diante do mercado cada vez mais 

exigente. Em futuros estudos sugere-se que sejam 

investigados os clientes, fornecedores, colaboradores 

e comunidade atendida, para apresentar uma vertente 

que possibilite comprovar com profundidade a versão 

dos grupos quanto ao sucesso do modelo de gestão 

socioambiental. 
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com diversos trabalhos técnicos desenvolvidos nessas áreas. Pós Doutor em 
Desenvolvimento Econômico - UFPR. Professor dos Programas de Pós-
Graduação em História e Administração da Universidade Estadual do Centro-
Oeste. Consultor do CAA na área de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação 
Araucária. 

Flávio de São Pedro Filho 

Pós-Doutorando em Gestão e Economia na Universidade da Beira Interior 
(UBI), Covilhã, Portugal (2016), com o Projeto intitulado Estratégia de gestão 
para inovação e sustentabilidade. É Doutor em Administração (2010), pela 
Universidade de São Paulo (USP), conforme Apostila de revalidação de título. 
Doutor em Gestão de Empresas (2009), laureado Magna cum Laude pela 
Universidad Autónoma de Asunción (UAA). É Mestre em Engenharia de 
Produção (2004), na área de Gestão de Negócio, pela Universidade Federal 
de Santa Catarina. Administrador graduado pela EAUFBA.  Professor de 
Inovação e Sustentabilidade no PPGMAD/UNIR. Pesquisador na Universidade 
Federal de Rondônia. Coordena o Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação 
e Tecnologia (GEITEC). 

Ieda Kanashiro Makiya 

Docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de 
Campinas. Líder de Grupo de Pesquisa SB-LAB - Sustainable Business 
Laboratory / Laboratório de Negócios Sustentáveis na base CNPq.  Ênfase nos 
seguintes temas: Qualidade & Produtividade, Sustentabilidade, Agronegócio, 
Economia Criativa, Indústria 4.0. , Smart Cities. Possui Pós-Doutorado pelo 
Climate Change Laboratory - Agricultural and Biological Engineering - 
University of Florida (2014).  Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo - IPT (2004-2005-2006). Doutorado em  Engenharia de Produção, 
EPUSP (2002).  Mestrado FEA-UNICAMP (1996). Graduação  UNESP (1989) 
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Ivan Carlos Ferreira 

Discente do último ano do curso de graduação em Administração na 
Universidade Federal de Rondônia. É sargento da Aeronáutica, com 
especialidade em mecânica de aeronaves. 

Jamila El Tugoz 

Graduada em Administração pela Universidade Paranaense (2009), 
Especialista em Gestão Estratégica de Finanças pela Universidade 
Paranaense (2011) e Mestre em Administração pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, UNIOESTE (2015). Atualmente é Servidora Pública Estadual 
atuando no Administrativo do Colégio Estadual Dario Vellozo. Também atua 
como Docente do curso de Administração da Universidade Paranaense 
UNIPAR. Autora de artigos científicos publicados em periódicos classificadas 
pela CAPES. Membro do GPSA - Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade no 
Agronegócio. Com experiência na área de Administração, com ênfase em 
Administração. 

Jovani Taveira de Souza 

Mestre em Engenharia de Produção (2017) e especialista em Engenharia de 
Produção (2014), pela UTFPR - Campus Ponta Grossa. Possui graduação em 
Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(2013). 

Kelsen Arcângelo Ferreira e Silva 

Doutorando em Educação pela UFPI (2014 - 2017); Mestrado em 
Administração pela UNIFOR (2009); MBA em Gestão Empresarial pela FGV-RJ 
(2006); Especialização em Gestão de Recursos Humanos pela UECE (2005); 
Graduação em Administração pela FSA (2006); Graduação em Ciências 
Contábeis pela UESPI (2006); Graduação em Gestão Empresarial pelo IFPI 
(2003). 
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Kerla Mattiello 

Doutoranda em Administração Pública e Governo pela Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/EAESP - 2013/2017), Mestre em Administração pela Universidade 
Estadual de Maringá (2008), Especialização em Gerenciamento de Micro e 
Pequenas empresas pela Universidade Federal de Lavras (2005), Graduação 
em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá (2002). 
Professora do Curso de Ciências Contábeis na Universidade Estadual de 
Maringá. 

Lauro César Rocha Guimarães 

Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense 
(2014) 

Leonor Venson de Souza 

Mestre em Administração (UNIOESTE, Cascavel-PR). Contadora, Empresária, 
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 
Dinâmica das Cataratas - UDC. 

Loreni Teresinha Brandalise 

Doutora em Engenharia de Produção pela UFSC. Docente e coordenadora do 
Programa de Mestrado Profissional em Administração da Unioeste - campus 
de Cascavel-PR. Autora de livros sobre sustentabilidade e temas inerentes à 
gestão empresarial.  Atua como consultora empresarial nos temas referentes à 
gestão socioambiental, sustentabilidade, agricultura familiar, administração de 
materiais, logística e cadeia de suprimentos.Vice Líder do Grupo de Pesquisa 
Sustentabilidade no Agronegócio (GPSA). Editora chefe da Revista Ciências 
Sociais em Perspectiva. 

Luana Ferreira Pires 

Graduada em Administração (2015) e mestranda do Programa de Pós-
graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, pela Faculdade de Ciências e 
Engenharia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
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(UNESP). Atualmente é participante do Grupo de Pesquisa em Gestão e 
Educação Ambiental (PGEA). da Rede de Educação Ambiental da Alta 
Paulista (REAP) e membro da Comissão de Ética Ambiental da Faculdade de 
Ciências e Engenharia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP). As principais áreas de interesse são: administração, gestão 
ambiental e indicadores de sustentabilidade com ênfase na pegada ecológica 
e pegada hídrica. 

Lucivone Maria Peres De Castelo Branco 

Professora e Coordenadora do curso de Administração do centro Universitário 
UniCerrado; Mestre em Sociedade e Tecnologia e Ambiente, pela 
UniEvangélica, em 2013; Mestre em Gestão de Empresas , pela UAA em 
2009; Especialista em Gestão Empresarial e Negócios, pela FAFICH dem 
2001;  Graduação em Administraçã, pela FAFICH, e 2000. 

Mara Águida Porfírio Moura 

Doutoranda de Políticas Públicas na Universidade Federal do Piauí - UFPI, 
Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do 
Piauí - UFPI - TROPEN, Especialista em Finança em Empresas pelo IEMP / 
ICF, Graduada em Administração com Habilitação em Marketing pelo ICF. 
Professora Assistente I - DE do Curso de Administração da Universidade 
Federal do Piauí - UFPI/ Campus de Parnaíba. Atualmente, desenvolve 
pesquisa na área de gestão do ensino superior, políticas e programas do 
ensino superior. 

Marguit Neumann 

Doutora em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre/RS, Brasil e em Sciences Economiques 
pela Universidade de Grenoble/França. Mestre em Desenvolvimento pela 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), 
Ijuí/ RS, Brasil. Pós-graduada em Contabilidade Gerencial pela Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí/RS, Brasil. 
Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí/ RS, Brasil. 
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Maria Salete Waltrick 

Doutora em Administração pela Universidade Nacional da Argentina, título 
revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Gestão 
Empresarial e Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em 
Estratégia de Recursos Humanos pela Universidade Tuiutí do Paraná. 
Graduada em Administração pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
Docente em cursos de graduação e pós graduação. Coordenadora do Curso 
de Administração da Faculdade UNOPAR /Kroton Educacional - Unidade 
Ponta Grossa, Paraná. 

Mariana Rodrigues de Souza Eller 

Consultora em Sistemas Integrados de Gestão – Qualidade (ISO 9001), Meio 
Ambiente (ISO 14001), Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001). 
Auditora Líder em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001. Especialista em 
Gestão da Qualidade Integrada ao Meio Ambiente pela PUC Minas e em 
Turismo e Desenvolvimento Sustentável pela UFMG. Instrutora na Associação 
Brasileira de Normas Técnicas- ABNT dos cursos de Gestão da Qualidade. 
Professora em cursos de especialização e MBA em Gestão da Qualidade na 
PUC Minas e no UniBH. 

Marli Kuasoski 

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (2010). Especialista em Controladoria e Finanças pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (2012). Mestra em Desenvolvimento 
Comunitário pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (2016). 

Moisés Alexandre Lustosa da Silva 

Possui graduação em Análise de Sistemas (2002) pela Universidade Estadual 
do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). Pós-Graduação em Matemática 
Aplicada (2007) e Administração Pública no Ensino Superior (2013),  ambos 
pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). 
Mestrado Profissional em Administração pela Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO).  Atualmente é servidor público 
estatutário, na função de Técnico em Informática,  na Universidade Estadual 
do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO) em Guarapuava-PR. 
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Nelson Malta Callegari 

Atualmente é aluno externo do Programa de Doutorado em Engenharia da 
Produção da Universidade Federal Tecnologica do Paraná - UTFPR. Mestre 
em Engenharia de Produção e especialista em Engenharia de Produção na 
Linha de Pesquisa;Conhecimento e Inovação&quot; também pela UTFPR. 
Graduado em Administração com habilitação em Marketing pela Sociedade 
Educacional Santa Amélia - Secal . Atualmente é professor do curso de 
Administração, Agronomia e Engenharia da Produção da Universidade 
UNOPAR, atuando também como professor de pós-graduação lato sensu. Foi 
Coordenador da União Empresa Junior pela Faculdade União de 2010 a 2014, 
bem como coordenador Regional pela GERAR do Programa Aprendiz Legal 
da Fundação Roberto Marinho de fevereiro de 2012 a setembro de 2014. 
Também possui vasta experiência na área empresarial e comercial atuando 
com representações e vendas deste 1987. Consultor de Empresas na criação, 
gestão e desenvolvimento de processos. Integrante do grupo gestor do 
Congresso Internacional de Administração (ADM) desde 2011 e do Congresso 
Latino Americano de Administração e Negócios. 

Neuza Corte de Oliveira 

Doutoranda em Administração Pública e Governo pela Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(EAESP), São Paulo/SP, Brasil. Mestre em Administração e Gestão de 
Negócios pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina/PR, Brasil. 
Pós-graduada em Contabilidade Gerencial e Auditoria pela Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Maringá/PR, Brasil. Graduada em Ciências 
Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá/PR, Brasil. 

Paulo Maurício Tavares Siqueira 

Professor Adjunto do Departamento de Contabilidade da Faculdade de 
Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense-
UFF. Professor do curso de Ciências Atuariais da UFF. Coordenador do 
Projeto Oficina de Práticas Contábeis do Departamento de Contabilidade da 
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFF. Membro da 
Comissão da Câmara Técnica de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão-
PROEX para avaliar as Ações de Extensão. Doctor en Humanidades y Artes 
con mención en Ciencias de la Educación pela Universidad Nacional de 
Rosário (2016). Especialização MBA Controladoria e Finanças pela 
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Universidade Federal Fluminense (2003). Graduação em Ciências Contábeis 
pela Universidade Santa Úrsula (1982). 

Paulo Sérgio Jordani 

Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (1997), Especialização em Gestão Estratégica de 
Negócios (2000), Especialista em Gestão de Pessoas (2001) pela 
UNOCHAPECÓ. Mestrado em Administração pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (2002). Atualmente é professor titular da Universidade 
Comunitária Regional de Chapecó. Possui experiência na área de 
Administração, com ênfase em Sistemas e Sub Sistemas de Recursos 
Humanos, Comportamento Humano, Liderança e gestão de Equipes, atuando 
principalmente nos seguintes temas: comportamento organizacional, 
qualidade de vida no trabalho, liderança e gestão de equipes e sistemas de 
remuneração.  Delegado da Seccional Oeste de SC do CRA/SC. 

Plínio Ribeiro de Souza 

Mestre em Gestão Pública e Técnico em Assuntos Educacionais na 
Universidade Federal do Espírito Santo. Atua como supervisor de contratos de 
agencias de seguro e tem experiência em processos de seleção e 
recrutamento. 

Rafael Clivati Justus 

Graduado em Administração de Empresas, Técnico em Segurança do 
Trabalho (CEPET). Carreira desenvolvida na área de Segurança do Trabalho,  
Meio Ambiente e Medicina do Trabalho, com experiência na identificação de 
variáveis para controle de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 
realização de ações educativas e desenvolvimento de campanhas de 
prevenção de acidentes, atuando com foco na garantia da saúde e bem-estar 
dos colaboradores. Experiência em planejamento, implantação e 
gerenciamento de todos os procedimentos de Segurança do Trabalho, 
englobando definição de normatizações, adequação de procedimentos e 
regras de acordo com a legislação brasileira, treinamentos, auditorias internas 
e externas (Equipamentos/ferramentas e Ambiente de trabalho) e higiene 
ocupacional. 
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Renata Coradini Bianchi 

Possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal 
de Santa Maria (1997) e mestrado em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Maria (2002). Atualmente é professor assitente 
do Centro Universitário Franciscano. Tem experiência na área de Engenharia 
de Produção, com ênfase em Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de 
Produção, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão, logística, 
competitividade, processo e agronegócio. 

Ricardo Luiz Machado 

Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de 
Produção e Sistemas da PUC Goiás; Doutor em Engenharia de Produção, pela 
UFSC, em 2003; Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, pela UFSC, 
em 1997; Engenheiro Civil, formado pela UFG, em 1993. 

Roberto Rivelino Martins Ribeiro 

Doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas - 
FGV/SP (2017);  Mestre em Contabilidade pela UFPR (2011), especialista em 
MBA - Gestão Empresarial pela UEM (2001), possui graduação pela UEM em 
Ciências Contábeis (1996), possui Formação Pedagógica pela UEM com 
Habilitação Em Matemática pela Universidade Estadual de Maringá (2000). 
Atualmente é professor Assistente da Universidade Estadual de Maringá. Tem 
experiência na área de Contabilidade,  atuando principalmente nas seguintes 
áreas: Contabilidade Geral, Custos, Ética Profissional, Metodologia e Iniciação 
à Pesquisa, Contabilidade Gerencial e Gestão Pública. Pesquisador naÁrea 
de Contabilidade Gerencial/Controladoria, Contabilidade Social/Ambiental, 
Contabilidade Pública e Gestão Pública. 

Rodrigo Barichello 

Graduado em Administração Empresarial (2008) e Pós-Graduado em 
Economia Empresarial pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó 
(2008). Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 
Santa Maria/UFSM (2010). Doutor em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC (2015). Professor Titular da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó-SC.(UNOCHAPECO). 
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Professor Permanente do Programa de Mestrado em Contábeis e 
Administração - UNOCHAPECO. Coordenador Adjunto do curso de 
Administração - UNOCHAPECO. Tem experiência na área de Administração e 
Engenharia, com ênfase em Engenharia Econômica, Finanças e Gestão de 
Projetos. Participou do IX Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos 
representando o Brasil na União Européia pela Fundación Carolina. 

Ronaldo Miranda Pontes 

Ronaldo Miranda Pontes é Doutor em Administração pela Univesidad Nacional 
de Misiones na Argentina, mestre em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, graduado em ciências 
contábeis pela Fundação Educacional Machado Sobrinho. Atua como 
Professor de Pós Graduação na FGV Management, UFJF – Universidade 
Federal de Juiz de Fora - MG, Faculdade Metodista Granbery. É Diretor da 
EduWork Consultoria e Assessoria Educacional. Autor dos Livros: 
Gerenciamento de custos em Projetos. Editora FGV. Rio de Janeiro – 2014, 
Orçamento e Controle. Editora FGV. Rio de Janeiro - 2017. Avaliador do 
Ministério da Educação - MEC/INEP de Instituições de Educação Superior e 
Cursos de Graduação presencial e EAD. Possui experiência profissional na 
gerência e administração de empresas do setor têxtil e educacional, bem 
como consultorias à empresas através da www.eduwork.com.br 

Roquemar de Lima Baldam 

Doutorado em Engenharia de Produção. Tem experiência prática na 
implantação em organizações Privadas e Públicas, especialmente de grande 
porte, nas áreas de Pesquisa, Processos, Projetos, Gerenciamento Eletrônico 
de Informação, Gestão do Conhecimento, Ferramentas para racionalização do 
trabalho. Certificado PMP (Project Management Professional), CBPP (Certified 
Business Process Professional) e CDIA+ (Certified Document Imaging 
Architect+). 

Sandra Mara Pedroso 

Possui graduação em Licenciatura em Ciências Habilitação Matemática pela 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (1985), especialização em Ciências 
(1989) e mestrado em Mestrado em Educação(2004) pela mesma 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor da Universidade Estadual 



 

 

A
U

TO
R

E
S

 
de Ponta Grossa, atuando nas disciplinas de Estágio Supervisionado em 
Matemática, Instrumentação para o Ensino de Matemática I e III no curso de 
Licenciatura em Matemática e a disciplina de Fundamentos Metodológicos 
para o ensino de Matemática no curso de Pedagogia ; professor titular da 
Faculdade Educacional de Ponta grossa - Faculdade União, atuando na 
disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa para o curso de Administração; 
Metodologia da Pesquisa Científica e Metodologia Jurídica para o curso de 
Direito, Organização do Trabalho Científico para o curso de Tecnologia de 
Sistemas para a Internet e Trabalho de Conclusão de Curso para o curso de 
Sistemas e professor titular do Instituto de Educação Estadual Prof César 
Prieto Martinez, atuando com turmas do Ensino Fundamental e Médio na 
disciplina de Matemática. Ainda no ensino superior atuou como professor 
titular da Faculdade Sant'Ana, atuando nas disciplinas de Pesquisa Científica 
II e IV no curso de Bacharelado em Psicilogia, Fundamentos Metodológicos 
para o ensino de Matemática no curso de Pedagogia, Projetos para o curso de 
Secretariado Executivo Trilingue e Trabalho de Conclusão de Curso para o 
curso de Educação Física. 

Sérgio Luís Dias Doliveira 

Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (1988), 
graduação em Administração pelo Instituto de Estudos Sociais do Paraná 
(1996), mestrado em Gestão Estratégica de Organizações pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (2002) e Doutorado em Administração pela 
Universidade Federal do Paraná (2013). Atualmente é professor titular da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, em cursos de Graduação, 
Especialização e no Mestrado em Desenvolvimento Comunitário. 

Silvia Cristina Vieira 

Mestre em Agronegócio e Desenvolvimento e especialista em Gestão de 
Agronegócios pela UNESP Câmpus de Tupã, graduada em Medicina 
Veterinária pela UNIMAR. Professora da UNIFAI - Centro Universitário 
Adamantina. Membro do grupo de Pesquisa em Gestão e Educação 
Ambiental (PGEA). 
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Sônia Denize Clivati Justus 

Graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) Especialista em Educação Ambiental(UNINTER). MBA em 
Administração Hospitalar (UNOPAR).Capacitação de Dispensação de 
Medicamentos (USP). Farmacêutica Hospitalar na Sociedade Beneficiente São 
Camilo. Farmacêutica Hospitalar na Clínica Sabedotti-Alliar Medicina 
Diagnóstica -Serviços de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com as 
atividades de Padronização de Materiais Médico Hospitalares e 
Medicamentos, Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, 
Comissão de Controle de Infecção. Na Docência atuou como Professora na 
Faculdade Santana, nos cursos Técnicos em Farmácia e Técnico em Análises 
Clínicas.Membro Conselho Regional Farmácia Paraná Comissão Farmácia 
Hospitalar e Clínica Gestão 2017-2018. 

Tanyra de Fátima Ferreira do Amaral 

Bacharela em Gestão do Agronegócio pela Faculdade de Ciências Aplicadas 
da Universidade Estadual de Campinas (FCA - UNICAMP). Como formação 
complementar, apresenta intercâmbio acadêmico em Gestão na Universidade 
de Lisboa (Portugal); Curso Geral de Propriedade Intelectual (WIPO); Extensão 
universitária em Tecnologia e Inclusão Social (UNICAMP); e Curso online de 
Empreendedorismo (Babson College). Possui trabalhos e projetos 
desenvolvidos na área de Gestão, com enfoque principal nos segmentos de 
Sustentabilidade, Inovação, Marketing e Cadeias de Suprimento. Artigos e 
trabalhos com sua participação envolvendo Sustentabilidade e/ou Inovação 
foram aprovados no Brasil (ADMPG) e no exterior ( CEPAL - Uruguai; e Triple 
Helix - Londres). 

Thalmo Coelho de Paiva Junior 

Professor Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo (IFES) e docente permanente no Programa de Pós-Graduação 
em Gestão Pública da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), é 
Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ'2003 (Coordenação 
dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro), Mestre em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela 
COPPE/UFRJ´1997 e Especialista em Educação Tecnológica pela UFES´1997 
(Universidade Federal do Espírito Santo), bem como Especialista em Didática 
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e Pedagogia pela UFES´1993. Graduou-se em Engenharia Metalúrgica pela 
UFF´1988 (Universidade Federal Fluminense). 

Vanessa Alberton 

Graduada em Turismo (2013) e Mestre em Desenvolvimento Comunitário 
(2016), ambos pela Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), 
campus Irati/PR. Atualmente pesquisa temas relacionados à áreas naturais, 
turismo de aventura e turismo rural. 

Vanessa Somavilla 

Técnico Administrativo no Centro Universitário Franciscano. Programa 
Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação 
Profissional da UFSM (2015). Estagiária da Prefeitura Municipal de Santa Maria 
(2014). Graduada Bacharel em Administração pelo Centro Universitário 
Franciscano (2013). Destaque acadêmico Bacharel em Administração (2013). 
Estagiária do Centro Universitário Franciscano (2013). Bolsista de pesquisa 
(PROBIC) pela UNIFRA (2013). Voluntária de projeto de extensão (PROBEX) 
pela UNIFRA (2012). Monitora da disciplina de Projeto Coletivo de Extensão 
pela UNIFRA (2012). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Extensão da 
UNIFRA (2011). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 
Administração de Setores Específicos. 

Victor Miranda de Oliveira 

Graduado em Administração e especialista em Gestão de Pessoas com 
ênfase em Psicologia Organizacional pela Faculdade Metodista Granbery. 
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A CULTURA ALIMENTAR DO TACACÁ: UM ESTUDO EM PORTO VELHO-RO 

 

Eunice Coelho da Conceição-UNIR 

Clarides Henrich de Barba-UNIR 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo é investigar a origem e a história do tacacá diante da cultura ribeirinha beradeira na cidade de Porto 

Velho a partir da prática culinária das tacacazeiras, além de analisar as possíveis representações do tacacá para a 

população local e para a cultura de Porto Velho. A metodologia empregada foi a da história oral baseada em 

Orser (1999) que considera a informação oral semelhante aos documentos escritos. Foram realizadas quatro 

entrevistas, sendo três mulheres e um homem em Porto Velho. As abordagens foram realizadas no momento da 

venda do tacacá com a finalidade de identificar e discutir os conceitos a respeito da feitura, da venda e 

comercialização relacionando-o aos hábitos alimentares, bem como outros aspectos que surgiram durante a 

entrevista. Pode-se identificar e discutir os conceitos e as categorias emergentes das transcrições das entrevistas 

realizadas. Essa abordagem permitiu aos pesquisadores focar alguns critérios de escolha alimentar em diversas 

situações e locais. As falas das entrevistadas evidenciam os aspectos culturais e sociais nos quais se pode 

perceber a tradição dos elementos que são constituídos social e simbolicamente no cotidiano, como a sua feitura 

com os subprodutos da mandioca: o tucupi e a goma, além de camarão seco, jambu e os diversos temperos. 

Consequentemente percebeu-se que a dimensão da vida social humana deve incorporar melhor as contradições 

do processo cotidiano sem a presença de hábitos e escolhas alimentares que possam incorporar e acomodar os 

conflitos existentes diante de um bojo biológico, social e cultural na cidade de Porto Velho.  

 

Palavras-chave: Arqueologia. Cultura alimentar amazônica. Tacacá. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de alimentação para o ser humano é essencial em sua vida. Assim, a 

história da alimentação é antiga, na qual se acredita que o homem retirava da natureza os 

nutrientes necessários para o funcionamento do organismo, ou seja, da vida humana. Nesse 

contexto, acredita-se que o homem teria começado a se alimentar dos frutos e das raízes, após 

ver os animais. Ele, então, descobriu as terras, os povos distintos e foi aprendendo a realizar 

várias experiências com alimentos, como a mandioca. Com a disseminação da mandioca, e 

outros tubérculos, o homem realizou inúmeras experiências com a alimentação nos dias de 

hoje evidenciada pela Arqueologia histórica, sendo esta compreendida como um estudo dos 

aspectos materiais em termos históricos e culturais e como tal representa um processo que 

envolve elementos simbólicos presentes na identidade de um povo (ORSER JR., 1999).  
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Considerada uma iguaria culinária, esta pesquisa pretende descrever o tacacá em seu 

contexto histórico e cultural. Assim, ao delimitar o estudo do “tacacá”, na cidade de Porto 

Velho, é importante resgatar um componente alimentar da região amazônica, de origem 

paraense. Preparado com um caldo fino e bem temperado geralmente feito com sal, cebola, 

alho, coentro do norte, cebolinha e, principalmente, um caldo amarelado chamado tucupi. 

Coloca-se esse caldo por cima da goma, adiciona-se camarão seco e jambu e serve-se muito 

quente.  

Deste modo, a problemática desta pesquisa é o de investigar em que momento o tacacá 

se tornou uma iguaria. Em que momento o tacacá deixa de ser alimento e vira comida e como 

se deu esta associação indígena com a europeia. Se foi pelo contexto de um processo 

gastronômico e cultural da época ou pela falta de alguns ingredientes europeus reutilizando 

esta sopa. 

Esta pesquisa interdisciplinar pretende abranger os campos do conhecimento da 

Arqueologia, da História, da Antropologia, da Sociologia e da Etnologia para investigar a 

história da origem do tacacá, conforme considera Orser Jr. (1999). 

Este trabalho se justifica em função da importância acadêmica e cultural para a região 

norte em função da investigação dos hábitos alimentares dos chamados caboclos amazônidas, 

os beradeiros, aqueles nascidos nas regiões ribeirinhas localizadas às margens dos rios, 

especificadamente os de Porto Velho e da região norte, que tem como base alimentar os 

produtos do rio, produtos de terra firme, como a mandioca, e o estado do Pará com seus frutos 

do mar. Igualmente importante em função da preocupação com o processo de sustentabilidade 

tanto no aspecto social, da preservação da cultura, quanto no aspecto econômico, 

considerando a necessidade do fomento dessa cultura para que as famílias que vivem do 

tacacá possam levar a continuação dessa arte para as gerações futuras, e finalmente no aspecto 

ambiental, no sentido de preservação ambiental no sentido de cultura regional. 

Deste modo, esta pesquisa possui como importância o resgate arqueológico, 

identificando como ocorreu esta mistura da sopa indígena de goma de mandioca com o 

camarão trazido pelos europeus e ou os escravos e a herança dessa cultura alimentar na 
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população ribeirinha remanescente e como um símbolo da cultura regional. É importante 

conhecer a origem do tacacá, de como ele era feito, descrever o processo cultural alimentar do 

mesmo em Rondônia com os seguintes objetivos: Investigar a origem e a história do tacacá 

diante da cultura ribeirinha beradeira na cidade de Porto Velho a partir da prática culinária e 

de depoimentos das tacacazeiras; Compreender como esta comida de origem indígena que foi 

acrescida pelos europeus e ou os escravos se propagou e ainda se tornou referencial da cultura 

em Porto Velho; analisar as possíveis representações do tacacá para a população local e para a 

cultura de Porto Velho.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O que é alimentação 

O alimento é vida e saúde, e de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu a saúde “como um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doenças”. Neste caso, trata-se então de um processo que pode ser 

compreendido não apenas como a ausência da doença, mas reflete a avaliação de um processo 

relacionado à constituição do desenvolvimento da vida. Assim, o alimento pode ser 

considerado como tudo aquilo que os seres vivos comem e bebem para sua própria 

sobrevivência e subsistência. O termo vem do latim “alimentum” e se refere a cada uma das 

substâncias sólidas ou líquidas que nutrem os seres humanos, as plantas e os animais (SILVA, 

2014). 

O ato de alimentar envolve diferentes aspectos que manifestam os valores culturais, os 

sociais, os afetivos e os sensoriais, pois as pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao 

alimentar-se não buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes, mas de 

alimentos palpáveis, com cheiro, cores, textura e sabor que são expressos em termos de 

alimentos e bebidas que agradem ao paladar, mais do que em componentes nutricionais. 

A este respeito Roberto Da Matta (1986, p. 22) afirma: 
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Alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres humanos: 

amigos ou inimigos, gente de perto e de longe, da rua ou de casa, do céu e da terra. 

Mas a comida é algo que define um domínio e põe as coisas em foco. Assim, a 

comida é correspondente ao famoso e antigo de-comer, expressão equivalente a 

refeição, como de resto é a palavra comida. Por outro lado, comida se refere a algo 

costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma identidade, definindo, 

por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa. 

 

2.2 O papel da cultura na alimentação 

A literatura da Antropologia a respeito dos alimentos mostra a grande importância da 

cultura na determinação do que comemos. Antes de ingerir algum alimento é preciso ser 

capaz de reconhecê-lo, principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Assim, identificá-lo, 

é entender o seu lugar na sociedade e classificá-lo como apropriado. Em toda sociedade, 

dentro do leque dos alimentos considerados apropriados para serem ingeridos, apenas alguns 

são considerados adequados para o consumo. 

Para Da Matta (1986) as variações culturais relativas à alimentação envolvem o 

produto da maneira na qual são diferentes sociedades que ordenam o seu universo e atribuem 

valores e status. Deste modo, os alimentos pertencem também à subjetividade humana, 

caracterizados em sua estrutura como fundamentais na sua forma e estrutura da vida humana. 

O processo cultural está evidenciado por hábitos alimentares de que a cultura 

alimentar diz respeito não apenas aos hábitos cotidianos, mas pelas tradições e crenças que 

norteiam a vida humana (SANTOS, PASCOAL, 2013). 

 

2.3 A mandioca: seus aspectos históricos e alimentares  

Na América, a mandioca é cultivada tanto na vertente no Atlântico como no Pacífico, 

desde o sul da Flórida (Estados Unidos) até a Missiones (Argentina). Ela é extremamente 

resistente à seca, podendo suportar mais de um ano sem chuvas e torna-se produtiva logo que 

voltam as chuvas normais. Por isso, a mandioca se adapta as regiões da seca, mas prefere os 

lugares úmidos com pouca insolação, porém não aceita o encharcamento das raízes 
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(BROCHADO, 1977, p. 29). Corroborando com as análises elaboradas por Brochado, 

Cascudo (2011, p. 93) afirma: 

 

A mandioca coincide seu núcleo de expansão original com o centro irradiante da 

família aruaca que primeiro a cultivou e divulgou. É a bacia tropical do Amazonas. 

O aruaco, estendendo-se para as Guianas e Venezuela, alcançou as pequenas e 

grandes Antilhas, Hispaniola futura (Haiti – S. Domingos), Jamaica, Cuba, subindo 

até a Florida e trechos da América Central. 

 

Segundo Brochado (1977, p. 26) “a mandioca é a raiz tuberosa de uma planta da 

família das euforbiáceas (Euphorbiaceae) cujo cultivo é muito difundido atualmente na zona 

tropical, não somente na América, como na África, no sudeste da Ásia e na Indonésia”. A da 

raiz da mandioca é tuberosa e contém um sumo leitoso que apresenta as concentrações 

variáveis de glucosídeos cianogênicos, isto é, ao serem expostos ao ar liberam o ácido 

cianídrico, mas quando este ácido é liberado, torna-se hábil para a alimentação humana 

(BROCHADO, 1977). 

Segundo Fernández-Armesto (2004, p. 157), a mandioca possui características 

essenciais para o seu desenvolvimento na América do Sul e do Caribe: 

 

Como o inhame, a mandioca é uma planta grande, com enormes raízes 

potencialmente comestíveis; portanto, parte daquilo que lhe falta em termos de 

nutrição e sabor ela compensa com seu rendimento. Além disso, embora goste de 

ambientes úmidos, a mandioca desafia a seca, e como outras raízes, tem a vantagem 

de iludir a maioria dos predadores tropicais e de não poder ser devorada por 

gafanhotos. Nas partes do Novo Mundo em que o milho não pôde ser introduzido 

com sucesso, a mandioca tornou-se o alimento básico eleito pelos primeiros 

cultivadores da floresta tropical. 

 

Existe uma diversidade de variedades tóxicas da mandioca, como a braba ou brava, a 

vermelha, a maniva, maniveira, maniiba, mandiva e maipeba; além da mandioca não tóxicas, 

mandioca não venenosa, mandioca doce, mandioca mansa, mandioca branca, macaxeira, 

macaxera, macaiera, aipi, aipim, ayipim, aimpim. A este respeito Brochado (1977, p. 28) 

afirma que “A mandioca é cultivada há tanto tempo pelo homem e foi tão modificada pela 
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propagação seletiva que perdeu a capacidade de produzir sementes e se reproduz somente de 

maneira vegetativa, isto é por estacas”. 

Brochado (1977, p. 28) entende que o cultivo da mandioca se realiza na zona tropical, 

encontrado na 30º de Latitude Norte e os 31º de Latitude Sul, estendendo-se desde o nível do 

mar até os 1000m de altitude.  

Brochado (1977) apresenta as seguintes etapas na preparação da mandioca: 

 

1) A raiz é descascada: a sua casca é raspada por meio de pedra ou concha 

2) A raiz é transformada em polpa: o que pode ser obtido por meios mecânicos ou 

químicos. No meio mecânico utiliza-se a raspagem com instrumento em formato 

apropriado com gume ou dentes; bem como usando o Ralador como: uma placa de 

madeira, com lascas de pedra, madeira, ossos, dentes de animais, placa de pedra ou 

de coral, um prato de cerâmica (p. 31). 

 

No meio químico, a outra maneira de transformar as raízes em polpa é pela imersão 

em água corrente. Assim, no início da fermentação destrói-se a trama de fibras para purgar a 

mandioca. A fermentação libera o ácido cianídrico dissolvido pela água corrente. As raízes 

são esmagadas com as mãos e a polpa é denominada de puba. Assim, a polpa é ralada ou 

esmagada para fermentar na água dentro nos cestos. Assim, a polpa pode ser dividida em 

porções e deixada fermentar por algum tempo, pois a fermentação libera o ácido cianídrico 

que se volatiza (BROCHADO, 1977). 

As polpas são espremidas por meio de artefatos de fibras vegetais traçadas, dos quais 

existem várias modalidades e que podem ser exprimidas:  

a) dentro de um cesto especial que é aberto nas duas extremidades e suspenso pelo 

extremo superior e estirado por um peso e que assim expulsa o líquido na polpa;  

b) dentro de uma esteira, torcida à mão; c) dentro de um cesto cilíndrico, pregueado ou 

sanfonado, comprimido à mão; d) dentro de uma peneira;  

e) diretamente com as mãos. A polpa depois de exprimida pode ser lavada ou imersa 

em água dentro de cestos e a operação está em espremer repetidas vezes (BROCHADO, 

1977). 



 

12 

 

Depois que a polpa é cozida, assada ou torrada ao fogo dentro de especiais de 

cerâmica, ela pode ser exposta ao sol para secar durante vários dias. A secagem da farinha é 

peneirada para separar os grumos muito grandes, chamados de quimera. Os grãos da farinha 

podem ser maiores ou menores, ficando mais seca e dura, apresenta grãos relativamente 

menores, conforme a temperatura. Assim, a farinha pode ser defumada para se conservar por 

mais tempo. As farinhas podem ser: seca, farinha-de-guerra, farinha d’água, carimã, polvilho 

ou tapioca (BROCHADO, 1977). 

O líquido espremido da polpa das variedades tóxicas da mandioca ralada é 

denominado manipuera, manipoeira, manipueira, maniperia e também tucupi ou tucupim. Ao 

secar ao sol, consolidava-se o amido denominado de tapioca, cujo líquido era retirado o ácido 

cianídrico:  

 

Depois de retirado o amido, o líquido sobrante é comumente ainda fervido durante 

bastante tempo para assegurar a volatilização ou a conversão em açúcares do resto 

do ácido cianídrico que poderia ainda converte e utilizado como mingau ou bebida 

ou como um condimento, denominado tucupi (BROCHADO, 1977, p. 35). 

 

As raízes podem ser simplesmente cozidas, fervidas e desmanchadas em água e 

preparadas para o desenvolvimento da fermentação, na qual pode ser adicionada a água, 

batata doce, cará cozido e pilão, bananas ou outras frutas ou açúcar. Assim, a bebida que é 

resultante da fermentação da mandioca, pode ser consumida como um líquido mais ou menos 

espesso ou uma mistura de consistência pastosa. Também há bebidas fermentadas não 

alcoólicas de farinha desfeita em água e mel, que podem ser bebidas depois de simplesmente 

fervido, como também pode ser bebido o líquido ainda não fermentado (BROCHADO, 1977, 

p. 37). 

A polpa espremida, especialmente aquela das raízes das variedades tóxicas, é 

denominada de manué e manzapé. Elas também podem ser utilizadas na alimentação, e 

fervidas, durante muito tempo, formam o que se denomina de maniçoba.  

As madeiras são feitas de facas. As raízes, a pá, o remo, a cabaça ou cuia são usados 

para fermentar ou ferver e armazenar a mandioca ou os produtos derivados dela. Os trançados 
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de fibras vegetais são usados sob a forma de cestos para recolher e imergir as raízes, como a 

farinha e o beiju.  

A pedra é usada para afiar os machados que são usados na derrubada da floresta para a 

coivara e nas lascas da madeira. As lascas são usadas como forma de osso ou concha para 

lavar e secar a polpa, torrar a farinha e decantar o líquido espremido para a extração do 

polvilho. As lascas de osso ou de concha, os dentes ou espinhas de peixe podem ser usados 

para raspar as raízes ou armar os raladores (BROCHADO, 1977, p. 42). 

Do mesmo modo, as enormes tigelas rasas servem para recolher, lavar e secar a polpa. 

Os pratos rasos ou simples discos servem para assar o beiju. Os jarros ou as panelas rasas ou 

simples discos são usados para ferver as raízes, recolher a polpa, fermentar e armazenar a 

bebida. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como teórico-descritiva com fundamentação 

metodológica da história oral. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de estudos a 

respeito do tacacá relacionados aos estados da região norte banhados pelo mar como o Pará 

Amazonas, e Rondônia. Foram realizadas pesquisas em artigos de revistas e em livros cujo 

conteúdo aborda a cultura alimentar desta região.  

Na pesquisa descritiva, foram realizadas quatro entrevistas três mulheres e um homem 

em Porto Velho. A informação oral segundo Orser Jr. (1999) é semelhante aos documentos 

escritos, tem dados de um período histórico que em geral não estão em outras fontes se não 

oral. 

A abordagem foi realizada no momento da venda do tacacá, com a finalidade de 

identificar e discutir os conceitos a respeito da feitura, da venda e comercialização 

relacionando-os aos hábitos alimentares, além de abordar outros pontos significativos que 

surgiram durante a pesquisa. Assim, pôde-se identificar e discutir os conceitos e as categorias 

emergentes das transcrições das entrevistas realizadas e estabelecer o uso do método 

comparativo para implementar uma abordagem teorética para a análise dos dados. Definiram-
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se então as categorias, examinando suas inter-relações. Essa abordagem permitiu enfocar 

alguns critérios de escolha alimentar em diversas situações e locais. 

Deve-se destacar da importância de entrevistar as mulheres que vem ao longo da vida 

reproduzindo o tacacá como era feito pelos seus ascendentes.  Essas dominam a arte de fazer 

o tacacá, e são conhecidas como “tacacazeiras”. 

As entrevistas foram gravadas e escritas, feitas com quatro sujeitos, sendo três 

mulheres e um homem com a finalidade de saber como ocorre a produção do tacacá, bem 

como a realidade atual. A intenção foi de que os mesmos fiquem bem à vontade para fazer os 

seus relatos. Foi entregue uma ficha para preenchimento solicitando dados pessoais como o 

endereço, telefone, e os locais em que vendem o tacacá. 

Após os dados gravados e coletados, os mesmos foram analisados com a finalidade da 

construção a monografia que deu origem a este artigo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.2 O tacacá na região amazônica 

No tacacá podem ser reconhecidos elementos ameríndios assim como sua 

denominação advém da língua tupi, possuindo uma composição derivada da mandioca brava e 

seu consumo tucupi quente, associado à carne ou pescado. A substituição do peixe ou da 

carne por camarões importados adviria, assim, de um duplo movimento de transformação 

econômica - através da valorização de redes de troca inovadas, na época colonial, com a costa 

nordestina - e de transformação simbólica, através da exclusão mencionada que é uma marca 

de distinção das origens ameríndias (DE PASCALE, VAN VELTHEM, 2009).  

Pelo fato de ser servido em cuias, conforme se pode observar na figura 1, 

confeccionadas a partir do fruto da cuieira, o tacacá singulariza-se. 
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Figura 1 – Cuia para tomar o Tacacá 

 

Fonte: GOMES, 2016. 

  

Além disso, dispensa talheres, evidenciando uma intimidade particular com a comida. 

Assim, os ingredientes confirmam um elo indenitário como a, goma, pimenta jambu, camarão 

seco e representam diretamente uma união da cultura indígena e outros cozimentos.  

O jambu é uma planta rasteira originária da América do Sul, principalmente nos 

estados da região norte, Pará, Rondônia, Amazonas, mas também é comum em todo o 

sudoeste asiático, pois foi levado pelos portugueses para as colônias de Macau e se espalhou 

por vários países da Ásia, tornando-se um ingrediente culinário importante (SILVA 

OLIVEIRA; INNECCO, 2013). Ele se tornou um companheiro inseparável do tucupi na 

preparação do tacacá. As folhas, quando mastigadas, produzem leve tremor nos lábios e, 

talvez por isso, muitos o apontem como afrodisíaco. Antes de ser acrescentado nos diversos 

pratos em que é usado, deve ser ligeiramente aferventado em água com pouco sal.  

Do mesmo modo, existem muitas variedades de farinhas que são feitas com a 

mandioca e também são muito apreciadas pelos moradores, o que revela que as mesmas dão 

um sabor especial ao tacacá: 
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Figura 2- Tacacá pronto 

 

Fonte: http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search, 2014. 

 

Neste sentido, o tacacá é exemplar, pois se impõe sucessivamente como um alimento 

mestiço e urbano, emancipado de alguma forma de suas origens indígenas, e também, como 

uma especialidade regional cuja promoção passa pela adoção de uma herança ameríndia. 

Assim, a culinária torna-se um elemento importante para o desenvolvimento na troca dos 

saberes de forma que os as comidas típicas como o tacacá, o açaí, entre outros que necessitam 

de equipamentos, como a cuia para tomar o caldo (SILVA, 2006). 

 

4.3 O tacacá em Rondônia: relatos  

Foram realizadas quatro entrevistas com três mulheres e um homem em Porto Velho. 

As falas possuem uma informação oral diante de um período histórico (ORSER JR., 1999).  

Os entrevistados possuem as seguintes características: 

 

 

 

 

 

 

 

http://br.images.search.yahoo.com/yhs/search
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MVWfKWXqi-FBdM&tbnid=kjtr8gjG5-gX5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pedroalunodafic-p.blogspot.com/&ei=0m6OU-SXEYeKqgbbsYCYCA&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNGlbCUkByLECR0Y1nVO4zdwO-eqfQ&ust=1401929788766202
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Quadro 1- Características dos Sujeitos entrevistados 

Sujeitos Sexo Tempo de atuação Local Aprendizagem 

1 M 45 anos  Arigolândia  Aprendeu com a mãe dela (minha avó) que era paraense. 

2 F 25 anos Arigolândia  Aprendeu com a sogra. 

3 F 35 anos ou 40 Centro Aprendi com uma paraense, há muito tempo. 

4 F 33 Centro Foi uma paraense – minha ex-sogra, dona Rosilda.   

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo pelos autores. 

 

A abordagem foi realizada no momento da venda do tacacá, com o objetivo de 

verificar os conceitos da feitura, da venda e da comercialização, relacionando-os aos hábitos 

alimentares.  

Em relação à primeira pergunta, observa-se que tradicionalmente, todas as pessoas 

aprenderam com mulheres paraenses, o que identifica que tal aprendizagem foi bem feita e em 

perfeito estado com a origem e a identidade do tacacá. A fala de um entrevistado demonstra 

bem o que a mãe dele realizou com o tacacá: 

 

- A minha mãe veio do Ceará ainda como criança. Minha avó fazia o tacacá só com 

a família. Com o tempo a minha mãe resolveu fazer para vender. Na época quando 

ela começou a vender ela não tinha muito estudo, somente o Mobral. Então ela 

tomou como profissão (S 1); 

- Minha família morava no sul, em Tenente Portela (RS). Meu pai mudou para Ji 

Paraná em 1974, e em 1976 fomos morar em Ariquemes. 

- Eu nasci em Goiânia, vim para cá já mais crescida (S 2); 

- Eu nasci aqui e foi aqui que eu aprendi a fazer o tacacá (S3). 

 

As análises retratam o contexto multicultural desde o nascimento das pessoas, e os 

relacionamentos afetivos e sociais construídos na cidade de Porto Velho além da constituição 

de uma cultura alimentar efetiva direta no processo da feitura do tacacá. 

Pode-se compreender que essa iguaria carrega ainda os utensílios e equipamentos que 

manifestam a cultura regional portovelhense, e como tal manifesta os símbolos que dela 

fazem parte. Neste caso, na venda do produto, as tacacazeiras com suas barracas, quiosques e 

carrinhos espalhados pela cidade são parte da paisagem urbana, acompanhando o ritmo de 

desenvolvimento histórico e econômico local. 

Em outra pergunta “Como é a preparação do tacacá?”, os mesmos afirmam: 
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- Era um preparo diferente. Minha avó fazia o tucupi. Ela não usava camarão. Ela 

usava tudo o que estava em cima do fogão a lenha, como por exemplo: cabeça de 

pirarucu, cabeça de peixe, e ficava muito bom. Já a minha mãe comprava o tucupi. 

Sim ela tirava da horta (que tinha em casa) o jambu, a alfavaca. Toda a preparação 

era igual à do Pará, só que em vez do camarão ficar boiando, ele ficava todo no 

fundo da cuia. As pessoas tomavam todo o caldo e o camarão era o último tinha que 

pegar com o palitinho Ela mesma fazia as cuias para colocar o tacacá (S 1); 

- O principal ingrediente é o tucupi, pois se você não souber preparar o tucupi, você 

não consegue servi o tacacá. Do mesmo jeito, com os mesmos ingredientes que a 

dona Isaura fazia. Eu mudei somente a forma de servir o tacacá. A dona Isaura 

servia 1º o tucupi depois os outros ingredientes. Eu sirvo 1º a goma (S 2); 

- Ao meu gosto. Já trago tudo pronto de casa. Apenas deixo aquecendo (na estufa) 

para não esfriar. O tucupi eu preparo em casa a meu gosto (S3); 

- Primeiro lava a folha de jambu, cozinho, escorro, depois vem o caldo do tucupi 

coloco chicória, pimenta de cheiro, alho, e camarão. Não vai sal. Coloca água pra 

ferver, depois dissolvo a goma na água fria e depois adiciono água quente e fico 

mexendo até engrossar. Então levo pronta para a banca (S4). 

 

Observa-se pelas falas que o tucupi torna-se um ingrediente fundamental para o prato, 

sendo que sua qualidade faz a diferença no gosto que são modificando levemente antes de 

chegar à mesa nobre. Deste modo, ao cozinhar os ingredientes relacionados ao tacacá 

percebem-se técnicas complexas. Assim, o contexto da comida, ou ainda o ato de alimentar-se 

pode ser evidenciado por um ato simbólico caracterizado pelos modos culturais estabelecidos, 

codificados e reconhecidos para se alimentar, e como tais tornam-se os pratos da cozinha das 

quais se devem levar em conta o processo histórico-cultural específico de cada existência. 

Esta constituição faz com que os elementos que constituem o tacacá sejam necessários e 

fundamentais para a sua preparação, como o tucupi.   

Em relação ao tucupi, foi perguntado como ocorre o preparo do tucupi: 

 

- Para fazer o tucupi original usa-se 3 sacas de mandioca, a Jabuti e a Pirarucu, pois 

esta mistura é que vai dar cor ao verdadeiro tucupi. Descasca e depois lava. Passa no 

catitu (tipo uma bola) deixa lá dentro por um determinado tempo, depois tira e 

coloca na caixa, depois passa em um pano jogando água e esfregando para separar a 

água (tucupi) espera 5 horas, a goma desce e fica embaixo. Depois de 10 horas o 

tucupi começa a descolar da goma, então tira só o tucupi (água) e coloca em outro 

recipiente, deixa ele subir tudo, depois leva para o fogo, coloca sal e alho. A 1ª 

fervura você tem que ficar mexendo para ele não talhar e nem embolotar. Pois é na 

1ª fervura que se tira o veneno (S 1 E S 2); 

- O tucupi eu tempero a gosto. Têm fornecedores, eu compro tudo (S3); 
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- Eu compro o tucupi preparado que custa R$ 60,00. A goma ele também produz. É 

pura produzida de modo tradicional. Ele vende a R$ 2,50 o litro. No mercado tem, 

mas não é original (S 3); 

- Em relação ao tucupi, hoje muitos compram da localidade de Manicoré, mas 

muitos usam o açafrão para dar cor ao tucupi, e assim o deixa um pouco escuro, mas 

altera o sabor (S 4). 

 

A preocupação com a compra de produtos advindos da região de Manicoré no 

Amazonas tem encarecido o produto, mesmo assim, existe uma preocupação em fazê-lo de 

modo tradicional. Estas falas representam que os saberes culinários das mulheres são 

importantes para o desenvolvimento cumulativo popular, de uma “mão” que é reservada pelos 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo dos tempos, devido a experiências que foram 

adquirindo ao longo dos anos. Assim, o tacacá deixa de ser considerado em si mesmo e passa 

a fazer parte de um processo alimentar culinário. 

O tacacá além de representar o sustento e ou o complemento da renda familiar, ainda é 

um alimento natural sem a intervenção artificial industrial produzida pelo ser humano, 

conforme se observa nestas falas:  

 

- A minha mãe começou a fazer o tacacá por necessidade de ganhar dinheiro. Ela 

conversou com meu pai, que iria abrir uma banca. Então ela começou a preparar o 

tacacá com uma diferença do que a sua mãe preparava. Por que minha mãe teve 02 

filhos e ajudou muito na educação, e também na nossa criação (S 1); 

- Sim. É meu sustento. Não tinha estudo e também tinha filho pra criar. Sim. O 

tacacá nos ajudou bastante, pois mantivemos nossa vida e nossa cultura (S2); 

- Ajudou bastante também. Cada um cresceu e estudaram principalmente nos 

estudos dos meus filhos. A ter um padrão de vida melhor. Hoje meus filhos estão 

todos formados. O importante é por meio do tacacá cada um cresceu, pois todos 

estudaram em Escolas boas de Rondônia. Eu ganhei bem com o tacacá. Com a 

minha renda e a dele dava para sustentar os filhos (S3); 

- Eles gostam. Sempre me ajudaram em tudo, em tirar o tucupi, em vender o tacacá. 

Todos foram criados a base do tacacá. Mesmo depois de casados o tacacá continua 

ajudando quando precisam (S 4). 

 

Verifica-se que por meio do tacacá muitas mulheres e famílias conseguiram o sustento 

de seus lares, além de que o tacacá tornou-se importante para a vida deles. Sendo, neste 

aspecto, a sustentabilidade econômica para a família, e a garantia de um emprego para a 
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manutenção econômica da família. Contudo, nem sempre as pessoas garantem os seus 

espaços de venda:  

 

Hoje falando do tacacá me dá até uma tristeza, por que perdemos uma coisa boa que 

era o Mirante, é como perdesse a identidade da gente. O tacacá é minha vida. Eu não 

sei fazer outra coisa. Estamos aguardando o Mirante ser recuperado, e chamarem a 

gente para entrarmos em acordo, pra continuar com a venda do tacacá e outras 

variedades de comidas da região (S2).  

 

 O gosto do alimento representa também o gosto pela vida, o gosto em consumir 

os alimentos daqueles que vivem aqui ou que vem de fora. Deste modo, as pessoas consomem 

o tacacá porque gostam e porque buscam uma satisfação em se alimentar e nutrir-se com um 

alimento que é bom e benéfico ao organismo. Na fala de uma das entrevistadas fica claro o 

sentimento de festejar o aniversário com o tacacá. O que representa a ideia de manter sempre 

a tradição dos costumes desta cultura indígena. 

 O tacacá se torna importante na vida de um ser humano, das trabalhadoras, 

como afirma uma das entrevistadas: “Hoje sou conhecida na região. Quando saio e encontro 

com as pessoas (clientes) eles me param e fazem bons elogios. Eles gostam e sentem falta das 

nossas comidas, principalmente do tacacá” (S 2). Neste caso, a valorização da trabalhadora 

como tacacazeira caracteriza-se pelo sistema simbólico e cultural impresso na identidade para 

a produção do tacacá formada por um conjunto das influências históricas e ambientais e 

regionais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tacacá representa uma cultura alimentar que mantem as tradições de uma 

comunidade, evidentemente de pessoas que vivem ao redor desta cultura alimentar.  

Pode-se perceber nesta pesquisa que a diversidade cultural aliada à criatividade dos 

entrevistados se expressa pelas diferentes formas de utilização dos recursos naturais que 

evidenciam as formas de interagir com o outro e no meio em que vivem. Deste modo, os 

sistemas alimentares que estão presentes na cultura amazônica se evidenciam cada vez mais 
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com a memória em sua estrita relação com a cultura, sendo esta a do tacacá, enquanto 

identidade de um povo amazônida que vê nele as suas raízes alimentares para o gosto, o 

paladar e sua sobrevivência. 

Seria difícil pensar que isto poderia ser diferente, ou seja, produzir tacacá para 

comercializar em grande escala, pois isto não é possível porque nele estão presentes os 

elementos culturais de um povo, de uma nação que incorpora em si e no outro a dimensão da 

vida, da estética, do belo em comer e desejar ali permanecer com um gosto que é lhe é 

próprio. As falas das entrevistadas evidenciam os aspectos culturais e sociais nos quais se 

podem perceber a tradição dos elementos que são constituídos social e simbolicamente 

retratados no cotidiano, como a sua feitura com os subprodutos da mandioca, entre os quais o 

tucupi e a goma, além de camarão seco, jambu e os diversos temperos. Consequentemente, 

percebeu-se que a dimensão da vida social humana deve incorporar melhor as contradições do 

processo cotidiano sem a presença de hábitos e escolhas alimentares que possam incorporar e 

acomodar os conflitos existentes diante de um bojo biológico, social e cultural na cidade de 

Porto Velho.  

Nesta pesquisa também se evidenciou a apropriação dos espaços públicos para a 

comercialização do tacacá, mesmo sendo uma questão difícil, eles ainda mantêm uma tradição 

de que o espaço é importante para a manutenção da cultura alimentar amazônica. Esta 

preocupação evidencia os estudos sobre as escolhas e os hábitos alimentares de uma região 

devem ser mais evidenciados no campo da Arqueologia histórica, objeto desta pesquisa. 

Neste contexto, demonstrou-se que as tacacazeiras e suas famílias esperam um maior e 

melhor reconhecimento na sua profissão, pois há nisso um patrimônio cultural imaterial, a 

Constituição de 1988, em seu artigo 216 – que definiu o patrimônio cultural brasileiro como o 

conjunto de bens culturais, de natureza material e imaterial, que se referem à identidade, à 

ação e à memória dos grupos formadores da sociedade confirmou esse conceito, pois as 

mesmas enfrentam dificuldades para a manutenção da comercialização e venda do seu 

produto.  



 

22 

 

Portanto, o objetivo de demonstrar e compreender como o tacacá se desenvolveu em 

forma de cultura de Porto Velho foi alcançado diante das entrevistas e observações realizadas 

com as mulheres e um homem que produzem o tacacá. Esta lógica cultural está demonstrada 

quando há uma preocupação efetiva e verdadeira em manter as referências culturais dos 

grupos sociais que estão envolvidos.  

Contudo, é necessário que as medidas para salvaguardar esta comida devam ser 

mantidas pelas políticas públicas, nas escolas e universidades através de conteúdos que 

possam ser ensinados com a finalidade de se preservar as práticas tradicionais das 

tacacazeiras, bem como na valorização de práticas locais e tradicionais relevantes à 

biodiversidade e à diversidade sociocultural. 

Neste aspecto, percebemos que na fala das entrevistadas estão faltando produtos 

essenciais, como o tucupi, e que sem ele não há como fazer o tacacá. É fundamental, ainda 

que se reconheçam e se fortaleçam políticas públicas de inclusão social que beneficiem a 

venda dos produtos de modo que não venha prejudicar o abandono desta cultura devendo ser 

integrado à conservação do meio ambiente e à inclusão social e produtiva de povos, 

comunidades tradicionais e agricultores que desempenham um papel fundamental para a 

conservação do tacacá com respeito a suas especificidades culturais e étnicas.  
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RESUMO 

 

O presente estudo buscou identificar o grau de satisfação dos pacientes do pronto atendimento do Hospital 

Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena, estado de Rondônia, com o objetivo de verificar se os 

serviços prestados por essa unidade atendem às expectativas dos usuários. Para isso, foi aplicado um formulário 

nas dependências da recepção do hospital, respondido por pessoas que haviam recebido atendimento e que 

deixavam o local. A partir dos resultados, verificou-se que os pacientes se declararam mais satisfeitos em relação 

ao atendimento prestado pela equipe de realização de exames do que em comparação ao atendimento recebido da 

equipe médica e da equipe de triagem. Os respondentes também declararam que as instalações deveriam estar 

mais arrumadas, mais limpas e que deveriam ser mais confortáveis e seguras, devido ao fato de esse hospital ser 

público. Os pacientes também fizeram sugestões para a melhoria do atendimento prestado à população. Essas 

sugestões foram a de: destinar mais verbas à saúde; contratar médicos e servidores em geral; melhorar as 

condições de trabalho dos funcionários; proporcionar treinamento para os servidores; e possibilitar que exames 

sejam agendados por telefone e e-mail. 

 

Palavras-chave: Satisfação. Saúde pública. Serviço público.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A saúde pública brasileira é oferecida a todas as pessoas de modo gratuito através do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado deve prover serviços de saúde de qualidade para 

seus habitantes. Contudo, na realidade brasileira, em que o país passa por um momento 

delicado na economia, isso nem sempre acontece.  

 De fato, a saúde tem sido assunto bastante comentado nos últimos tempos no 

Brasil, especialmente devido ao corte de gastos no setor que o Governo Federal decretou 

recentemente para o setor e à suposta má gestão dos valores investidos. Por isso, um estudo 

sobre a percepção da qualidade da saúde prestada por um município, a partir do ponto de vista 

dos usuários, é importante. Mesmo que em termos modestos, o resultado de tal pesquisa 

poderia ajudar os gestores a implementar medidas corretivas no atendimento do setor. 
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 Este estudo pretende investigar o grau de satisfação dos usuários em relação às 

políticas públicas e às ações desenvolvidas na saúde do município de Vilhena. O trabalho 

pode ser útil aos conselheiros gestores de saúde, que, segundo Gohn (2011, p. 109), “são 

aliados potenciais e estratégicos na democratização da gestão de políticas sociais”. A pergunta 

para a qual se investiga resposta é: os pacientes estão satisfeitos com os serviços prestados 

pelo pronto atendimento do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, no município 

de Vilhena, estado de Rondônia? Para buscar resposta a esse questionamento, foi aplicado um 

formulário a pacientes que haviam recebido atendimento e estavam deixando o hospital. 

O objetivo geral do estudo foi o de medir o grau de satisfação desses pacientes em 

relação ao serviço prestado pelo Hospital Regional. Os objetivos específicos foram os de: 

analisar o grau de satisfação em relação ao atendimento prestado pelos médicos do Hospital 

Regional; investigar o grau de satisfação em relação ao prestado pela equipe de realização de 

exames; levantar questionamentos em relação à adequação da estrutura física do Hospital 

Regional; obter dos pacientes propostas para melhorar o atendimento prestado à população. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-EMPÍRICO 

2.1 A Saúde Pública no Brasil 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a prestação de serviços de 

saúde do país sofreu uma reforma. O texto constitucional, em seu art. 196, prevê que “a saúde 

é direito de todos e dever do Estado” e garante “políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco da doença e de outros agravos” e o “acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Foi, então, criado o SUS, no qual a 

população recebe atendimento gratuito em órgãos da rede, mediante uma inscrição prévia.  

Assim, no Brasil, a saúde é prestada a todos, independentemente de cor, raça, sexo, 

idade e classe social. Trata-se de um direito adquirido e independe de contribuição: todas as 

pessoas têm direito a receberem atendimento de forma isonômica e gratuita. Segundo a Lei n.º 

8.080/1990, o SUS é “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
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instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público”. Essa lei definiu, ainda, as competências de cada 

esfera da Administração Pública, com suas atribuições comuns e específicas, dispondo 

também sobre seu financiamento e descentralizando os serviços públicos de saúde. Segundo 

Coura et al. (2009), ao tentar ganhar em eficiência, o mercado brasileiro de saúde tem 

importado modelos de gestão que tentam racionalizar os custos com os tratamentos de saúde. 

Conforme já adiantado, o acesso à saúde pública independe da contribuição. Por isso, 

é fundamental saber a origem dos recursos destinados a custear a saúde pública brasileira, que 

atende a milhões de pessoas em todo país. De acordo com a Cartilha “Entendendo o SUS”, a 

União é o principal financiador da saúde pública do país, responsável por financiar metade 

dos gastos, atuando por meio do Ministério da Saúde. A outra metade deve ser financiada 

pelos estados e municípios. O Ministério formula políticas nacionais e cada estado e 

município se responsabiliza pela realização de ações voltadas para a saúde de seus habitantes.  

A cartilha informa, ainda, que os estados e os municípios recebem os recursos federais por 

meio de cinco blocos de financiamento, sendo eles: “Atenção Básica”, “Atenção de Média e 

Alta Complexidade”, “Vigilância em Saúde”, “Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS”. 

O valor dessas verbas varia conforme o estado e o município e podem ser visualizadas no 

“Portal da Saúde”, no Portal da Transparência do Governo Federal.  

 

2.2 A prestação de serviços na área da saúde 

Segundo Hoffman e Bateson (2003, p. 05) “os serviços podem ser definidos como 

ações, esforços ou desempenho”, sendo “predominantemente intangíveis”. A prestação de 

serviços na área da saúde no Brasil tem sido um desafio para os governos Federal, Estadual e 

Municipal. Como já mencionado anteriormente, a União formula políticas nacionais e os 

estados e municípios responsabilizam-se pela sua realização. Portanto, as três esferas têm o 

desafio de regular como essas ações ou serviços serão desempenhadas e prestadas para seus 

habitantes. 

A Constituição de Rondônia, em seu art. 240, define que “será elaborado um plano 
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Estadual de Saúde de duração plurianual, visando à articulação para o desenvolvimento da 

saúde em diversos níveis, à integração das ações dos poderes públicos”. A intenção desse 

plano é descentralizar a saúde em nível municipal, para proporcionar cobertura aos riscos 

sociais. Também o art. 241 dispõe que esse sistema será financiado pela União, pelo próprio 

estado e pelos municípios. Será criado um fundo para que esse dinheiro seja depositado e 

destinado para custear as ações voltadas para a saúde. 

Os usuários do SUS devem receber atendimento de acordo com suas necessidades. 

Pacientes mais debilitados têm preferência em relação a casos menos graves. A Lei n.º 

10.048/00 regulamenta que idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, lactantes e 

deficientes tenham prioridade no atendimento e devem ser tratados antes dos demais. 

Naturalmente, se o paciente não se enquadra em nenhuma dessas condições terá que esperar 

um pouco mais para ser atendido – e, assim, ter paciência. Consequentemente, não é só o 

prestador que possui algumas obrigações: o tomador de serviço também deve procurar se 

informar acerca de assuntos como esse para não criticar de forma equivocada um órgão 

público. 

Destarte, Furlan (2011, p. 16) entende que a responsabilidade pelo atendimento aos 

pacientes se estende a todos e não apenas ao médico: 

 

Não só a enfermagem e o corpo clínico serão responsáveis pelo serviço (assistência) 

executado, mas também a recepcionista, o porteiro, os funcionários da higienização 

de ambientes, a nutrição e outros que direta ou indiretamente estarão presentes no 

processo do cuidar daquele cliente, com suas atitudes acolhedoras ou não. 

 

Conforma defende Furlan, prestar um serviço de qualidade requer dedicação por parte 

de todos os envolvidos no processo. O ideal seria que todo usuário experimentasse um serviço 

ágil e cordial, com respeito e atenção. Todos os cidadãos contribuem através de tributos e 

taxas e esperam receber um serviço digno, de qualidade, eficiente e eficaz, que seja capaz de 

suprir necessidades básicas. 

Por “utentes”, entende-se, neste trabalho, aqueles pacientes que recebem os serviços 

de saúde. Os utentes possuem inúmeros direitos que estão garantidos na forma da Lei. Por 
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isso, a prestação de serviço em uma unidade hospitalar deve ser feita da melhor maneira 

possível. De acordo com a Lei de Bases da Saúde, mais concretamente com a Base XIV, os 

utentes têm o direito de escolher onde e com quem recebem atendimento e devem ser tratados 

de forma adequada e seus dados devem ser confidenciais. Eles devem ser sempre informados 

acerca de seu quadro clínico e podem receber ou não assistência religiosa, além de poderem 

reclamar sobre a forma como são tratados e formar entidades para defender seus interesses.  

 

2.3 Satisfação 

Satisfação pode ser definida como “uma comparação das expectativas do cliente com 

suas percepções a respeito do encontro do serviço real” (HOFFMAN; BATESON, 2003, p. 

330). No campo da saúde pública, a satisfação do paciente está relacionada ao atendimento 

que a pessoa recebe do hospital, tanto dos médicos, quanto dos demais servidores. Segundo 

Beux, Laimer e Laimer (2012, p. 111), “as expectativas das pessoas sobre os serviços são 

influenciadas por suas experiências anteriores, recomendações de amigos e colegas e 

promessas das organizações concorrentes”. A realidade nem sempre condiz com o ideal ou 

com a expectativa de cada paciente. Ele pode ter ido inúmeras vezes a um hospital público 

devido à satisfação, à indicação de parentes, de amigos e de terceiros. Pode, ainda, ficar 

insatisfeito com algum problema que tenha tido, seja ele qual for. Se as experiências 

subsequentes forem negativas, as pessoas podem ficar receosas de procurar atendimento no 

mesmo lugar. A tendência é que não retornem e nem recomendem o serviço prestado por esse 

hospital. 

Para Machado, Angnes, Pimentel e Mazur (2013), diferentemente dos bens materiais 

que podem ser estocados até o momento do seu consumo, os serviços devem ser produzidos 

de acordo com a demanda. Os gestores devem ter um controle de quantos pacientes passam 

pelo hospital, pois os serviços devem ser produzidos para atender à sua demanda, ou seja, as 

unidades de saúde devem ter remédios, médicos, enfermeiras e equipe de limpeza disponível 

para oferecer um serviço de qualidade. Entregar um serviço com qualidade, bem elaborado e 

que supere as expectativas dos pacientes tem sido o maior desafio de todos os tempos para os 
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governantes e administradores públicos. 

De acordo com Hoffman e Bateson (2003, p. 367), “a satisfação do cliente é uma 

medida de curto prazo, específica da transação, ao passo que a qualidade do serviço decorre 

da avaliação geral, de longo prazo, de um desempenho”. Pode-se concluir que a satisfação é 

algo transitório: quando as expectativas dos pacientes são atendidas ou extrapoladas, estes 

ficam satisfeitos ou muito satisfeitos temporariamente; contudo, para afirmar que um dado 

serviço é de qualidade, deve ser feita uma avaliação geral, avaliando todo o desempenho do 

hospital. 

Sem dúvida, as pessoas que procuram atendimento em um hospital público desejam 

ser bem recepcionados e receber um bom – ou pelo menos regular – atendimento. Desejam a 

melhora do quadro clínico que as levou a entrar em contato com o hospital e a procurar ajuda 

médica. Esse contato com o hospital inclui o atendimento da equipe de triagem, da equipe 

médica, da equipe de realização de exames e dos demais servidores. Os utentes avaliam, 

principalmente, se tudo está sendo oferecido e realizado de forma ágil e eficiente. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no Hospital Regional Adamastor Teixeira, em Vilhena, 

nas dependências da recepção, com pacientes que haviam recebido atendimento e que 

deixavam o local. O método escolhido foi a abordagem quantitativa, visando à obtenção de 

dados precisos sobre a realidade estudada. De acordo com dados fornecidos pelo Diretor 

Geral, o Hospital Regional atende a cerca de 100 pessoas por dia, totalizando 3.000 

atendimentos mensais. Neste trabalho, considera-se a média semanal, que totaliza 700 

atendimentos. Desses 700, considerados com o universo de pesquisa, foram entrevistadas 105 

pessoas, o que totaliza 15%, a população amostra. Dessas, apenas 96 formulários foram 

considerados válidos para o estudo. 

A finalidade da pesquisa foi descritiva. De acordo com Siena (2007), a pesquisa 

descritiva objetiva a descrição das características de certa população ou fenômeno ou pretende 

estabelecer relações entre variáveis. Buscou-se, com este trabalho, descrever as características 
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da população que procura atendimento no Hospital Regional de Vilhena e, mais do que isso, a 

intenção também foi a de comparar os dados coletados nesta pesquisa, buscando identificar o 

grau de satisfação dos pacientes daquele Hospital. A pesquisa é ainda de caráter sistemático, 

com anotações em campo (RICHARDSON, 2010). 

 Para tanto, foi aplicado um formulário. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o 

formulário compõe-se de questões que são anotadas por um entrevistador, numa situação face 

a face com o entrevistado. Esse instrumento de pesquisa continha 18 (dezoito) questões 

fechadas e foi aplicado à população da amostra. Também foi utilizado o método de 

observação assistemática. Segundo Marconi e Lakatos (2007), o conhecimento é obtido por 

meio de uma experiência casual, sem que se tenha determinado de antemão quais são os 

aspectos relevantes a serem observados e que meios utilizar para observá-los. Não foi 

definido como esse método seria utilizado, mas que toda informação adquirida durante o 

estudo seria considerada válida. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para melhor explorar e analisar os resultados coletados, o formulário foi dividido em 

três partes: 1.ª - perguntas básicas; 2.ª - perguntas acerca do atendimento prestado pela equipe 

de triagem, pela equipe médica e pela equipe de realização de exames. Nesta parte, todos os 

dados coletados foram analisados conjuntamente, de forma comparada; 3.ª - perguntas 

complementares ao estudo. 

Na primeira parte do questionário, foram feitas questões básicas cujo objetivo era 

identificar o perfil dos pacientes do Hospital Regional. Dentre as pessoas abordadas, 58% 

procuravam atendimento para si e 42%, para parentes. Ninguém procurava atendimento para 

terceiros. Quanto ao gênero, 62% dos respondentes eram homens e 38%, mulheres. O público 

masculino prevaleceu e estava sempre em maioria no local nos dias em que a pesquisa foi 

desenvolvida. As faixas etárias variaram muito, mas três se destacam: as de 24 – 28 (16%), 29 

– 33 (24%) e 44 – 48 (20%), que, em conjunto somaram mais de 50% dos entrevistados. As 

restantes faixas etárias estavam assim representadas: de 0 – 18 apenas 4%; de 34-38, 39-43 e 
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54-58 empataram com 8%; e de 19 – 33 12%. Não foi abordado nenhum paciente com idade 

entre 49-53 e 59 ou mais. 

Das 96 pessoas abordadas, 54% já haviam procurado atendimento mais de seis vezes 

no Hospital Regional. Utentes que estavam no hospital pela primeira somavam apenas 10%; 

de 2 a 3 vezes, 16% e de 4 a 5 vezes, 20%. Esses dados foram muito importantes para o 

estudo, pois justificam as demais perguntas, principalmente as que questionam sobre a 

satisfação dos usuários. Uma vez que 90% dos entrevistados já procuraram atendimento duas 

vezes ou mais, podemos considerar que essas pessoas já conhecem o hospital, sua rotina e 

outros de seus aspectos.  

A segunda parte do formulário referia-se à parte importante desta pesquisa. O gráfico 

seguinte refere-se ao tempo de espera para passar pela triagem, pela equipe médica e pela 

realização de exames. 

Gráfico 1 - Tempo de espera 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Como é possível observar no gráfico, deve-se considerar que 44% dos entrevistados 

não realizaram exames e isso se refletiu nos resultados referentes à avaliação da equipe de 

realização de exames. De fato, apenas 56% dos entrevistados tiveram que aguardar para 
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realizar exames. Nenhum dos entrevistados desistiu do atendimento, até mesmo quem teve 

que esperar mais de 2 horas para receber atendimento. 

Para passar pela triagem, 53% esperaram até uma hora e o restante mais de uma hora. 

Para passar pela equipe médica, o tempo de espera foi de 25% para todas as opções de tempo. 

Para realizar exames, também houve empate no tempo de espera: 28% até uma hora e para 

mais de uma hora. Comparando os dados, observou-se que, por se tratar de um pronto 

atendimento, pode-se dizer que as pessoas que procuram o hospital se encontravam 

debilitadas. Ora, se 44% dessas pessoas não realizaram nenhum exame, isso significa que 

foram elas medicadas sem realizar os exames necessários ou, se não foram medicadas, 

voltaram para casa sem resolver sua situação.  

A tabela 1 apresenta a avaliação sobre o atendimento prestado pela equipe de triagem, 

pela equipe médica e pela equipe de realização de exames quanto a três aspectos. 

 

Tabela 1 - Avaliação do atendimento 

 Simpática e útil Responde perguntas 
Ouve e dedica-lhe tempo 

suficiente 

Conceito: E B R P E B R P E B R P 

Equipe de 

Triagem 
12% 54% 25% 9% 9% 58% 25% 8% 4% 50% 37% 9% 

Equipe 

Médica 
12% 50% 25% 13% 16% 45% 37% 2% 16% 45% 37% 2% 

Equipe de 

Exames 
15% 76% 7% 2% 23% 61% 15% 1% 15% 69% 15% 1% 

Legenda: E – Excelente; B – Bom; R – Regular; P – Péssimo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Nesta tabela, apresentam-se três questionamentos acerca do atendimento prestado 

pelas equipes relacionadas acima. Quanto ao primeiro questionamento, “Simpática e Útil”, a 

equipe de exames foi a que agradou mais ao público abordado. O conceito “Excelente” foi 

atribuído de modo parecido a todas as equipes (12%, 12% e 15%), enquanto o conceito 

“Bom” concentrou a maior porcentagem (76%). Os conceitos “Regular” (7%) e “Péssimo” 

(2%) apresentaram porcentagens bem inferiores.  
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Portanto, a equipe de triagem e a equipe médica devem atender com mais simpatia e 

ser mais úteis aos pacientes. O dado que justifica essa conclusão é a porcentagem (25%) 

levantada do conceito “Regular”, atribuída a ambas as equipes. A partir do momento em que 

um atendimento é considerado regular, isso significa que ele está deixando de ser bom e 

caminhando para se tornar péssimo, ou seja, trata-se de um sinal de alerta: algo deve ser feito 

para sanar esse problema. 

A intenção da segunda questão - “Responde suas perguntas” - era identificar se cada 

equipe estava esclarecendo possíveis dúvidas que os pacientes tinham. Nela, a equipe de 

exames novamente obteve destaque e dessa vez em todos os conceitos (E - 23%, B – 61%, R 

– 15% e P – 1%). A equipe de triagem foi a pior quanto a esse quesito, pois a porcentagem de 

“Excelente” (9%) foi a menor e, em “Péssimo” (8%), a maior em relação às demais.  

Na questão “Ouve e dedica-lhe tempo suficiente”, repetiu-se o resultado anterior: a 

equipe de exames destacou-se e a de triagem foi a pior, pois apresentou menor porcentagem 

de “Excelente” (4%) e maior em “Péssimo” (9%). Destarte, analisando toda a tabela, percebe-

se que a equipe de exames foi a melhor nos três apontamentos, enquanto a equipe de triagem 

destacou-se apenas no primeiro apontamento “Simpática e Útil”, em relação à equipe médica, 

e foi considerada pior nos demais. Exceto a equipe de exames, para as demais, há necessidade 

de melhorar o atendimento, pois, mesmo apresentando porcentagens parecidas em alguns 

conceitos, há diferenças grandes em outros.  

O gráfico a seguir apresenta os resultados relativos ao grau de satisfação em relação ao 

atendimento prestado pelas três equipes do Hospital Regional, que consiste o foco da 

pesquisa. 
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Gráfico 2 - Grau de satisfação 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A equipe de realização de exames atingiu o ápice em satisfação (65%) e nenhum dos 

entrevistados disseram estar insatisfeitos, apenas insatisfeitos (7%). Pode-se correlacionar 

esse dado com o do tempo de espera, pois uma percentagem (12%) dos utentes informou que 

chega a aguardar mais de duas horas para realizar os exames prescritos pelo médico. Segundo 

Hoffman e Bateson (2003), a satisfação é uma comparação das expectativas com a percepção 

do serviço prestado: os pacientes levantam expectativas do serviço que vão receber; se o 

serviço recebido não estiver de acordo com as expectativas, há insatisfação.  

A equipe médica agradou a 50% dos entrevistados. Os insatisfeitos somaram um 

número maior número (25%) em relação às demais equipes. Esse dado deixa claro que o 

atendimento prestado pelos médicos do hospital, no todo, deixou a desejar. A equipe de 

triagem foi a que apresentou o pior desempenho em relação às demais, obtendo resultados 

inferiores em relação à equipe de exames em todos os quesitos e “vencendo” apenas um 

quesito da equipe médica na tabela apresentada anteriormente. Tecnicamente, mais da metade 
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dos utentes disse estar insatisfeito com o atendimento prestado pela equipe. 

Portanto, das três equipes, a de realização de exames foi a que apresentou o maior grau 

de satisfação (72%), seguida pela equipe médica (54%) e pela equipe de triagem (49%). Sabe-

se que cada uma desempenha um papel fundamental e único no processo de atendimento ao 

público. Cabe ao gestor saber aproveitar cada dado coletado e discutido nesta pesquisa com o 

objetivo de melhorar o atendimento prestado à população e, assim, aumentar a satisfação dos 

utentes. Medir o grau de satisfação dos pacientes é o mesmo que medir a qualidade do serviço 

oferecido. Se por um lado a satisfação está ligada às expectativas criadas em relação a um 

dado serviço, por outro lado, essas expectativas podem vir a modificar as próprias políticas do 

serviço recebido, ajudando a melhorá-lo.  

Conforme mostra o gráfico 1, apenas 56% dos utentes realizaram exames; destes, 15% 

esperaram até 30 minutos, 3%, até uma hora e 3%, de uma a duas horas. Grande parte dos 

entrevistados (46%) teve que esperar até de 2 horas pelos resultados para depois retornar 

novamente ao médico. Os exames que seriam entregues a partir de um dia somaram 33%. 

Quanto à natureza desses exames, consideram-se como exames básicos aqueles que 

são realizados para saber como vai a saúde - por exemplo, exames de sangue, urina, fezes, 

hemograma completo, entre outros. Exames específicos são aqueles destinados a um órgão ou 

parte do corpo, para descobrir possíveis problemas de saúde - por exemplo, ultrassom, raios-x, 

cardiograma, entre outros. Neste estudo, 69% das pessoas abordadas realizaram exames 

básicos e o restante, específicos. A partir desses dados, pode-se considerar que os 31% que 

pegariam os resultados dos exames depois de um dia realizariam outros exames específicos, 

que seriam ou não oferecidos pelo hospital. 

A terceira parte dessa análise englobou algumas perguntas complementares que 

serviram para avaliar outros pontos importantes a serem considerados em um atendimento. 

Durante o atendimento médico realizado, dependendo da situação do paciente, são prescritos 

medicamentos que o Hospital Regional tem que disponibilizar. O gráfico 3 expõe dados sobre 

a disponibilidade de medicamentos no Hospital Regional: 
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Gráfico 3 - Disponibilidade de medicamentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Conforme mostra o gráfico 3, foram prescritos medicamentos para 62% dos 

entrevistados e desses 37% afirmaram que o medicamento estava indisponível ou era 

substituído por outro de efeito semelhante. Contudo, 25% afirmaram que não receberam 

medicação – o remédio não estava disponível no momento e não havia outro para substituí-lo. 

A disponibilidade ou não de medicamentos interfere no atendimento e, principalmente, no 

grau de satisfação dos pacientes, pois as pessoas procuram o hospital com o objetivo de 

melhorar seu quadro clínico, sendo, se necessário, medicadas com remédios de qualidade. 

38% dos pacientes alegaram que o médico não lhes prescreveu medicação. Esse dado 

é alarmante, pois se sabe que o hospital costuma receber pacientes que se encontram 

debilitados. Por exemplo, a febre muito alta exige intervenção imediata de medicamentos para 

controlar a situação. Pode-se afirmar que é possível que os medicamentos não tenham sido 

prescritos porque não havia necessidade. Contudo, pode-se aventar a hipótese de os remédios 

estarem em falta, o que revela um grave problema de saúde pública, que pode colocar vidas 

em risco. Substituir medicamentos por outros por outro nem sempre é a melhor saída, pois, 
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conforme já adiantado, o problema tem que ser resolvido de forma eficaz. 

Outro ponto importante que deve ser considerado num atendimento corresponde a 

estar num ambiente cujas instalações estejam sempre em ordem. O gráfico mostra os 

resultados desse questionamento. 

 

Gráfico 4 - Avaliação das instalações 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Metade dos entrevistados considerou que as instalações são arrumadas e limpas (50%) 

e mais da metade confortáveis e seguras (54%), O número de entrevistados que respondeu 

“Péssimo” teve pouca diferença em ambas as avaliações (21% / 17%) e “Excelente” obteve 

igual porcentagem (4%).  

Pode-se concluir que, mesmo com metade ou mais considerando as instalações como 

“arrumadas e limpas” e “confortáveis e seguras”, os conceitos “Regular” e “Péssimo” tiveram 

considerável percentual – o que é preocupante em se tratando de um hospital. O conceito 

“Excelente” somou apenas 4% para cada uma das questões. Um local que recebe pessoas 

debilitadas a todo o tempo e não cuida de suas instalações pode acabar comprometendo a 
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saúde dos seus funcionários e da população.  

Com isso, os dados acima seriam considerados adequados se o percentual de 

“Regular” (25% em ambos) e “Péssimo” (21% e 17%) fossem muito menores e “Excelente” 

(4% em ambos) quase atingisse o ápice. Pode-se dizer uma meta impossível por se tratar de 

um hospital público, mas isso seria o ideal por ser um local que oferece serviços de saúde. Se 

não for assim, o hospital pode se tornar um local transmissor de doenças, risco à saúde da 

população. Durante a aplicação deste formulário, foi possível notar que as instalações eram 

limpas com frequência, mas, devido à movimentação intensa, as dependências nunca estavam 

completamente limpas.  

A tabela a seguir expõe os dados referentes à opinião dos pacientes quanto às 

alternativas apresentadas pela autora para melhorar o atendimento à população: 

 

Tabela 2 - Alternativas para melhorar o atendimento. 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

Consultas e exames agendados por e-mail e telefone 0% 8% 16% 12% 64% 

Contratação de novos médicos e servidores em geral 37% 29% 12% 22% 0% 

Melhores condições de trabalho aos funcionários 0% 12% 38% 25% 25% 

Treinamento para os servidores 8% 25% 25% 29% 13% 

Mais verbas destinadas à saúde (Hospital Regional) 54% 25% 8% 13% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A questão apresentou cinco alternativas de sugestões, conforme mostra a tabela acima. 

Os respondentes deviam numerá-las de 1 a 5. Considerava-se como 1 a alternativa mais viável 

e assim sucessivamente até o 5, que seria considerada a menos viável de todas. 

Conforme opinião das pessoas abordadas, as alternativas mais e menos viáveis 

obedeceriam à seguinte ordem, considerando-se a alternativa com maior porcentagem dentro 

de cada colocação: 1 – Mais verbas destinadas à saúde (54%); 2 - Contratação de novos 

médicos e servidores em geral (29%); 3 - Melhores condições de trabalho aos funcionários 

(38%); 4 - Treinamento para os servidores (29%); 5 - Consultas e exames agendados por 

telefone e e-mail (64%). 

Durante a aplicação do formulário, houve situações em que os pacientes não 
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conseguiram realizar exames devido à falta de materiais e essa informação foi passada à 

população pelos servidores do Hospital Regional, ou seja, segundo os servidores, o hospital 

não tinha recursos suficientes para atender a todos, somente os casos de urgência estavam 

sendo priorizados. Portanto, previa-se que a alternativa “Mais verbas destinadas à saúde 

(Hospital Regional)” seria a mais votada, uma vez que a população tende a associar a falta de 

dinheiro à precariedade do atendimento. 

No referencial teórico-empírico, segundo a cartilha “Entendendo o SUS” (2007), os 

estados e os municípios recebem recursos federais por meio de cinco blocos de 

financiamento. Os valores repassados ao municio de até o dia 03/06/2016 foram os seguintes, 

para cada um desses cinco blocos: atenção básica - R$ 2.694.555,65; atenção de média e alta 

complexidade - R$ 9.122.253,80; vigilância em saúde - R$ 452.269,07; assistência 

farmacêutica - R$ 228.116,15; e gestão do SUS - R$ 192.400,54. O município recebeu ao 

todo R$ 12.689.595,21 no mês consultado. Esses dados foram retirados no Portal da 

Transparência do website “Portal da Saúde”. Sabe-se que a maioria das pessoas não tem 

acesso a esse tipo de informação ou nem procura se informar sobre o assunto. Conclui-se, 

assim, que o problema da saúde, em Vilhena, não deriva diretamente da falta de verbas. 

Considerando que o Hospital Regional realiza uma média de 3.000 atendimentos mensais, 

cada atendimento custou ao Estado R$ 4.229,86. 

A segunda alternativa considerada mais viável foi “Contratação de novos médicos e 

servidores em geral”, com 29% dos votos. Contudo, observa-se que ela teve pouca diferença 

em relação à alternativa mais votada em primeiro lugar e em “Treinamento para servidores” - 

ambas obtiveram 25%. Os utentes consideram que o tempo de espera (gráfico 1) seria menor 

e que a organização e a limpeza do hospital (gráfico 4) estariam mais adequados ao seu 

funcionamento se houvesse mais médicos e mais servidores.  

A alternativa “Melhores condições de trabalho aos funcionários” foi considerada a 

terceira alternativa mais viável, obtendo 38% dos votos. Melhorar as condições de trabalho 

dos servidores melhoraria o atendimento em si, pois, de acordo com o resultado da tabela 1, 

no quesito “Simpática e Útil”, a equipe médica foi considerada a pior. Se a segunda 
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alternativa considerada mais viável (“Contratação de novos médicos e servidores em geral”) 

fosse colocada em prática, os médicos não ficariam sobrecarregados de serviço e atenderiam 

com mais simpatia aos pacientes. 

A alternativa “Treinamento para os servidores” somou 29% das respostas e ficou em 

quarto lugar. Caso aplicada, seria uma forma excelente de melhorar o atendimento da equipe 

de triagem, que foi considerada a pior entre as equipes de exame e equipe médica na tabela 1 

e no gráfico 6, que trataram do grau de satisfação. Esse treinamento seria viável para todos os 

servidores, pois os que fossem considerados bons ficariam excelentes ou se manteriam bons e 

os regulares e péssimos melhorariam. 

A alternativa menos viável foi a de “Consultas e exames agendados por telefone e e-

mail” (64%). De fato, pode-se dizer a menos viável para este caso concreto, pois se trata de 

um hospital que atende pessoas debilitadas e casos de emergência. Agendar as consultas e 

exames seria como burocratizar o atendimento, isso sem contar com o número de faltosos que 

somente tirariam a vaga de outras pessoas que precisam de atendimento de urgência.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho era o de identificar o grau de satisfação dos utentes do 

Hospital Regional em relação ao pronto atendimento da unidade, que envolve a equipe de 

triagem, a equipe médica e a equipe de realização de exames. Essas equipes foram avaliadas 

conjuntamente e comparadas. Foi questionado também quanto à disponibilidade de 

medicamentos prescritos durante o atendimento, quanto à estrutura do ambiente onde os 

pacientes receberam atendimento e, ainda, foram propostas cinco alternativas de sugestões 

para melhorar o atendimento, que os pacientes deveriam numerar por ordem decrescente de 

viabilidade (1 para a mais viável; 5 para a menos viável).  

Constatou-se que os pacientes estavam mais satisfeitos com o atendimento prestado 

pela equipe de exames e menos satisfeitos com as demais. Quanto à prescrição de 

medicamentos, constatou-se que a maioria necessitou de medicação, mas nem sempre esses 

estavam disponíveis no hospital. Em alguns casos, houve substituição de remédios por outros 
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de igual princípio ativo. As instalações, mesmo tendo sido consideradas pela maioria das 

pessoas abordadas como “boas”, é possível implementar melhorias, uma vez que se trata de 

um hospital público, onde toda higiene e cuidado são poucos. Quanto às alternativas 

propostas pela autora, os resultados obtidos foram na seguinte ordem, da mais viável para a 

menos viável: 1 – Mais verbas destinadas à saúde; 2 - Contratação de novos médicos e 

servidores em geral; 3 - Melhores condições de trabalho aos funcionários; 4 - Treinamento 

para os servidores; 5 - Consultas e exames agendados por telefone e e-mail. 

 Uma das limitações identificadas para este estudo foi o desinteresse por parte 

de algumas pessoas abordadas em responder o formulário, o que resultou na anulação de 

alguns deles durante a pesquisa. Também houve dificuldade em se obterem informações do 

Hospital Regional. Uma sugestão para futuras pesquisas seria a de aplicar também um 

formulário para as pessoas internadas, para os servidores e para o gestor ou, ainda, realizar a 

pesquisa fora do hospital ou em um hospital particular e estabelecer comparações.  

 

REFERÊNCIAS 

BEUX, M. C.; LAIMER, V. R.; LAIMER, C. G. Qualidade no atendimento: uma 

alternativa para obter a satisfação dos clientes de uma instituição financeira. Revista de 

Administração IMED, v. 2, n. 2, p. 106-117, 2012. 

BRASIL. ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Lei de Bases da Saúde. Disponível em: 

<https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Leis_area_saude.aspx>. Acesso em: 18 out. 

2016. 

___________. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cartilha Entendendo o SUS, 2007. Disponível 

em: <http://www.portaldasaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-

o-sus-2007.pdf>. Acesso em: 02 out. 2016. 

___________. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 

12 out. 2016. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Leis_area_saude.aspx
http://www.portaldasaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus-2007.pdf
http://www.portaldasaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus-2007.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm


 

42 

 

___________. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n.º 10.048 de 08 de novembro de 

2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 12 

out. 2016. 

___________. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 12 out. 

2016. 

COURA, B.; PINTO, A. A. G.; SALGADO, F. F.; DANTAS, M. B. Gestão de custos em 

saúde. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009.  

FURLAN, C. E. F. B. Avaliação da qualidade do atendimento hospitalar: o esperado e o 

percebido por clientes e acompanhantes. 112 f. Tese (doutorado). Programa de Pós-

Graduação Doutorado em Ciências. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Universidade 

de São Paulo, 2011. 

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2009.  

GOHN, M. G. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. (Coleção questões de nossa época; v. 32). 

HOFFMAN, K. D.; BATESON, J. E. G. Princípios de Marketing de Serviços. 614 p. 

Tradução da 2ª edição Norte-Americana. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

MACHADO, R. O.; ANGNES, J. S.; PIMENTEL, M. E. B.; MAZUR, L. Satisfação no 

atendimento: um estudo na empresa JM Alarmes em Guarapuava/PR. Revista de Gestão 

e Secretariado, v. 4, n. 2, p. 151-176, 2013.  

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

RONDÔNIA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Constituição do Estado de Rondônia. 

Disponível em: <http://www.al.ro.leg.br/leis/constituicao-do-estado-de-rondonia>. Acesso 

em: 18 out. 2016. 

SIENA, O. Metodologia da pesquisa científica: elementos para elaboração e apresentação 

de trabalhos acadêmicos. Porto Velho, 2007.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.al.ro.leg.br/leis/constituicao-do-estado-de-rondonia


 

43 

 

A IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO PARA O DESCARTE DE PILHAS E 

BATERIAS PORTÁTEIS EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM PORTO VELHO-RO 

 

Wanislay Alexandre da Costa
 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS) 

Andrina Guimarães Silva Braga
 
(UNIR) 

Renato Abreu Lima
 
(UFAM) 

 

RESUMO 

 

O século XXI, com todas as suas características científicas e tecnológicas, começa por colocar dois grandes 

desafios: conciliar as exigências da vida moderna com a busca por qualidade de vida para as pessoas, 

promovendo o desenvolvimento com o mínimo de impacto ambiental possível. Tendo em vista a necessidade do 

contexto escolar em propor alternativas viáveis para problemas emergenciais de cunho educativo, decidiu-se 

aplicar em uma Escola da Rede Pública Estadual o “Projeto Descarte de Pilhas e Baterias Portáteis”, o qual 

apresenta alternativas viáveis para orientar a comunidade escolar sobre a necessidade de programar formas 

corretas de descartes de eletroeletrônicos portáteis. Os resultados do trabalho mostraram possibilidade de 

perceber o quanto é grande a falta de informação e conscientização dos estudantes da Escola pesquisada, com 

explicação do conteúdo e aplicação do "Projeto Descarte de Pilhas Portáteis", porém, os resultados foram 

diferentes e satisfatórios, com participação e desempenho de todas as turmas. Considerando como ação 

inovadora na escola com resultados obtidos em curto tempo. 

 

Palavras-chave: Comunidade escolar. Consumo sustentável. Impacto ambiental.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O século XXI com todas as suas características cientificas e tecnológicas, começa por 

colocar dois grandes desafios: conciliar as exigências da vida moderna com a busca por 

qualidade de vida para as pessoas, promovendo o desenvolvimento com o mínimo de impacto 

ambiental possível. Esses desafios são temas de inúmeras discussões e preocupam a maioria 

das pessoas em todo o Planeta. No entanto, embora haja tanta mobilização em torno das 

questões socioambientais e várias campanhas educativas veiculadas nos Meios de 

Comunicação Social (MCS), a integração entre homem-ambiente-modernidade e 

desenvolvimento tecnológico e sustentável não têm sido priorizada em discussões no 

cotidiano da maioria das pessoas (MARÇAL, 2005). 

No Brasil, as pilhas e baterias têm recebido uma especial atenção nos últimos anos, 

dados os impactos que acarretam ao meio ambiente e à saúde humana. Em sua constituição, 

elas guardam elementos tóxicos, chamados metais pesados, que podem ser repassados, 
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quando descartados de forma inadequada, não só ao solo, como também à água, à atmosfera e 

consequentemente, através da cadeia trófica, aos usuários desses meios (BRENNIMAN, 

1994).  

O trabalho educacional é, sem dúvida, um dos urgentes e necessários meios para 

reverter essa situação, pois atualmente, grande parte dos desequilíbrios está relacionada a 

condutas humanas pelos apelos consumistas que geram desperdícios, e pelo uso inadequado 

dos bens da natureza e, através das instituições de ensino, que poderemos mudar hábitos e 

atitudes do ser humano (FELIX, 2007). 

Só no Brasil são produzidas anualmente, segundo a Associação Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica (ABINEE), cerca de 800 milhões de pilhas e 10 milhões de baterias. 

Constituindo-se num resíduo tóxico lançado no meio ambiente diariamente por milhões de 

pessoas (BRUM et al., 2011). 

Com isso, este trabalho teve como objetivo aplicar um projeto visando sensibilizar a 

comunidade educativa da importância do Descarte de Pilhas e Baterias Portáteis de forma 

correta, evitando-se assim, efeitos e problemas do manuseio, armazenamento e descarte de 

resíduos que possam contaminar ou provocar problemas ao ser humano e ao meio ambiente. E 

também de apoiar e incentivar a escola a dar continuidade aos seus trabalhos já realizado 

referente ao tema aqui abordado de uma forma dinâmica e criativa.   

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil a ideia de coleta seletiva é recente, pilhas e baterias tiveram início no dia 22 

de julho de 2000 e a reciclagem de alguns tipos de pilhas e baterias começou no dia 22 de 

julho de 2001, em função disso, o Conselho Nacional de Meio Ambiente partir da Resolução 

257 do (CONAMA, 1999). Devido à inexistência de estrutura de coleta e poucas empresas na 

área de reciclagem, o material coletado se tornou um problema para muitas cidades 

brasileiras, por isso, em 2008 o CONAMA criou uma nova resolução, a 401, que preconiza 

que todos os pontos de venda de pilhas e baterias do país terão dois anos para oferecer aos 

consumidores pontos de coleta para receber os produtos descartados, e caberá ao comércio 



 

45 

 

varejista encaminhar o material recolhido aos fabricantes e importadores que, por sua vez, 

serão responsáveis pela reciclagem, ou, quando não for possível, pelo descarte definitivo em 

aterros sanitários licenciados.  

A coleta seletiva é o ato de separar: papel, plásticos, metais e vidros, para que não 

sejam descartados como lixo e que sejam reutilizados diminuindo o consumo de matéria 

prima, reduzindo a quantidade de lixo jogado nos aterros e lixões, podendo ainda ser 

comercializados e transformados em novos produtos através do processo de reciclagem, que 

pode ser industrial e/ou artesanal (BRUM et al., 2011). 

 Reciclar significa transformar os restos descartados pelas residências, fábricas, lojas e 

escritórios em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Não importa se o papel 

está rasgado, a lata amassada ou a garrafa quebrada. Ao final, tudo vai ser dissolvido e 

preparado para compor novos objetos e embalagens. A matéria orgânica também pode ser 

reciclada, no qual sobras de comida, dentre outros resíduos orgânicos, sofrem ação dos 

micróbios, formando adubo para o solo (RODRIGUES, 1997). 

Aproximadamente, cada bateria ou pilha depositada de forma errada no meio ambiente 

contamina uma área de cerca de um metro quadrado, portanto, o dano ambiental pode ser 

ainda maior dependendo da quantidade de pilhas e baterias jogadas nos lixões (ROA, 2009). 

 Nas pilhas e baterias são geradores elétricos químicos são capazes de transformar 

energia química em energia elétrica. Podem ser divididas em primárias (não recarregáveis) e 

secundárias (recarregáveis). Com o descarte indevido destes materiais, os metais pesados 

presentes como chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, cobre, zinco, manganês, prata entre 

outros, podem ser lixiviador infiltrando-se e contaminando o solo, o lençol freático e também 

a fauna e a flora das regiões próximas (ROA, 2009).  

Além disso, estes metais são bioacumulativos. Quando absorvidos pelo ser humano 

através da cadeia alimentar depositam-se no tecido ósseo e gorduroso, podendo provocar 

doenças: alergias de pele e respiratórias; vômitos; diarreias; diminuição do apetite e do peso; 

dores de estômago; inibição das células de defesa do organismo e bronquite, podendo 
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inclusive causar danos ao sistema nervoso, edemas pulmonares, osteoporose e alguns tipos de 

câncer (ROA, 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Rio Branco de Porto Velho/RO de abril a junho de 2012 no período noturno, com participação 

de 200 alunos de seis turmas do primeiro ano da EJA com faixa etária de 17 a 30 anos, dos 

dois professores da disciplina de Biologia da escola, bem como toda a direção da escola. 

O trabalho foi uma forma encontrada para mostrarmos uma possível diferença 

existente no modo de descarte pilhas e baterias, entre os alunos de rede pública, sejam elas de 

caráter social ou econômico. Sendo realizado em dois momentos distintos: No primeiro 

momento a realização de coleta de dados por meio de uma pesquisa com os alunos da escola. 

A pesquisa se deu por meio das seguintes questões: Você possui algum aparelho que utilize 

pilhas ou baterias? Ao comprar suas pilhas, você prefere as recarregáveis ou descartáveis? 

Quanto tempo, em média, você passa utilizando suas pilhas?  Você se informa a respeito do 

tipo da pilha que está comprando? Existe coleta Seletiva em sua escola? Você possui 

conhecimento dos pontos de coleta autorizados a receber pilhas e baterias? Você possui 

conhecimento dos perigos e riscos quanto ao descartar pilhas e baterias diretamente no meio 

ambiente? Existem formas de Reciclar pilhas e baterias? Você conhece algum metal pesado 

em uma pilha ou bateria? Seus descartes são diretamente no lixo doméstico? 

Enquanto que no segundo momento, explanou-se o tema em forma de palestra com o 

objetivo de sensibilizar a escola, por meio de esclarecimentos e sugestões dos alunos com o 

tema “Projeto Descarte Pilhas e Baterias Portáteis”. Em seguida, os alunos foram divididos 

em grupos com o intuito de confeccionarem caixas, sendo que os mesmos deviam escolher 

lugares estratégicos para o descarte das pilhas e baterias portáteis, sendo estes salas dos 

professores, pátio da escola, lanchonete e biblioteca. Quando as caixas obtiveram sua carga 

máxima, estas foram levadas pela direção aos pontos de coletas autorizadas e credenciadas, 

tais como: Banco Santander, Loja Bemol, Loja C&A e todas as operadoras de telefonia.  
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No final da aplicação deste trabalho, fez-se a premiação do grupo que tivesse arrecado 

a maior quantidade de material a ser reciclado, estimulando o cognitivo do aluno, além da 

responsabilidade socioambiental. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os resultados obtidos desta pesquisa, observou-se que os alunos são 

perceptíveis e fizeram de maneira correta a diferente existente nos modos de conhecimento 

em separar pilhas e baterias portáteis (Figura 1).  

 

Figura 1: Nível de conhecimento sobre pilhas e baterias portáteis 

 

Fonte: Wanislay Alexandre da Costa 
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Verificou-se que 95% dos alunos da escola pública usam pilhas e baterias portáteis. 

Porém, quanto aos alunos sobre a escolha da pilha, verificou-se que 79% dos mesmos 

preferem as descartáveis.  

Quando questionados sobre o tempo em média de utilização da pilha, 92% dos alunos 

responderam que não sabiam da meia vida desse material. Ao questionar se possuem 

conhecimento sobre o tipo e marcas de pilha que estão adquirindo, 79% dos alunos afirmaram 

não se informar. Quanto à escola, se possui coleta seletiva, os alunos mencionaram que a 

mesma já teve coleta seletiva, porém não teve êxito por falta de responsabilidade dos próprios 

alunos e corpo docente. Quando questionados se possuem conhecimento dos perigos e riscos 

que pilhas e baterias podem trazer quando descartadas diretamente no meio ambiente, 25% 

dos alunos da escola, afirmaram possuir conhecimento. 

Com relação às formas de reciclagem, 20% dos alunos afirmam que sabem os 

procedimentos e técnicas para se chegar à reciclagem desses materiais. Porém, 95% dos 

alunos não conhecem ou nunca ouviram falar sobre metais pesados. Sobre onde descartam as 

pilhas e baterias após seu uso, 94% dos alunos da Escola Rio Branco responderam descartar 

em coletores comuns, e 6% em lixeiro adequado. 

 

Figura 2: Quantidade de pilhas arrecadadas pelos alunos 

 

Fonte: Wanislay Alexandre da Costa 
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Verificou que a turma com maior destaque sobre pilhas foi determinada pelo 2º A, 

como mostrado na Figura 2, acima representa comparada as demais turmas.  Com o menor 

desempenho ficou a turma 1ºA, com a cor relacionada cinza, com valores abaixo das demais 

turmas. 

Com os resultados obtidos na Figura 3, verificou-se que a turma 3º A teve a maior 

arrecadação de baterias portáteis e com maior interação da turma comparada as demais turmas 

do projeto. A turma do 2º B, com menor índice realizado durante coleta de baterias portáteis, 

seja ele pela falta de interesse ou até mesmo o tempo. 

 

Figura 3: Quantidade de baterias portáteis arrecadadas pelos alunos 

 

Fonte: Wanislay Alexandre da Costa 
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pontuação na disciplina de biologia para as turmas ganhadoras e premiação com chocolates. 

Considerando como uma ação inovadora na escola com resultados obtidos em curto tempo.  

Os resultados serviram para Escola Ensino Fundamental e Médio Rio Branco, para 

abrir espaço para alunos nos períodos manhã e tarde, com trabalhos voltados ao tema do 

projeto acrescentado matérias educativas e didáticas como folder, cartilha explicativa, vídeos, 

painel, mural de fotos até mesmo para comunidade como forma de orientar e sensibilizar a 

população sobre as questões educação ambiental. O projeto incentivou a escola a virar um 

ponto de coleta de pilhas e baterias portáteis.  

Em seu trabalho, Reidler (2002) enfatiza quando afirma que há necessidade de 

informação sobre os riscos à saúde e ao ambiente devido ao descarte inadequado; orientação 

sobre os procedimentos corretos para o descarte desse material, conscientização dos alunos e 

população sobre a importância do tema. Confirmo a necessidade de um trabalho ser aplicado 

sempre em extensão junto aos alunos e população. 

Segundo Artoni (2005), cita que pilhas e baterias portáteis não precisam morrer 

quando surge um modelo novo. A importância da ideia do autor e que possa trocar, 

reaproveita reutilizar componentes antigos nos novos produtos. 

Segundo Figueiredo (1995), os resíduos sólidos são diferentes em qualidade e 

quantidade, em volume e composição do que se produzia há algum tempo. Hoje, cada vez 

mais, é composto por materiais de difícil degradação, contribuindo para um aumento 

significativo da poluição ambiental.  

Segundo Caetano (2008), no Brasil, a maior parte dos resíduos eletrônicos tem um fim 

semelhante aos resíduos urbanos, ou seja, aterros sanitários. Concordo com autor sobre seu 

destino incorreto ao meio ambiente. 

Segundo Caetano (2008), é necessário refletir sobre o futuro de nosso planeta, 

ampliando nossa visão sobre a crise ambiental, cultural e humana que tem colocado em risco 

a qualidade e continuidade de vida, apesar de que todos os problemas ambientais são 

resultado do excesso de competitividade e busca pelo lucro. Com base na citação acima, o 
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autor estar correto, que vivemos em crise e sem cuidado com o meio ambiente e 

principalmente com o ser humano limitado os nossos pensamentos e visão de nossos atos. 

Por isso, defende-se a ideia do autor Artoni (2005), quando afirma que deve haver 

fiscalização para que o fabricante garanta tratamento eficiente àquilo que recolhe, com metas 

progressivas de reciclagem em relação ao total produzido, a exemplo do que acontece nas 

indústrias. É importante separar o nosso lixo corretamente e que todos se comprometam no 

contexto social e econômico. 

Tanto a Educação Ambiental como a Biodiversidade têm sido tema de preocupação 

constante dos cientistas e dos ambientalistas. Desde a Conferência de Estocolmo em 1972 

sobre o ambiente humano (PEDRINI, 2002) a EA foi formalmente citada num Tratado de 

implicações internacionais. Posteriormente, os educadores ambientais do mundo promoveram 

conferências internacionais específicas em EA como as de Tbilisi, Belgrado e Moscou 

(marcos referenciais da Educação Ambiental mundial). 

Corroborando com o autor acima, defende-se que a Educação Ambiental deva atuar no 

sentido de formar o indivíduo para atingir o estágio da autonomia com consciência própria e 

não pelo medo da punição.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a obtenção de dados da pesquisa e projeto, percebeu-se que falta sensibilização 

dos alunos, educação ambiental era um fator inerente para a escola com pilhas e bateria 

portáteis, eram longo descartadas no meio ambiente como um lixo qualquer. Agora que existe 

uma clara preocupação ambiental é de se esperar que não somente se faça uma coleta seletiva 

nas escolas mais sensibilização por partes dos fabricantes, dos revendedores, órgãos públicos 

e da população de modo geral. E um destino final seguro, mas principalmente, se 

desenvolvam novas tecnologias de pilhas que sejam compatíveis com um meio ambiente, 

assim como trabalhos de conscientização junto a escolas e comunidades. 

Observou-se a importância do aluno conhecer melhor o contexto onde vive, refletindo 

seu papel como sujeito no mundo e ter o dever de preservá-lo. Um grande passo foi dado, 
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professoras e alunos fizeram e continuam fazendo a sua parte na busca por um meio ambiente 

mais limpo, onde o lixo tem destino correto e onde a participação de todos na construção de 

um mundo melhor é fundamental. 

É de importância para a sociedade como para um a questão dos descartes e de pilhas e 

baterias portáteis devendo ser abordado e discutido nas escolas sempre, a fim de informar e 

aumentar a Educação Ambiental da população de forma didática e continua. Incentivando 

assim, a criação de mais postos de recolhimento de pilhas e baterias portáteis, evitando o 

descarte na natureza de metais pesados tão prejudiciais a sustentabilidade do planeta, e até 

mesmo a saúde da humanidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ARTONI, C. O lado B da tecnologia. Globo, p. 58-65, n.º 170. São Paulo, 2005. 

BRENNIMAN, G. R. Automotive and household batteries. USA: McGraw-Hill, 1994. 

BRUM, Z. R.; SILVEIRA, D. D. Educação Ambiental no uso e descarte de pilhas e baterias. 

Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, v.2, n.2, p.205-213, 

2011. 

CAETANO, M. J. Ética e meio ambiente. In: HISSA, Cássio Eduardo Viana. Saberes 

ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar. Belo Horizonte: UFMG, 2008.  

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução Normativa Nº 257 de 30 de 

Junho, 1999. Resolução Normativa nº 401 de 04 de Novembro, 2008. 

FELIX, R. A. Z. Coleta Seletiva em ambiente Escolar. Revista Eletrônica do Mestrado em 

Educação Ambiental, v. 18, p. 56 – 59 2007. 

FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Guia para coleta seletiva de pilhas e 

baterias. Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: 

<http://www.resol.com.br/textos/GUIA%20PARA%20COLETA%20SELETIVA%20DE%20

PILHAS%20E%20BATERIAS. pdf>. Acessado em: 08 abr 2014. 

FIGUEIREDO, P. J. M. A sociedade do lixo: os resíduos, a questão energética e a crise 

ambiental. 2.ed. Piracicaba: UNIMEP, 1995. 



 

53 

 

MARÇAL, M. P. V. Educação ambiental e representações sociais de meio ambiente: uma 

análise da prática pedagógica no ensino fundamental de Patos de Minas – MG. 2005. 210 f.. 

Dissertação. (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 

2005. 

PEDRINI, A. G. Trajetórias em Educação Ambiental. In: PEDRINI, A. G. (Org.) Educação 

Ambiental; reflexões e práticas contemporâneas. 5. ed., Petrópolis: Vozes, 2002. 

REIDLER, N. M. V. L.; GÜNTHER; WANDA, M.G. Percepção da População Sobre os 

Riscos do Descarte Inadequado de Pilhas e Baterias Usadas. Congresso Interamericano de 

Ingeniaría Sanitária y Ambiental, 28, Cancun, México, 2002.  

ROA, K. R. V. Pilhas e baterias: usos e descartes x impactos ambientais. Caderno do 

professor. GEPEQ- USP: curso de formação continuada de professores, 2009.  

RODRIGUES, L. F.; CAVINATTO, V. M. Lixo: de onde vem? Para onde vai? São Paulo: 

Moderna, 1997.  



 

54 

 

A RENDA NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS: VISÃO DOS ATORES A PARTIR 

DA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA DO BRASIL 

 

Marcelo Augusto Mendes Barbosa (SÃO LUCAS) 

Artur Souza Moret (UNIR) 

 

RESUMO 

 

O presente artigo objetiva verificar e determinar quais são as principais necessidades apontadas pela população 

extrativistas para o aumento de suas rendas a partir da coleta, quebra e comercialização da castanha-do-Brasil. O 

objeto balizador para medir e analisar o desempenho dos resultados para o aumento dessa renda tem como 

referência as iniciativas realizadas pela Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre-

COOPERACRE que produz resultados positivos e satisfatórios em relação à renda dos Extrativistas. A pesquisa 

foi realizada nas Reservas Extrativistas (RE): Chico Mendes (RECM) no Acre, em três comunidades; e Rio Ouro 

Preto (REROP) em Rondônia em cinco comunidades. A amostra foi do tipo aleatória estratificada, chegando a 

26 famílias de um total de 50 que residem nestas oito comunidades. Dessa amostra, 15 famílias pesquisadas 

foram da RECM e 11 da REROP. Trabalhou-se com um percentual de 1,96% dessa amostra com nível de 

confiança 95%, e 0,2 de desvio padrão; o valor crítico em relação ao grau de confiança é de 2. Foi definida uma 

única questão de estudo e seis hipóteses que foram testadas e foram confirmadas, com destaque para a 1ª, 4ª e 6ª 

que mostraram que para aumentar a renda dos extrativistas a condição principal é a inserção das boas práticas, ou 

seja, mais tecnologia de produção para gerar melhores desempenhos econômicos e financeiros aos residentes em 

RE. 

 

Palavras-chave: Boas práticas. Extrativista. Renda. Reservas extrativistas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Castanha do Brasil (CDB) é, depois da borracha, um dos principais produtos 

florestais de exportação da Amazônia. De acordo com dados do IBGE (2010) CDB gerou nos 

últimos vinte anos uma média produtiva de 31 mil toneladas/ano, demonstrando que o 

produto tem potencial econômico. De acordo com relatório Conjuntura Mensal sobre a 

Castanha do Brasil expedido pela CONAB (Abr./2012) as receitas geradas das exportações 

da CDB giraram em torno de U$S 6,5 milhões e os principais compradores são: Estados 

Unidos, O Reino Unido e a Alemanha do produto beneficiado com e sem casca. A Bolívia 

ainda é um dos principais compradores da castanha brasileira com casca, adquirida 

principalmente do estado do Acre que é o maior produtor brasileiro, e tem vantagens naturais 

devido à proximidade geográfica com esse o principal comprador.  

As atividades da CDB na Bolívia são maiores e agregam valor ao produto, diferente do 
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Brasil (as razões não serão apresentadas aqui porque merecem um tratamento adequado). O 

produto passa pelo processo de beneficiamento antes de ser comercializado no mercado 

europeu e americano. Segundo Barbosa (2015), o Estado do Acre com incentivos 

governamentais e instituições não governamentais, através da Cooperativa Central de 

Comercialização Extrativista do Acre, COOPERACRE vem desde 2005 mudando esse 

cenário de exportação da castanha com casca. A COOPERACRE se organizou e passou a 

agregar valor ao produto in natura, que antes era quase que 100% exportado para o mercado 

boliviano. Todos os esforços envidados pela COOPERACRE e demais parceiros 

governamentais e não governamentais, visam tão somente aumentar, diversificar e tornar a 

CDB mais aceita no mercado internacional, proporcionando um melhor resultado econômico 

em toda a cadeia produtiva (BARBOSA, 2015). O modelo da COOPERACRE por sua vez 

gera mais empregos e renda em toda a cadeia produtiva, principalmente para o coletor de 

castanha que está na primeira fase dessa cadeia.  

A comercialização da CDB é atualmente um dos produtos florestais mais importantes 

para geração de renda às populações extrativistas, portanto, qualquer alteração positiva tem 

impacto na mesma ordem da dinâmica dessas populações. Assim, construir alterações na 

cadeia produtiva com informações e dados pode ser importante para as atividades 

econômicas, até porque a CDB está incorporada na cultura desta população. Este artigo tem 

como objetivo verificar e determinar quais são as principais necessidades apontadas pelos 

extrativistas para o aumento de suas rendas a partir da coleta, quebra e comercialização da 

CDB. O parâmetro balizador para medir e analisar o desempenho dos resultados em relação 

ao aumento dessa renda consiste nas iniciativas realizadas pela COOPERACRE, que 

doravante serão apresentadas. 

 

2   MATERIAIS E MÉTODOS 

O universo da pesquisa refere-se às famílias residentes nas reservas extrativistas da 

Amazônia com potencial na produção na CDB que se compõem de aproximadamente de 

13.044 habitantes (IBAMA, 2006). Desse montante considerou-se para cálculo uma 
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amostragem estratificada dos habitantes de oito comunidades pertencentes às duas reservas 

extrativistas a serem pesquisadas. 

 

Quadro 1 – Universo dos extrativistas nas reservas a serem pesquisadas 

Localização/Cidade 
Reserva - 

Área (ha) 

Total 

aproximado 

de famílias 

da Resex 

Quantitativo de Famílias nas Comunidades 

Xapuri-AC 
RECM 

970.570 ha 
626 

Total de Famílias...................................................... 30 

Terra Alta Simitumba Fazendinha 

8 12 10 

Guajará Mirim-RO 
REROP 

204.583 ha 
177 

Total de Famílias....................................................... 20 

Divino Esp. 

Santo 
Petrópolis  Sepetiba Floresta 

Ramal do 

Pompeu 

3 5 2 4 6 

Total de habitantes das Reservas a 

serem pesquisadas 
865 Total de Famílias......................... 50 

Fonte: BARBOSA, 2015 

 

Vale salientar que na reserva RECM serão apenas pesquisados os extrativistas que 

desenvolvem as boas práticas no processo de produção da CDB e nesse caso não foram todas 

as famílias que receberam a capacitação de boas práticas pelo ICMBio-AC. A maior parte 

desses extrativistas é vinculada a cooperativas organizadas que puderam inserir melhorias de 

boas práticas através da ajuda institucional e da própria coletividade existente nas 

cooperativas da RECM. Considera-se que a abrangência geográfica da RECM comporta seis 

cidades, optou-se por trabalhar com os extrativistas que moram na região da cidade de Xapuri 

que são 626 famílias, aproximadamente 2.825 moradores (ACRE/SEMA, 2010). Para a 

pesquisa, realizaram-se os levantamentos dos dados nos seringais: Sibéria, comunidade 

Simitumba, onde moram aproximadamente 12 famílias que receberam capacitação para 

aplicarem o processo de boas práticas; Seringal Filipinas, comunidade Terra Alta, oito 

famílias; Seringal Cachoeira, um assentamento agroextrativista e comunidade Fazendinha 

com 10 famílias, totalizando 30 famílias.  

Na reserva extrativista REROP em Guajará Mirim, Rondônia a quantidade de famílias 

residentes de acordo com ICMBio-RO (2007) é de 177 famílias. Para critério de estratificação 

utilizou-se os moradores das comunidades: Divino Espírito Santo com três famílias; a 
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comunidade Petrópolis com cinco famílias; comunidade Sepetiba com duas famílias; 

comunidade Floresta com quatro famílias; e comunidade Ramal do Pompeu com seis 

famílias, totalizando para definição de amostra 20 famílias.  

A amostra será do tipo aleatória estratificada e servirá para estimar a proporção da 

população finita (MARTINS, 2006), pois considera que o universo a ser pesquisado é 

pequeno
1
. A variável de estudo está relacionada à classificação nominal ou categórica de 

mensuração simples dos indivíduos. O total da amostra selecionada é 50 famílias que fazem 

parte de uma classe. Trabalhou-se com um percentual de 1,96% dessa amostra, o nível de 

confiança escolhido é de 95%, e o desvio padrão populacional da variável a ser estudada é 

0,2; o valor crítico em relação ao grau de confiança é de 2.  Dessa forma, utilizou-se para 

determinação do dimensionamento do tamanho da amostra o instrumental para estimar a 

proporção de populações finitas para cada reserva, baseando-se nas oito comunidades das 

duas RE. 

Figura 1 – Determinação do cálculo amostral para as RECM e REROP 

 

Fonte: BARBOSA, 2015 

 

                                                 

1Para ser considerado grande e infinito o quantitativo de acordo com alguns autores deve chegar a mais de 100.000 elementos 

a serem pesquisado ou então maior que 5% da amostra da população, no caso deste trabalho esse quantitativo chegamos a 

8.500 aproximadamente, que credencia a pesquisa como de amostra finita (MARTINS, 2006).  
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Foram pesquisados conforme cálculo amostral 26 famílias de extrativistas, coletores 

da Castanha do Brasil das duas reservas estudadas em oito comunidades, sendo 15 

(arredondando) famílias na RECM, na cidade de Xapuri-AC, Seringais: Sibéria, Filipinas e 

Cachoeira respectivamente nas comunidades Simitumba e Terra Alta e Fazendinha. Na 

REROP foram pesquisadas 11 (arredondando) famílias, na cidade de Guajará Mirim-RO, 

comunidades: Divino Espírito Santo, Petrópolis, Sepetiba, Floresta e Ramal do Pompeu.  

Os dados das variáveis quantitativas descontínuas foram coletados através da 

aplicação de um questionário. O questionário teve uma única questão que foi: O que é 

necessário para que o extrativista possa aumentar o valor de sua renda em relação à coleta e 

quebra de castanha do Brasil; a partir dessa questão se formulou seu desdobramento em seis 

possíveis hipóteses a serem testada para o estudo. O questionário foi estruturado de forma 

fechada, optando-se por usar um tipo de adaptação da escala de Likert com três variáveis que 

foram elas: (A) não tem importância para aumentar a renda; (B) tem pouca importância para 

aumentar a renda; (C) tem muita importância para aumentar a renda. Os dados são 

apresentados em um gráfico de barras os quais irão incluir as seis hipóteses desse estudo partir 

da questão formulada.  

 

3   A RENDA DOS EXTRATIVISTAS 

Existe uma diversificada quantidade de definições sobre o que é renda. Keynes (1984) 

menciona que a renda, excluindo inflação e desemprego, depende dos níveis e das relações 

existentes entre a poupança e investimento, e o consumo e investimento. Para Ricardo (citado 

em SANDRONI, 2009), a renda diferencial está relacionada aos diversos níveis de 

fertilização da terra, ele ainda aponta outro fator que estaria ligado ao aumento dos custos de 

produção e como consequência a confirmação de seu conceito sobre renda diferencial, que 

seria: “[...] a distância do local de cultivo ao centro consumidor. Quanto mais longe, maiores 

os custos de transporte e maiores os custos de produção” (SANDRONI, 2009, p. 725). Outro 

conceito de renda que está relacionado a este estudo que é o de renda econômica. Renda 

econômica diz respeito aos: “[...] ganhos de um fator de produção que excedem a quantia 
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mínima necessária para mantê-lo em seu emprego e impedir o seu deslocamento para os 

outros usos” (SANDRONI, p. 726, 2009), este é basicamente a situação que vem ocorrendo 

com os extrativistas da Amazônia face a baixíssima produtividade das castanheiras e por que 

não dizer de outros meios de subsistência sem efetividade que não conseguem fixar o 

extrativista em suas colocações.  

Historicamente não há dados precisos para se determinar a renda per capta dos povos 

extrativistas no período do auge da extração da borracha. Historiadores e demais estudiosos 

da Amazônia, apontam que a economia extrativista teve um período de ascensão entre os anos 

de 1890 até 1920, tendo um destaque maior para a década de 1910 (HOMMA, 1993)
2
. Como 

consequência, ocorreu um fluxo migratório contínuo de nordestinos atraídos pelo extrativismo 

da borracha, na grande maioria, fugidos da crescente estiagem que assolava a região nordeste 

do país nesse mesmo período (HOMMA, 1993). 

A economia tradicional da Amazônia é peculiar por “[...] ser um modo de produção 

que consegue conjugar vários tipos de atividades em uma mesma unidade produtiva no meio 

rural” (ALLEGRETTI, 1992, p. 22). Isto é resultado (das famílias) da combinação da 

produção para própria subsistência e o excedente (que na maioria dos casos é de pouca 

quantidade) é comercializado em centros mais urbanos. Isso em partes pode ser observado 

quando das iniciativas da Cooperativa Central de Comercialização Extrativistas do Estado do 

ACRE – COOPERACRE.  

 

4  COOPERACRE – RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES - RECM 

Apesar de haver propensão à produção da biodiversidade, que pode ir da pesca à caça, 

da coleta de frutos a produção de farinha, dentre outros, o modelo ainda apresenta ineficiência 

do ponto de vista da gestão e da própria geração de complexidades produtivas. Um dos 

exemplos que pode ser ilustrado e que é enfatizado como modelo de inserção de boas práticas 

é o próprio beneficiamento dado pela COOPERACRE à CDB, e outros produtos 

                                                 

2 De todas as regiões do país, a Amazônia nesse período “[...] foi a que apresentou maior crescimento populacional; 45,91%, 

no primeiro período, e de 107,02% no segundo (HOMMA, 1993, p.71) 
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agroflorestais. Efetivamente a COOPERACRE desenvolve de forma consciente a 

complexidade na cadeia de valor da produção extrativista, vai além da ideia reducionista de 

produzir e gerar rendas a partir de um ou poucos produtos (BARBOSA, 2015).  

A COOPERACRE atende aproximadamente dez municípios do estado do Acre, 

abrangendo em torno de 1.800 famílias extrativistas. A gestão da COOPERACRE é 

participativa, ampara-se em preceitos de sustentabilidade e formação educacional dos 

habitantes das Reservas Extrativistas (RE) (BARBOSA, 2015). Conta com parceiros 

governamentais como o SEBRAE que contribui para capacitação de cursos de gestão aos 

cooperados; com o Governo Federal, através do IBAMA; com o Governo do Estado do Acre, 

Embrapa, UFAC, UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza), dentre outros.  

Os produtos desenvolvidos pela COOPERACRE são a CDB, principal produto da 

cooperativa; o óleo de copaíba, que é retirado através do processo de boas práticas; o látex, 

com o qual há preocupação quanto ao tempo de repouso das seringueiras para coleta; e as 

polpas de frutas: açaí, cajá, maracujá, goiaba, acerola, cupuaçu, manga, graviola e outros 

produtos. Todo o processo de produção da COOPERACRE é baseado em uma cesta sinérgica 

de produtos que geram um bom resultado econômico/financeiro para os cooperados, o que 

efetivamente contribui para uma renda mensal mais condigna para cada família extrativista 

vinculada à cooperativa (BARBOSA, 2015).  

A prática utilizada pela COOPERACRE indica que há possibilidade para gestão da 

diversidade de produtos tipicamente oriundos da floresta. Com a implantação das boas 

práticas o resultado gerado foi de crescimento na comercialização como demonstra a figura 1 

(retirada de um dos informativos da cooperativa). A comercialização saiu de uma marca de 

250 toneladas, em 2002, para 3.000 toneladas, em 2008. Aproximadamente 1.200% de 

crescimento em sete anos de implantação de boas práticas. 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Figura 2 – Crescimento da comercialização da CDB entre os anos de 2002 a 2008. 

Fonte: Boletim Informativo n.01 Jun/2009–- COOPERACRE. 

 

5  BOAS PRÁTICAS: COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DA CDB 

Todo e qualquer conceito que venha a ser utilizado para caracterizar o que são boas 

práticas para a CDB, está ligado a um conjunto de exigências para melhorar os resultados de 

um processo que está relacionado a um produto ou mesmo a um serviço. A COOPERACRE, 

em seu site
3
 descreve como são realizadas as boas práticas: “[...] um conjunto de cuidados e 

critérios recomendados em relação ao manejo de produtos agroflorestais, visando preservar 

suas qualidades e evitar contaminações.” A definição, ou mesmo a prática, objetiva qualificar 

o produto e obter preços mais adequados ao consumidor. Assim, as boas práticas são formatos 

que agregam valor ao produto. Gonçalves (2009) descreve que o processo de boas práticas se 

refere aos cuidados que necessariamente devem ser observados por quem compõem a cadeia 

                                                 

3 Disponível em: http://www.cooperacre.com/sustentabilidade.html - acessado em 08/04/2015 



 

62 

 

produtiva da CDB. A maior de todas as preocupações com a CDB está relacionada a um tipo 

de fungo conhecido como aflatoxina (Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus) que pode 

causar sérios danos à saúde pela ingestão da amêndoa. Esta contaminação se dá quando o 

ouriço permanece no chão em contato com umidade após sua queda da castanheira.  

Figura 3: Fases do Processo de Boas Práticas. 

 

Fonte: AFLORAM (JAN/2003 a MAI/2007), In Barbosa, 2015 

 

A coleta, a quebra e o transporte da floresta até os depósitos para armazenamento da 

CDB ainda apresentam práticas rudimentares, mesmo na RECM onde houve algum tipo de 

evolução nesse sentido. A coleta é a fase inicial da cadeia produtiva da CDB, e é a parte que 

mais preocupa os compradores, porque se o produto permanecer muito tempo no solo e em 

contato com umidade há a contaminação pelo fungo da aflatoxina. Para minimizar o tempo do 

ouriço no chão o “[...] ideal é que a coleta seja feita durante a safra, com pequenos intervalos 

entre uma coleta e outra, [...] com isso as chances de contaminação são menores” (APIZ, 

2008, p. 18). 

O transporte dos castanhais até os centros de comercialização é uma das etapas do 

processo de boas práticas mais penosas para o extrativista, pois ele tem de carregar (na 
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maioria das vezes em suas costas) sacos que podem variar de 10 a 30 quilos, isso dependendo 

da distância e da própria produção gerada a ser transportada. Em alguns casos há a 

necessidade de se construir pequenos paióis para que sejam realizados carregamentos por 

etapas (APIZ, 2008). No Acre, em algumas comunidades esse processo de transporte se dá 

através da utilização de animais (burros e cavalos) (BARBOSA, 2015). Na Bolívia, em alguns 

castanhais, os extrativistas constroem pequenos carrinhos de mão que ajudam no transporte de 

dentro da floresta até os pontos de armazenagem (BARBOSA, 2015). O transporte da 

colocação dos extrativistas até a cidade para o processamento de beneficiamento ocorre de 

duas formas, na primeira parte, os extrativistas se responsabilizam por entregar para o 

comprador, isso ocorre quando o produtor teve uma pequena produção, que para o comprador 

pode não compensar ir buscar (BARBOSA, 2015). Na RECM, o processo de transporte até a 

cidade ocorre por conta do comprador. Na maioria dos casos, os extrativistas estão associados 

a alguma cooperativa que tem um transporte e que deduz um percentual dos custos de 

transporte da própria produção do extrativista. Esse processo é a segunda forma de transportar 

a produção até a cidade que diferente da primeira forma, está associado a questões escalares. 

É importante destacar que somente desenvolver boas práticas no extrativismo não é suficiente, 

o investimento em equipamentos se faz necessário para obter mais eficiência e qualidade 

(BARBOSA, 2015). 

 

6 PRODUÇÃO E PROCESSO DE BOAS PRÁTICAS DA CDB NAS RESERVAS 

EXTRATIVISTAS RECM E REROP 

A quantidade da produção das castanheiras é um ponto extremamente importante para 

o aumento da renda, entretanto deve-se destacar que diferente de uma fábrica, que depende de 

inputs de entrada para sua geração produtiva, o qual é perfeitamente passível de controle pelo 

empresário, a castanheira não depende de mais nada a não ser da própria natureza, dos 

fenômenos ambientais, para assim gerar uma quantidade relativamente significativa para que 

o extrativista possa auferir resultados a partir disso (BARBOSA, 2015). A questão é que nem 

sempre há uniformidade na produção da natureza, e em muitos dos casos uma safra de CDB 
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anual pode não ser o que se esperava. Uma saída para isso é diversificar o tipo de produção 

em agroextrativista, isso certamente parte para compreendermos que devam ser geradas novas 

sinergias e a biodiversificação entre os produtos potencialmente passíveis de produção em 

reservas extrativistas.  

Ao observamos os resultados da produção da CDB no Acre constamos que ciclos de 

produção não são uniformes, há, contudo, que se entender, que tais desempenhos não 

dependem exclusivamente da vontade humana e sim da vontade da natureza.  

 

Figura 4: Gráfico do Histórico da Produção da CDB no Estado do Acre (em toneladas) entre os anos de 

1990 e 2009. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A produção da CDB nos últimos vinte anos no estado de Rondônia se comportou no 

início dos anos 1990 declinante, indo até o final 1997. No início de 1998 e final de 1999 

houve uma ascendência significativa até o final dos anos de 2000. De 2001 até 2008 

apresentou declínio, tendo uma leve ascendência em 2009. A relação da produção de CDB 
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das cidades de Rondônia com as da cidade do Acre não coincide, não podem ser 

caracterizadas como simetrias em função de alguma ocorrência que tenha relação com algum 

tipo de evento natural. O mesmo pode-se ser observado no gráfico seguinte, onde os 

resultados são referentes à produção de CDB no Estado de Rondônia.  

Se fizermos um espelhamento dos gráficos podemos constatar que no início dos anos 

2000, tanto o Acre como Rondônia tiveram uma queda, até proporcional a produção de cada 

região. É importante destacar nesse caso que, no Acre, as castanheiras são mais jovens, e sua 

quantidade é muito superior à quantidade encontrada em Rondônia (BARBOSA, 2015).  

 

Figura 5: Gráfico do Histórico da Produção da CDB no Estado de Rondônia (em toneladas) entre os anos 

de 1990 e 2009. 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

7  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Das variáveis de estudo dispostas na única questão realizada, praticamente todas 

tiveram resultados satisfatórios, ou seja, as seis hipóteses testadas foram confirmadas. Dessa 
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forma para que o extrativista possa aumentar sua renda a partir da produção da Castanha do 

Brasil ele precisa que os seis fatores analisados estejam sendo preconizados para sua atividade 

extrativista gerar mais renda as suas famílias.  

 

Tabela 1 - Universo dos extrativistas quanto às hipóteses levantadas nas REROP e RECM. 

HIPÓTESES 
REROP (variáveis)

4
 RECM (variáveis) 

A B C A B C 

Implantação de melhores técnicas de coleta e quebra  1 4 6 5 2 8 

Melhorias nas áreas de manuseio e armazenamento 0 2 9 1 5 9 

Projetos de beneficiamento das amêndoas, transformação 

da castanha com casca em castanha embalada 
0 2 9 2 2 11 

Beneficiamento - agregação de valor transformando a 

matéria prima em produtos derivados 
0 3 8 0 0 15 

Práticas de Comercialização em Mercados Consumidores 0 3 8 1 1 13 

Capacitação dos extrativistas para aplicação de boas 

práticas de produção 
0 1 10 0 2 13 

Fonte: Barbosa, 2015 

Figura 5 - Apresentação dos Resultados da Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbosa, 2015 

                                                 

4 (A) não tem importância para aumentar a renda; (B) tem pouca importância para aumentar a renda; (C) tem muita 

importância para aumentar a renda 
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A primeira hipótese que está relacionada à implantação de melhores técnicas de coleta 

e quebra é considerada por mais de 54% dos extrativistas pesquisados como de muita 

importância para aumento da renda; 23% consideram que não tem importância ou tem pouca 

importância, esse percentual foi apontado em partes pelas famílias residentes na REROP. Por 

outro lado, se for comparado a mesma variável “A” entre as duas RE estudadas observa-se 

que há uma relação percentual (Quadro 2, variável “A”) a maior de 80% para a RECM em 

relação a REROP, isso indica que as famílias pesquisadas da RECM perceberam que se 

houver implantação de melhores técnicas de coleta e quebra haverá aumento da renda.  

Outro resultado relevante que merece ser analisado foi o previsto na variável “C” da 

quarta e sexta hipóteses do estudo. Ao somar os resultados tanto da hipótese 4 como da 6, 

chegou a 23 famílias que consideram como muito importante o beneficiamento, a agregação 

de valor da CDB e ainda a capacitação dos extrativistas em processos de boas prática para 

aumentar a renda das famílias. O que representa um percentual de 89% se comparado ao total 

de famílias pesquisadas em ambas as RE. 

Em todas as demais hipóteses chegou-se a confirmação de que todos os fatores 

elencados são muito importantes para que os extrativistas possam aumentar suas rendas. É 

importante destacar que às famílias dos extrativistas da RECM já vivenciam esse estado de 

melhoria econômica a partir das iniciativas da COOPERACRE, e respondem com 

conhecimento vivido que tais pressupostos elencados se confirmam em efetivo, e que pode ser 

posteriormente um novo objeto de estudos para famílias residentes em RE que efetivamente 

não conseguem obter melhores resultados a partir de sua produção extrativista ou 

agroextrativista.  

 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido estudo conclui que em todas as conjecturas testadas para que as famílias 

extrativistas possam aumentar suas rendas passa necessariamente, não pela ordem de maior 

importância para a de menor, mas sim por conjunto de ações interdependentes a serem 

desenvolvidas pelo poder público e demais entidades, visando melhorar as condições dos 
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extrativistas em termos econômicos e sociais dos quais passam primeiro: pela capacitação dos 

extrativistas quanto às boas práticas da produção; segundo: pela capacidade de diversificar 

sua cesta de produtos quer sejam tipicamente florestais ou agroflorestais “biodiversificados”, 

de forma que o processo tenha em sua essência os preceitos de sustentabilidade ambiental e 

econômica, bem como a manutenção das culturas e saberes dos povos das florestas; terceiro: 

pelo processo de beneficiamento e agregação de valores dos produtos típicos da floresta; 

quarto: pela melhoria dos processos de transporte e armazenamento; e por último: de um 

projeto que viabilize a comercialização em escala nacional e ou internacional dos produtos 

florestais produzidos com o processo das boas práticas. 

Assim, os resultados demonstram que as boas práticas são importantes para melhorar a 

renda e corrobora com a prática de associações como RECM, indicando que a percepção do 

extrativista combina com as leis econômicas, isso porque as boas práticas são atividades para 

agregar valor ao produto. Destaca-se que há interesse por parte dos extrativistas no 

desenvolvimento de atividades que implicam maior labor, mesmo que todo o ambiente seja 

inóspito, sobretudo, porque compreendem acertadamente que à implementação dessas 

atividades proporciona aumento da renda e da qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo identificar as sentenças prolatadas em segunda instância mais relevantes, a 

fim de verificar qual o montante das condenações aplicadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, às empresas 

que praticam assédio moral organizacional ou coletivo, como forma de gestão, também chamadas de 

administração por estresse. Visa também verificar quais os tipos de práticas de assédio moral e se houve 

reincidência. Para tanto, fez-se uma pesquisa exploratória, com análise documental online, quali/quanti, no 

período de 2006 a 2016. A fim de estudar o tema, a pesquisa foi realizada no site 

http://liber.advisebrasil.com.br/liber, que realiza a publicação das sentenças prolatadas em segundo grau de 

todos os tribunais inclusive dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Utilizou-se filtros de busca por ação civil 

pública, sentenças de segundo grau, tipo de práticas de assédio moral organizacional. Verificou-se, que as 

empresas condenadas foram condenadas por várias práticas de assédio moral, como gestão agressiva por gritos, 

xingamentos, apelidos pejorativos, por submeter os trabalhadores a situações vexatórias e ridicularizações em 

público, abuso na cobrança de metas inatingíveis, realização de tarefas acima ou aquém da capacidade, retaliação 

a grevistas, impedir que trabalhadores aderissem a greves, discriminação racial, estética, gestantes e 

homossexualidade, preconceito, isolamento de empregado, ameaças de demissão, forçar empregado a pedir 

demissão, uso de subterfúgios com intuito de encontrar falhas no trabalho dos empregados, perseguição aos 

trabalhadores, revistas íntimas, impedir o trabalhador de tomar água ou uso de banheiro, manter ambiente de 

trabalho em condições insalubres e com riscos de doenças e acidentes laborais. Houve reincidência na prática de 

gestão agressiva, demonstrando que o valor da condenação de caráter pedagógico-punitivo, não surtiu efeito, no 

caso de grandes empresas de bebida e instituições financeiras. 

 

Palavras-chave: Abuso. Assédio organizacional. Poder diretivo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo versa sobre as organizações privadas condenadas em ação civil pública, por 

denúncia do sindicato da categoria, pela prática de assédio moral organizacional. As 

condenações por parte da justiça têm objetivo um caráter pedagógico-punitivo, como uma 

forma de combate a esse tipo de gestão agressiva.  

Todos sabem que o empregado é a parte hipossuficiente na relação de trabalho, e há 

por parte dos empregadores que fazem opção por uma gestão mais agressiva, além de diversos 
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tipos de abusos como restrição no tempo de uso do banheiro, câmaras de vídeos instalados em 

banheiros em lojas de departamento, situações vexatórias que são submetidos os vendedores 

quando não alcançam metas muitas vezes inatingíveis, discriminação de gênero, cor, sexo, 

religião, entre outros.  

Desde a promulgação da Emenda Constitucional (EC) 45/2004 em seu art. 114, que 

definiu que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar indenizações por dano material e 

moral, em ações de reparação que ingressam no Judiciário Trabalhista. Nos casos de 

comprovado assédio moral organizacional ou coletivo, as condenações são valores altos, mas 

proporcionais às condições econômicas e financeiras da empresa condenada, para não 

acarretar o fechamento da mesma, ou mesmo o desemprego de muitos empregados. Pergunta-

se: O valor aplicado nas condenações de caráter pedagógico-punitivo para empresas que têm 

como estilo de gestão o assédio moral organizacional, realmente estão surtindo efeito? 

Seu objetivo é identificar as sentenças prolatadas em segunda instância mais 

relevantes, a fim verificar qual o montante das condenações, no período de 2006 a 2016 e se 

houve reincidência, e quais os tipos de práticas dessas organizações condenadas. Para estudar 

o tema a pesquisa foi realizada no site http://liber.advisebrasil.com.br/liber, que realiza a 

publicação das sentenças prolatadas de todos os tribunais inclusive dos 24 Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

A fim de atender ao objetivo, as sentenças foram analisadas observando os seguintes 

aspectos: ação civil pública, sentenças prolatadas em segundo grau, tipo de práticas de 

assédio, assédio moral organizacional ou coletivo. 

Este artigo está estruturado em quatro seções, incluindo-se esta introdução. Na 

sequência tem-se o referencial teórico com a contextualização de assédio moral 

organizacional e ação civil pública, seguido da descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados, análise dos resultados e por fim as considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contextualizando Assédio Moral Organizacional  

No afã de acompanhar as mudanças no contexto econômico as organizações buscam 

composições hierárquicas mais flexíveis, organizadas em redes, com o foco em projetos e 

contratos temporários, para responder com rapidez às demandas do mercado e manter os 

padrões de competitividade (ARENAS, 2013).  

Segundo Eberle; Soboll; Cremasco (2009) vive-se uma realidade de trabalho na qual 

“não há longo prazo”, em que o mercado é regido por um capital impaciente, que exige 

retorno rápido, atinge as relações e os laços sociais, corroendo a confiança, a lealdade e o 

compromisso mútuo. 

Barreto (2006) vai mais além, ao afirmar que os reflexos dessas mudanças nas formas 

de produzir e organizar o trabalho marcou as duas últimas décadas do século passado, 

trazendo entre outras consequências a quebra de direitos sociais, reformas no contrato laboral, 

terceirizações e quarteirizações, crescimento do setor informal, aumento do subemprego, 

precarização do trabalho, desemprego massivo e aumento da miséria urbana. As repercussões 

na vida dos trabalhadores foram imediatas, passando a exigir mais eficiência técnica, espírito 

competitivo e agressivo, flexibilidade e polifuncionalidade, reestruturação e o consequente 

enxugamento da máquina empresarial passaram a exigir trabalhar mais com menos pessoas.  

Crescem as exigências impostas aos trabalhadores, como excelência na qualidade, 

empenho para alcançá-la, horas-extras, cotas de produção a serem atingidas, mais criatividade 

em solucionar problemas, aumento do ritmo, mais produtividade sem oferecer condições 

adequadas. Soboll (2008) comenta que a venda de produtos é balizada por metas abusivas, 

crescentes e irreais em relação ao mercado, determinada sem a participação dos trabalhadores, 

impondo dedicação extrema para que se alcance, às vezes, patamares quase inatingíveis.  

Mesmo com o avanço tecnológico, a nova organização de trabalho não trouxe o 

anunciado fim do trabalho penoso; ao contrário, acentuaram-se as desigualdades e a injustiça 

social, e formas de sofrimento qualitativamente mais complexas e sutis, sobretudo do ponto 
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de vista psíquico, retirando assim do trabalho o seu caráter ontológico como promotor de 

bem-estar e modo de construção da história individual, identidade social e, principalmente, 

fonte de prazer e crescimento pessoal (ARENAS, 2013).  

Heloani (2004) afirma que quando uma dose de perversão moral é encorajada por 

práticas organizacionais danosas pode levar facilmente a um processo de assédio moral. 

Segundo Soboll (2008) são utilizadas estratégias desumanas e inadequadas no gerenciamento 

de grupos, com palavras ofensivas, gritos, xingamentos, rebaixamentos e desprezo. Há nesses 

casos um abuso de poder formal, que com frequência se repete em todos os níveis 

hierárquicos. 

A perspectiva é de que os indivíduos sobrevivam no mercado de trabalho, superando a 

si próprios, tornando-se cada vez mais competitivos e eficientes que os colegas, pares, ou 

concorrentes, primando pelo individualismo. Essa competitividade segundo Dejours (2006) 

instiga à banalização dos comportamentos desleais entre os colegas de trabalho. Para 

Hirigoyen (2005) quando estão nos pressionando, cobrando, pisando, esquecemo-nos do outro 

como pessoa, não temos mais tempo de nos deixar envolver emocionalmente, não há espaço, 

e raras são as expressões de companheirismo, solidariedade e de valorização do outro.  

O assédio moral no trabalho existe de maneira tão intensa e rotineira, levando à 

banalização do mal, que segundo Dejours (2006), a maquinaria da “guerra econômica”, que 

não representa equipamentos militares, mas competitividade, só é eficaz porque as pessoas 

submetidas à mesma consentem dela participar, e os que não estão aptos a lutar nessa “guerra 

econômica” são demitidos das empresas ou pressionados a pedir demissão. Freitas (2001) 

explica que algumas organizações se servem de diversas táticas ou técnicas para forçar as 

pessoas consideradas indesejadas ou sem grande contribuição a dar, a fim de vencê-las pelo 

cansaço e levá-las a demitirem-se. Esse é o tipo de prática usada para cortar custos e tem 

ocorrido com bastante frequência, especialmente nos casos de fusões e aquisições, em que 

determinadas tarefas e posições são duplicadas. É também muito comum usar-se a tática da 

quarentena, ou do freezer, ou a morte simbólica por meio de fatos simples para desestabilizar, 
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tirando a mesa ou cadeira da pessoa para sentar-se, reforçando a sua inutilidade 

(HIRIGOYEN, 2005; GUEDES, 2008). 

As condutas de manipulação e dominação adotadas por alguns gestores, sob a forma 

de ameaças de punição, prejuízos, exclusão e demissão, contribuem para o surgimento ou a 

manutenção do medo, e até mesmo da angústia, nos ambientes de trabalho (EBERLE; 

SOBOLL; CREMASCO, 2009). Tem efeito de estratégia de gestão ao formatar o coletivo dos 

trabalhadores, propiciando a submissão e a adesão aos objetivos organizacionais, sem 

questionamentos (SOBOLL, 2008). Esse medo é permanente e gera condutas de obediência e 

de submissão (DEJOURS, 2006). São utilizados por organizações e gerencias na obtenção de 

seus interesses, como controle, submissão dos trabalhadores, aumento de produtividade, 

aceleração do trabalho, levando os trabalhadores a submeterem-se temerosos de não 

corresponder às exigências da empresa, de serem demitidos, etc., aumenta com isso o controle 

da subjetividade e de conduta dos trabalhadores por parte da empresa (EBERLE; SOBOLL; 

CREMASCO, 2009).  

Einarsen (2000) descreve o assédio organizacional como situações nas quais 

dirigentes, individual ou coletivamente, reforçam estruturas e procedimentos organizacionais 

percebidos como opressivos, degradantes, humilhantes e quando frequentes e persistentes, 

atingem muitos trabalhadores simultaneamente. Dejours (1987) afirma que o medo é também 

um instrumento de controle social, e é utilizado pela direção como uma verdadeira alavanca 

para fazer trabalhar, para atingir as metas de produtividade. O medo serve à produtividade, 

pois o temor da perda do emprego faz com que trabalhadores fiquem especialmente sensíveis 

e atentos a qualquer anomalia, a qualquer incidente no desenvolvimento do processo de 

produção.  

Eberle, Soboll e Cremasco (2009) explicam que o uso instrumental do medo ocorre 

num contexto de relações superficiais, com predomínio do individualismo e da falta de 

solidariedade, favorecendo a ocorrência de abusos e desrespeito, inclusive de práticas de 

assédio moral interpessoal e/ou organizacional. Hirigoyen (2005) ressalta o papel fundamental 

do medo nas práticas do assédio moral como motor indispensável, pois é por medo que 
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alguém se torna violento, adotando comportamentos hostis e até agressivos no sentido de 

atacar antes de ser atacado. Evidencia pânico ante o pensamento de que alguém possa 

demonstrar-se melhor do que ele tirar-lhe o cargo ou substituí-lo (Guedes, 2008). O medo dos 

gerentes é o de tornar visíveis suas próprias dificuldades, de que isso seja atribuído à sua 

incompetência, que os colegas usem essa informação contra eles, que venha a servir de 

argumento para incluí-los na próxima lista de demissões (DEJOURS, 2006).   

Dejours (2006) afirma que os gerentes por sua própria vivência do medo, sabem que, 

com a ameaça de demissão, podem intensificar o trabalho dos operadores, aliado a 

concorrência entre trabalhadores a procura de emprego, entre novos e antigos, se torna cada 

vez mais acirrada. Hirigoyen (2005) afirma que diante do fantasma do desemprego e o 

aumento das pressões psicológicas, relacionadas principalmente às práticas de gestão, o medo 

se tornou um elemento determinante e entre os trabalhadores se instala um estado de tensão 

permanente, e independente do seu nível hierárquico, correm o risco de, a qualquer momento, 

perder tudo e ser demitido se não for considerado produtivo ou adaptado.  

Os trabalhadores são coagidos a obterem ótimos resultados em suas avaliações 

individuais e cumprimento de metas, superação constante, com isso cria-se na organização um 

clima de competitividade e rivalidade entre eles. Dejours (2007) entende que essa 

competitividade e concorrência, quando associada à ameaça de desemprego, provocam 

transformações radicais nas relações sociais no ambiente de trabalho. 

 

2.2 Ação Civil Pública e o Ministério Público do Trabalho 

A atuação e função institucional do Ministério Público do Trabalho (MPT) está 

previsto na Carga Magna de 1988, em seus artigos 127 a 129, bem como na Lei 

Complementar 75/1993 nos artigos 83 a 85. 

Os artigos 83 a 84 da Lei Complementar 75/1993 dispõem além da competência do 

Ministério Público do Trabalho um rol não taxativo das atribuições do mesmo junto aos 

órgãos da Justiça do Trabalho, por ser extenso, tendo em vista o disposto também nos artigos 

6º a 8º.  
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Entre outras funções do Ministério Público do Trabalho prevista no art. 129 da 

Constituição Federal e art. 83 da Lei Complementar 75/93 está o de promover a Ação Civil 

Pública (ACP), para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 

constitucionalmente garantidos.   

A ação civil pública pode ser promovida pelo MPT com base em denúncias dos 

sindicatos das categorias para defender interesses metaindividuais e sociais dos trabalhadores, 

ao meio ambiente do trabalho ou à condição de seus associados, atingidos pelo 

descumprimento da lei sobre condições de trabalho, quando não resolvidos de forma 

administrativa entre o MPT e a empresa. 

A ação civil pública é utilizada pelo MPT na defesa dos interesses difusos e coletivos, 

de acordo com o que prevê o art. 129, inciso III da Constituição Federal e Lei Complementar 

75/1993, que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, no sentido de 

recompor a lesão ao direito difuso, coletivo ou metaindividual.  

Para Leite (2010, p. 1201) a ação civil pública “pode ter caráter preventivo ou 

reparatório, condenatório, constitutivo, declaratório ou mandamental, sendo certo que seu 

objeto será sempre a proteção de qualquer interesse difuso, coletivo ou individual 

homogêneo”. 

No caso das indenizações por dano moral coletivo, a condenação da empresa que 

descumpriu a lei sobre condições de trabalho. Zanetti (2009, p. 97) afirma que o caráter da 

pena é de reparação e essa reparação é "destinada a um terceiro que nada sofreu e não teve 

qualquer vínculo com o agressor".  

Quando o dano ou lesão não tem como ser sanada, busca-se a indenização substitutiva 

em pecúnia. Essa indenização pela condenação não é destinada diretamente aos trabalhadores 

lesados, mas a um fundo específico, que na maioria das decisões prolatadas são destinadas ao 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), 

Hospital do Câncer ou alguma entidade sem fins lucrativos no município ou estado. 

Normalmente essas condenações são de valores exacerbados com o único intuito de 

que a condenação sirva de exemplo para a sociedade, como forma de prevenir novas condutas 
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ilícitas, tanto para empresa condenada como para outras empresas. Normalmente tem cunho 

"pedagógico", em algumas situações tem função punitiva, para inibir a prática, ou acabar com 

a omissão, ou seja, trata-se de penalizar para no futuro não volte a repetir tal conduta.  

Na legislação não há uma definição clara da destinação dos valores das condenações, 

podendo ser revertidos para uma instituição sem fins lucrativos do estado ou município, 

ficando a critério do julgador. Araújo Maltz (2013) se posiciona contra a destinação dos 

valores da condenação das empresas ao FAT, pois entende que a indenização pecuniária a 

título de dano moral coletivo, deve ser destinada a coletividade afetada e quando a 

indenização vai para o FAT, não é efetivamente ressarcida, portanto não ocorre de forma justa 

e eficiente. Quando a parcela pecuniária é direcionada ao FAT, a condenação imposta ao 

ofensor não é revertida para coletividade afetada, de moto que os bens e interesses lesionados 

não são reparados.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para melhor compreender os critérios utilizados nesta pesquisa exploratória que 

segundo Martins e Silva (2005) se constituem em uma tentativa de descrever e fazer previsões 

por meio de informações obtidas na pesquisa, visando fornecer embasamento para apoiar ou 

não a teoria. 

Os procedimentos metodológicos que foram utilizados encontram-se descritos no 

Quadro 1, indicando a tipologia para a investigação teórico-empírica da pesquisa:  

 

Quadro 1: Descrição dos procedimentos metodológicos. 

Procedimentos Descrição 

Campo da 

Ciência 

Trata-se de uma pesquisa social aplicada pertencente ao campo da ciência interdisciplinar 

entre administração e o direito. 

Pesquisa 

bibliográfica 

Estudo de publicações que tratam da problemática de assédio moral, particularmente 

aqueles trabalhos que abordam aspectos do fenômeno, e a questão legal. 

Pesquisa 

documental 

Análise da legislação vigente legal e infra legal, que possam enquadrar as condutas de 

assédio moral organizacional; análise documental online das sentenças prolatadas pelos 

24 TRT's. 
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Procedimentos Descrição 

Pesquisa na 

Internet 

 Levantamento de dados quantitativos e qualitativos referentes às sentenças procedentes, 

prolatadas pelos 24 TRT's, através do site http://login.advisebrasil.com.br/liber acessado 

de 09 de maio de 2016, no período de 2006 a 2016.   

Pesquisa 

qualitativa 

A abordagem qualitativa visa compreender e interpretar elementos, motivações, 

comportamentos não quantificáveis. 

Pesquisa 

quantitativa 

A abordagem visa identificar a quantificação das informações levantadas.  

Análise de dados Análise e interpretação dos dados quantitativos e qualitativos coletados referentes ao 

registro dos fenômenos e observação do objeto. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Neste artigo os procedimentos metodológicos estão divididos em duas etapas: na 

primeira etapa foram analisadas as sentenças julgadas em segunda instância, acerca da prática 

de gestão agressiva por assédio moral, limitando-se o estudo ao período de 2006 a 2016, 

demonstrada no Quadro 2, a seguir, e a segunda a análise dos dados obtidos:  

 

Quadro 2: Resumo da técnica utilizada na análise das sentenças 

Discriminação Descrição 

Técnica Os termos buscados nas sentenças foram "assédio moral organizacional" ou 

"assédio moral coletivo", "ação civil pública". 

Formas de escolha Foram escolhidas as sentenças procedentes que apresentaram explicitamente os 

termos buscados, de iniciativa do Ministério Público do Trabalho por denúncia ou 

ações de iniciativa dos sindicatos das categorias, que tinham relação direta com o 

estudo. 

Classificação das 

sentenças 

Cada sentença que continha os termos foi lida, verificada o valor da condenação, 

tipo de gestão praticada, a região e a identificação da empresa condenada, e 

reincidência. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

De um total de 51 ações publicadas no site advise de iniciativa do Ministério Público 

do Trabalho, por denúncia ou ações de iniciativa dos sindicatos da categoria, que tinham 

relação direta com o foco deste estudo “assédio moral organizacional” ou “assédio moral 

coletivo”, “ação civil pública”. 
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Do total de sentenças analisadas em segundo grau quatro foram consideradas 

improcedentes e 47 foram consideradas procedentes. Das sentenças procedentes analisadas, as 

empresas recorreram a instâncias superiores, e 2 (dois) % foram reformadas as sentenças com 

redução do valor, mas mantendo a condenação, e demais foram mantidas as condenações, 

com cunho de caráter "pedagógico-punitivo".  

Das sentenças consideradas procedentes, as condenações têm valores considerados de 

alto, pela prática de gestão agressiva, demonstradas a seguir, no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Condenações impostas às empresas com prática assédio moral organizacional 

DATA EMPRESA UF VALOR 

2016 BANCO BRADESCO RN 1.000.000,00 

2016 
BANCO BRADESCO E O BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA 
AL 5.000.000,00 

2016 HSBC BANK BRASIL S.A RJ 3.000.000,00 

2016 SATTE ALAM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA RS 50.000,00 

2016 
PETRO ITA TRASPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS 

LTDA 
RJ 100.000,00 

2016 
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES, FRAS-

LE S/A E SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA  
RS 200.000,00 

2015 BARRY CALLEBAUT  BA 500.000,00 

2015 
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, 

DETENTORA DAS LOJAS CENTAURO 
MG 300.000,00 

2015 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CARLOS TRANCOSO, 

NAZA PEREIRA E ASSOCIADOS 
RO 400.000,00 

2015 BANCO DO BRASIL 
DF/T

O 
600.000,00 

2015 
PROSEGUR BRASIL 

S.A. - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 
RN 700.000,00 

2015 HOSPITAL SARAH MA 300.000,00 

2015 AMBEV AL 150.000,00 

2015 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

(ECT) 
DF 1.000.000,00 

2015 

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ E A 

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA DE LUZ, DO 

GRUPO CPFL  

SP 12.000.000,00 

2015 BANCO SANTANDER S/A RJ 

500.000,00 + UM 

salário mínimo a cada 

substituído 



 

80 

 

DATA EMPRESA UF VALOR 

2014 BANCO SANTANDER S/A AL 400.000,00 

2014 LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES DF 2.000.000,00 

2014 CALCADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RJ 5.000.000,00 

2014 
ATENTO BRASIL S.A. - EMPRESA QUE ATUA NO SETOR 

DETELEMARKETING E CALL CENTER - 

DF/T

O 
1.000.000,00 

2014 LOJAS CITY LAR AC 500.000,00 

2014 LOJA DA RIACHUELO AL 10.000.000,00 

2014 CARREFOUR  PB 1.000.000,00 

2014 BANCO DO BRASIL BA 2.000.000,00 

2014 
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA., 

TRANSEICH ASSESSORIA E TRANSPORTES S/A 
  45.000,00 

2014 EMPRESA OI - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  RO 325.000,00 

2013 GRUPO JBS MT 9.000.000,00 

2013 VIAÇÃO VERDUN S.A RJ 1.000.000,00 

2013 RICARDO ELETRO ES 300.000,00 

2013 
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO E O HSBC 

SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
RJ 2.500.000,00 

2013 
BRASIL KIRIN, DONA DAS MARCAS NOVA SCHIN E 

DEVASSA 
SP 700.000,00 

2012 CARREFOUR  DF 100.000,00 

2012 AMBEV   50.000,00 

2012 BANCO CENTRAL –   500.000,00 

2012 ITAU RJ 150.000,00 

2011 SAMSUNG DO BRASIL SP 10.000.000,00 

2011 
EMPRESA DE BEBIDAS RENOSA (ENGARRAFORA COCA 

COLA) 
MT 300.000,00 

2011 AMBEV RJ 25.000,00 

2011 WALMART  SP 140.000,00 

2010 SAMSUNG SP 
10.000,00 por 

funcionário 

2010 EXTRA HIPERMERCADO MS 1.000.000,00 

2010 RBS (AFILIADA REDE GLOBO NO RIO GRANDE DO SUL)  RS 300.000,00 

2010 BANCO DA AMAZÔNIA S/A SP 10.000.000,00 

2009 AMBEV-COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS MG 1.000.000,00 

2008 UNIBANCO RS 50.000,00 

2006 AMBEV RS 1.000.000,00 

Fonte: elaborado pelos autores 



 

81 

 

Analisando as sentenças prolatadas verifica-se que as empresas condenadas 

extrapolaram o poder diretivo de empregador, seja por ação como uma prática e filosofia de 

gestão ou por omissão por não coibir ação dos que exercem cargos diretivos. 

Nas sentenças se verifica que 99% das empresas foram condenadas por várias práticas 

de assédio moral organizacional, como demonstrado no Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4: Práticas de assédio moral que levaram a condenação das empresas 

TIPO DE PRÁTICA DE ASSÉDIO QTDE 

Uso palavras de baixo calão ao dirigir-se aos empregados, gritos, xingamentos, apelidos pejorativos, 

como "neandertal", "imbecil", "incompetente", "administrador tabajara", "faculdade de bosta", 

"burro e mentiroso", "você é uma vaca?", "dificultador", "travador de crédito", lerdo, incompetente.  

22 

Preconceituosos povo sujo e feio", trabalhadora fedia igual à cidade. 1 

Remuneração exclusivamente à base de comissões para forçar atingir as metas, cobranças abusivas 

para alcance de metas.  

15 

Situações vexatórias e ridicularizações pública "como usarem camisetas com frases pejorativas", 

"eram ameaçados de demissão", eram obrigados a "deitar dentro de um caixão" (que representava 

um profissional morto), ou obrigado a "rebolar sozinho", "fazer flexões" na frente dos demais, 

"passar corredor polonês", "usar fraldas", "usar saia", "capacete com chifres de boi", "perucas 

coloridas", "passar batom" e desfilar nas dependências da empresa. 

15 

Situações vexatórias quando o trabalhador que não alcançava as metas chamados de "bola murcha", 

eram obrigados a servir pizza vestidos de garçom para outros colaboradores que conseguiam atingir 

as metas e recebiam o título de "bola cheia, e submetidos a situações degradantes 

7 

A realização de serviços para os quais não estão qualificados ou aquém de sua qualificação, 

determinação de retirada de lixo e carregamento de baldes de água após o expediente, para 

realização da limpeza do dia seguinte. 

  

Situações vexatórias com uso de objetos: "troféu tartaruga" e "troféu lanterna", "ratos e galinhas 

enforcados" que eram deixados encima das mesas ou na sala de reuniões. 

2 

Os mais produtivos eram "premiados" sendo obrigados a participar de festas em chácaras com 

garotas de programas, recebiam "vale garota de programas", e os que mesmo sendo mais produtivos 

e evangélicos e não queriam participar eram amarrados e obrigados a assistir filme pornô e 

presenciar "strip-teases". 

1 

Prática de retaliação a grevistas, descomissionamento como forma de punição pelo ajuizamento de 

ação judicial, impedir participação em greves sob ameaça de demissão, impedindo assim a luta por 

melhores salários e condições de trabalho. 

3 

Prática de discriminação racial, estética (com trabalhadores obesos), a ponto de obrigar a 

trabalhadora a emagrecer dizendo que "cliente não gosta de pessoa desleixada, gorda".  

4 

Impedir a contratação de trabalhador endividado 1 

Isolamento de empregado portador de HIV, ofensas homofobias como "tinha voz de gay", "moleque 

sem dignidade”.  2 
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TIPO DE PRÁTICA DE ASSÉDIO QTDE 

As mulheres gestantes em várias dessas empresas se tornaram a vítima principal chegando a 

interferir na licença-maternidade da empregada dias após o parto, gestantes obrigadas a ficarem em 

salas isoladas dos demais empregados, sem desempenhar qualquer atribuição, em locais com pouca 

ventilação e com banheiros distantes, eram ameaças com demissão após o término do prazo legal de 

retorno às atividades e gestantes coagidas e sofreram abordo devido à pressão.  4 

Obrigados a trabalhar mesmo doentes, por medo de serem demitidos, eram constantemente 

ameaçados de demissão sem justa causa, para obrigar o trabalhador a aceitar alterações contratuais 

referente jornada de trabalho. 7 

Reprimendas com falso motivo, imotivadas ou desproporcionais à falta cometida, uso de 

subterfúgios com intuito de encontrar falhas no trabalho dos empregados, ameaças imotivadas de 

despedidas, represálias contra quem não se conformava com seu tratamento. 2 

Perseguição aos trabalhadores com disseminação de sindicâncias, processos administrativos 

disciplinares com durações desarrazoadas sobre acusações antigas e até mesmo investigadas. 
3 

Revista íntima em bolsas e pertences de funcionários, atos que importam em invasão de privacidade 

e da intimidade das empregadas, bem como investidas de cunho sexual sobre as empregadas 

mulheres. 2 

Descumprimento da legislação trabalhista destacando-se a não observância dos intervalos 

intrajornada e interjornadas, logos períodos de jornada de trabalho, jornada excessivas que duravam 

até 14 horas por dia, ou extenuantes, não concessão de repouso remunerado a cada seis dias, 

remanejamento de folgas, cumprimento de várias tarefas com tempo exíguo demais, pagamento de 

horas extras fora dos recibos de salário. 8 

Forçar os trabalhadores a manifestassem formalmente a intenção de sair da empresa, Forçar o 

trabalhador a pedir demissão, para se livrar dos custos de rescisão. 2 

Transferir aos trabalhadores o risco de empreendimentos 3 

Impedir os trabalhadores de "tomar água ou ir ao banheiro", exigir autorização da supervisão para 

que o trabalhador possa se levantar ou ir ao banheiro, impor ritmo e sistema de trabalho que 

obrigava os empregados a fazerem suas refeições e suas necessidades fisiológicas dentro dos 

veículos de carro forte. 3 

Manter ambiente de trabalho em condições insalubres, com risco de contrair doenças, riscos de 

acidentes laborais, expor trabalhadores a vazamento do gás de amônia, a almoçarem em local sem a 

mínima higiene, expostos a insetos de um lixão, sem equipamentos de proteção individual (EPI's).  3 

Isolamento de empregados 3 

Realização de tarefas acima da capacidade ou aquém da capacidade 4 

Impedir a comunicação entre funcionários 2 

Obrigar empregado apresentar o CID (classificação internacional da doença) sob ameaça de 

demissão, desconto das faltas. 1 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Analisando as sentenças prolatadas verifica-se que as empresas condenadas 

extrapolaram o poder diretivo de empregador, seja por ação como uma prática e filosofia de 
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gestão “administração por estresses, ou por omissão por não coibir ação dos que exercem 

cargos diretivo, de seus gerentes”, confirmando as pesquisas realizadas por Heloani (2004). 

É nítido o desrespeito à dignidade da pessoa humana, imbricado com o dano moral, 

individual e coletivo, bem como o valor social do trabalho, previsto na Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 1º, incisos III e IV, quando se constata nas sentenças situações 

humilhantes e vexatórias que foram submetidos os empregados.  

Observa-se adoção de políticas de gestão agressiva com uso constante por parte dos 

gerentes e encarregados de palavras de baixo calão ao dirigir-se aos empregados, gritos, 

xingamentos, apelidos pejorativos e preconceituosos, relatados e comprovados nos 

depoimentos corroboram com as pesquisas de Soboll (2008) e Hirgoyen (2005).  

Nota-se nas sentenças a cobranças abusivas para alcance de metas. Metas essas muitas 

vezes inatingíveis, quando o trabalhador as alcança, novas metas são estabelecidas. As 

situações relatadas pelos trabalhadores nas petições iniciais e comprovadas durante o processo 

judicial corroboram as pesquisas realizadas por Dejours (1987), Hirigoyen (2005), Soboll 

(2008) onde no gerenciamento de grupos as estratégias desumanas por cobrança de metas 

abusivas e irreais.  

Os trabalhadores que não alcançavam as metas eram submetidos a situações 

discriminatórias, humilhantes e situações vexatórias que não tinham limites. Chegando a criar 

troféus e símbolos que eram expostos no sentido de envergonhar os trabalhadores, pois 

ficavam expostos nas mesas e nas salas de reuniões. 

Não menos vexatórias os prêmios aos mais produtivos que eram obrigadas a participar 

de festas em chácaras com garotas de programas, recebiam "vale garota de programas", e os 

aceitavam participar eram amarrados e obrigados a assistir filme pornô e presenciar "strip-

teases". 

Notam-se nos depoimentos e provas apresentadas a retaliação a grevistas, 

descomissionamento como forma de punição pelo ajuizamento de ação judicial, e proibindo 

que os empregados aderissem a greves sob ameaças de demissão, impedindo assim a luta por 
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melhores salários e condições de trabalho, ferindo o direito fundamentais e sociais previstos 

nos arts. 5º e 7º da Constituição Federal. 

Na pesquisa realizada nas sentenças demonstraram a prática de assédio com mulheres, 

homossexuais, negros, obesos, discriminação racial, regional, que confirmam pesquisas 

anteriormente realizadas por Freitas (2001). 

São claros os abusos do poder diretivo por parte das empresas com o intuito de forçar 

o trabalhador a pedir demissão, para diminuir os custos da rescisão. Assédio direcionado a um 

grupo específico de trabalhadores, como no caso de mulheres gestantes. Essas situações 

confirmam os dados encontrados nas pesquisas de Freitas (2001), Hirigoyen (2005) e Guedes 

(2008).  

Bancários relataram e comprovaram que eram obrigados a trabalhar mesmo doentes, 

por medo de serem demitidos, eram constantemente ameaçados de demissão sem justa causa, 

para obrigar o trabalhador a aceitar alterações contratuais referente jornada de trabalho, o que 

corroboram a submissão nas pesquisas de Eberle, Soboll e Cremasco (2009).  

Empresas que utilizaram reprimendas com falso motivo, imotivadas ou 

desproporcionais à falta cometida, uso de subterfúgios com intuito de encontrar falhas no 

trabalho dos empregados, ameaças imotivadas de despedidas, represálias contra quem não se 

conformava com seu tratamento, até mesmo disseminação de sindicâncias, processos 

administrativos disciplinares com durações desarrazoadas sobre acusações antigas e até 

mesmo investigadas. Essas condutas utilizadas pelas empresas são de manipulação e 

dominação, contribuem para o surgimento e manutenção do medo e angústia, o que 

confirmam as pesquisas realizadas, por Eberle, Soboll e Cremasco (2009), Dejours (1987), 

Hirigoyen (2005).  

Constrangimentos com revista íntima em bolsas e pertences de funcionários, atos que 

importam em invasão de privacidade e da intimidade das empregadas, bem como investidas 

de cunho sexual sobre as empregadas mulheres, causando constrangimento no ambiente de 

trabalho.  
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O descumprimento da legislação trabalhista se destaca com a não observância dos 

intervalos intrajornada e interjornadas, logos períodos de jornada de trabalho, jornada 

excessivas que duravam até 14 horas por dia, ou extenuantes, não concessão de repouso 

remunerado a cada seis dias, remanejamento de folgas, cumprimento de várias tarefas com 

tempo exíguo demais, transferir empregados, exigir de trabalhadores a realização de serviços 

para os quais não estão qualificados ou aquém de sua qualificação, incorrendo em ilegalidade 

no exercício do poder diretivo, demonstram claramente o intuito de lesar os direitos dos 

trabalhadores, ferindo frontalmente os direitos trabalhistas e a obrigação de manter um meio 

ambiente saudável garantidos na Constituição Federal. 

Nas sentenças prolatadas, empresas foram condenadas, por impedirem os 

trabalhadores de "tomar água ou ir ao banheiro", por obrigar os empregados a fazerem suas 

refeições e suas necessidades fisiológicas no local impróprio. Por manterem ambiente de 

trabalho em condições insalubres, com risco de contrair doenças, riscos de acidentes laborais, 

expor trabalhadores a vazamento do gás de amônia, a almoçarem em local sem a mínima 

higiene, expostos a insetos de um lixão, sem equipamentos de proteção (EPI's). Situações já 

relatadas nas pesquisas de Barreto (2006), Dejours (1987) e Hirigoyen (2005) nas quais os 

trabalhadores se submetem por medo do desemprego. 

As empresas condenadas incutiam aos trabalhadores um verdadeiro clima de horrores. 

Em muitas sentenças foram classificados os depoimentos dos trabalhadores como 

“estarrecedores”.  

Nos depoimentos dos trabalhadores comprovaram a situação de assédio moral coletivo 

praticado por gerentes ou encarregados, nos quais ficou evidenciado que tinham a plena 

ciência da gestão agressiva e total conivência da direção da empresa nos atos praticados. 

Nas sentenças demonstra-se claramente que as empresas extrapolaram o poder 

diretivo, seu poder regulamentar e de direção das atividades dos empregados, permitindo ou 

praticando uma gestão que vai contra aos direitos fundamentais e sociais presentes na Carta 

Magna de 1988. 
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As condenações, embora com valores altos, foram proporcionais a situação econômica 

e financeira da empresa, que mesmo tendo cunho punitivo-pedagógico, demonstra que para 

algumas empresas não tem surtido efeito, pois são reincidentes, como é o caso da AMBEV, 

que foi condenada em seis ações civis públicas em Estados diferentes, e continua com a 

mesma prática abusiva de cobrança de metas, e submeter os empregados a situações 

vexatórias e humilhantes.  

Outras empresas também tiveram a conduta reiterada de prática de assédio moral 

coletivo, sendo condenadas duas vezes como Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do 

Brasil, Banco HSBC entre outros.  

A multa em praticamente 95% das condenações os valores foram revertidos para o 

Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e os demais valores foram revertidos para Fundo de 

Proteção dos Direitos Difusos (FDD) e Núcleo de Apoio ao Câncer Infantil (NACCI). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi mostrar que o alto custo do assédio moral não tem 

impedido algumas empresas de continuarem na gestão agressiva, não atingindo o objetivo 

pedagógico que é inibir e impedir a prática de administração por estresse. 

Nas sentenças demonstra claramente que as empresas extrapolaram o poder diretivo, 

seu poder regulamentar de direção das atividades dos empregados, permitindo ou praticando 

uma gestão que contraria os direitos fundamentais e sociais presentes na Carta Magna de 

1988. 

O alto custo das condenações não tem inibido a reincidência do delito por parte de 

algumas empresas, que mantiveram a prática abusiva de cobrança de metas, e continuaram a 

submeter os empregados a situações vexatórias, humilhantes e a desrespeitar a legislação 

trabalhista. 
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RESUMO 

 

O uso da água de balneários no Brasil é muito comum, ainda mais em regiões equatoriais, como na Amazônia, 

onde milhões de pessoas utilizam os rios e igarapés para os mais diversos tipos de atividades, que vão desde o 

uso econômico, que tem ligação com a expansão agrícola que espalham inseticidas que poluem mananciais de 

água e do solo, como também serve de transporte de pessoas e mercadoria. Este estudo tem por objetivo analisar 

a qualidade da água no Balneário Taboca, verificando se atende às condições necessárias para recreação. 

Segundo a resolução CONAMA 274/00. Para a classificação da qualidade das águas são utilizados os resultados 

das últimas cinco semanas e se mais de 80% desses resultados estiverem abaixo do limite estabelecido pela 

resolução a água é considerada adequada para o banho. As doenças de transmissão hídricas mais comuns são: as 

febres tifoides e paratifoide, disenteria bacilar e amebiana, cólera, hepatite infecciosa, entre outras. As doenças 

relacionadas ao banho, em geral, não são graves. A doença mais comum associada à água poluída por esgoto é a 

gastroenterite. Além desses males, os danos à saúde humana podem decorrer da presença de substâncias tóxicas 

na água. 

 

Palavras-chaves: Balneabilidade. Parâmetros. Qualidade da água. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Balneabilidade segundo o CONAMA 274 é a qualidade das águas destinadas à 

recreação de contato primário, sendo este entendido como um contato direto e prolongado 

com a água (natação, mergulho, esqui-aquático, etc.), onde a possibilidade de ingerir 

quantidades apreciáveis de água é elevada. Para a avaliação da balneabilidade é necessário o 

estabelecimento de critérios objetivos. Estes critérios devem se basear em indicadores a serem 

monitorados e seus valores confrontados com padrões pré-estabelecidos, para que se possa 

identificar se as condições de balneabilidade em um determinado local são favoráveis ou não; 

podem-se definir, inclusive, classes de balneabilidade para melhor orientação dos usuários. 
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Essa avaliação utiliza critérios objetivos, baseados em indicadores microbiológicos 

que são monitorados. Os valores desses indicadores são comparados aos padrões 

preestabelecidos, para que se possa identificar se a qualidade das águas está favorável ou não, 

ao banho. O programa de balneabilidade das águas está estruturado para atender às 

especificações das Resoluções 20/86 e 274/00 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), que definem os critérios para a classificação de águas destinadas à recreação 

(BERG, GUERCIO, 2013). 

Segundo Berg e Guerreio (2013), para a classificação da qualidade das praias são 

utilizados os resultados das últimas cinco semanas e se mais de 80% desses resultados 

estiverem abaixo do limite estabelecido pela Resolução à praia é considerada adequada para o 

banho de mar. Portanto, podemos considerar que balneabilidade é o nível de sanidade de um 

lugar para seres humanos. 

O uso da água de balneários no Brasil é muito comum, ainda mais em regiões 

equatoriais, como na Amazônia, onde milhões de pessoas utilizam os rios e igarapés 

(pequenos braços de rios), para os mais diversos tipos de atividades, que vão desde o uso 

econômico, que tem ligação com a expansão agrícola que espalham inseticidas que poluem 

mananciais de água e do solo, como também serve de transporte de pessoas e mercadoria. 

Com este crescente uso vem se aumentando a degradação e a poluição dos rios e suas 

nascentes. 

A utilização de balneários inapropriada para banho pode se tornar um risco para a 

saúde humana, inúmeros doenças podem estar relacionadas à poluição dos balneários, dentre 

as principais podemos citar a leptospirose que se transmite por intermédio de água 

contaminada e a hepatite A que é transmissível com o contato direto à pele, e é uma doença de 

procedência zoonose (doença de animais), mas também há problemas relacionados e que 

decorrem do excesso de ferro na água, que apesar de não ser considerado tóxico, pode 

contaminar e prejudicar o sistema de abastecimento público da água, além de causar danos, 

como manchas em roupas e por fim desenvolvimentos na canalização causada por ferro e 

bactéria. 
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As doenças relacionadas ao banho, em geral, não são graves. A doença mais comum 

associada à água poluída por esgoto é a gastroenterite. Ela ocorre numa grande variedade de 

formas e pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas: enjoo, vômitos, dores de 

estômago, diarreia, dor de cabeça e febre. Outras doenças menos graves incluem infecções de 

olhos, ouvidos, nariz e garganta. Em locais muito contaminados os banhistas podem estar 

expostos a doenças mais graves, como disenteria, hepatite A, cólera e febre tifoide (CETESB, 

2016). 

 

2. REFERENCIAIS METODOLÓGICOS 

Este estudo tem por objetivo analisar a qualidade da água do Rio das Garças no 

Balneário Taboca, verificando se atende às condições necessárias para recreação com base 

nos parâmetros de balneabilidade pertinentes a Resolução CONAMA 274/00. Está localizado 

na BR 364, km 22, zona rural da cidade de Porto Velho, Rondônia. Seguindo as coordenadas 

de latitude 08°56.772’ e longitude 063°56.617’. 

 

Figura 1 - Mapa geral com a localização do Balneário Taboca 

 

Fonte: Google Mapas. 
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Figura 2 - Balneário Taboca em Porto Velho-RO. 

 

 

A primeira visita ocorreu no dia 10 de Agosto de 2016, no Balneário Taboca onde foi 

feito o reconhecimento do local e rogação da autorização do proprietário do balneário para o 

recolhimento da água. A segunda visita, ao balneário, ocorreu no dia 28 de agosto de 2016, 

onde os alunos fizeram o recolhimento das amostras da água junto ao Biólogo, onde explicou 

todo o procedimento e levou a amostra da água para o laboratório para ser examinado 

conforme o padrão da resolução CONAMA Nº 357. 

As amostras de água superficial foram coletadas a cerca de 20 cm abaixo da superfície 

da água manualmente por uma aluna devidamente orientada pelo técnico que retirou a 

amostra de água utilizando um frasco estéril (Figura 3 e 4). 
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Figura 3. Preparação para coleta. 

 

 

Figura 4. Preparação para coleta. 

 

 

Para a coleta e preservação das amostras de água superficial foram estudadas e 

consideradas as normas NBR 9897 “Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e 

corpos receptores” e NBR 9898 “Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos 

e corpos receptores”. Conforme as orientações da Resolução CONAMA 274/2000, as 

amostragens foram sempre efetuadas nos locais que apresentaram a isóbata de um metro 

(profundidade da coluna d’água de 1 metro) e próximas aos locais de maior concentração dos 

banhistas.  
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O procedimento adotado para a coleta de todas as amostras de água superficial no 

balneário foi o do tipo simples (coleta pontual em um determinado instante) e manual 

conforme demonstrado na figura 5.  

 

Figura 5. Coleta de amostra d’água 

 

. 

Após o procedimento de coleta as amostras foram acondicionadas em caixas 

isotérmicas com bolsas térmicas com gel e mantidas sob refrigeração até a chegada dessas ao 

laboratório. 

 

3. RESULTADOS 

Das amostras de água coletadas no dia 28/08/2016 no Balneário Taboca, foram 

analisados 25 parâmetros: biológicos, físicos e químicos. Os Resultados das análises saíram 

no dia 07/09/2016, e foram identificadas divergências em três dos parâmetros analisados, 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) Ferro Dissolvido e Fósforo Total. (DBO- 

Referência = OU< QUE 5 Resultados 9,17 / Ferro dissolvido- Referência 0,3 Resultados 0,87 

/ Fosforo total- Referência 0,025 Resultado 0,18) segundo Laudo obtido neste estudo. 

O detalhamento dos resultados pode ser verificado nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 - Laudo nº. 0557/2016 - Balneabilidade 

PARÂMETROS AMOSTRA DE 

VALORES 

ENCONTRADOS 

VMP(**) Res.20/1986 

e 274/CONAMA/2000 

UNIDADE 

Aspecto Límpido * - 

Alcalinidade 30 * mg/L
-1

 CaCO³ 

Alumínio 0 0,1 mg/L
-1

 Al- 

Amônia 0 0,02 mg/L
-1

 N-NH³ 

Cor 3 75 mg/L Pt/Co 

D.B.O 6,8 = < 5 mg/L
-1

 O² 

Cloretos 20 250 mg/L CL 

Cond. Elétrica a 25°C 5 * uS/L 

Dureza Total 20 * mg/L CaCO³ 

Ferro Dissolvido 0,87 0,3 mg/L
-1

 Fe 

Fósforo Total 0,18 0,025 mg/L
-1

 P 

Detergente/Las 0,12 0,5 mg/L
-1

 LAS 

Nitrogênio Total 0,06 * mg/L N 

Nitrato N/A 10 mg/L
-1

 N- NO³ 

Nitrito N/A 1 mg/L
-1

 N- NO² 

Odor Ausente Ausente - 

Oxigênio Dissolvido 6,08 >5 mg/L O² 

Ph 8/7 6,0-9,0 - 

Sólidos Sedimentav. 0 1 mg/L 

Turbidez <5 100 UNT 

Temperatura 25 * °C 

Zinco 0,04 0,18 mg/L
-1

 Zn 

Fonte: Eccos da Amazônia – Laboratório de Análises de Águas e Efluentes 

Notas: 

* Não especificado na Legislação, porém é necessário para avaliação geral 

**VMP = Valor Máximo Permitido 

 

Tabela 2 – Resultado do Ensaio Bacteriológico 

 VALORES ENCONTRADOS VPM RES. 20/86 E 

274/2000/CONAMA 

Contagem de Heterotróficos Incontáveis * 

Coliformes Totais 3.884 5.000 em 100ml 

Escherichia coli 86 800 em 100ml 

Fonte: Eccos da Amazônia – Laboratório de Análises de Águas e Efluentes 

Notas: 

* Não especificado na Legislação, porém é necessário para avaliação geral 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Segundo Di Bernardo et al. (2002), grande parte das doenças que se alastram pelos 

países em desenvolvimento é proveniente da água de qualidade insatisfatória. As doenças de 

transmissão hídricas mais comuns são: as febres tifoides e paratifoide, disenteria bacilar e 

amebiana, cólera, hepatite infecciosa, entre outras. Além desses males, os danos à saúde 

humana podem decorrer da presença de substâncias tóxicas na água.  

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em sua alta concentração pode ocasionar 

em problemas ambientais graves. Como o DBO corresponde à alta quantidade de matéria 

orgânica no meio, para sua total decomposição há o uso do oxigênio dissolvido na água, caso 

a matéria orgânica seja muito abundante, a decomposição pode ser anaeróbia, tendo como 

resultados substâncias que podem degradar a qualidade da água. 

Os produtos mais comuns envolvidos na degradação anaeróbia são gás carbônico, 

metano, amônia, ácidos graxos, merca tanas, fenóis e aminoácidos. A total depleção do 

oxigênio dissolvido ocasiona na morte da biota aquática dependente do oxigênio e 

eutrofização do corpo d'água. A proposta de melhoria DBO- Para o menor impacto do DBO 

elevado em corpos d'água superficiais, usa-se o método de aeração artificial, para aumento da 

concentração de oxigênio dissolvido na água, essa oxigenação artificial deixa mais propícia as 

condições do corpo d'água para a incorporação de micro-organismos fotossintetizantes como 

as algas microscópicas, havendo assim a produção de oxigênio primário (VALENTE, 1997). 

Conforme Richter e Neto (1991), no Brasil é comum água com altos teores de ferro, 

particularmente aquelas captadas em terrenos antigos e aluviões. Segundo CPRM (1997, 

p.01), no corpo humano, o ferro atua na formação da hemoglobina (pigmento do glóbulo 

vermelho que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos). A sua carência pode causar 

anemia e seu excesso pode aumentar a incidência de problemas cardíacos e diabetes. A 

avaliação do ferro nas águas subterrâneas para o consumo humano se dá em função de suas 

propriedades organolépticas.  

Devlin, et al. (1998), afirma que o acúmulo de ferro no fígado, no pâncreas e no 

coração pode levar a cirrose e tumores hepáticos, diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, 
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respectivamente. Ainda Mahan (2000), afirma que o ferro em excesso pode ajudar a gerar 

quantidades excessivas de radicais livres que atacam as moléculas celulares, desta forma 

aumentando o número de moléculas potencialmente carcinogênicas dentro deles, além disso, 

o ferro traz diversos problemas para o abastecimento público de água. Confere cor e sabor à 

água, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. Também traz o problema do 

desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a 

contaminação biológica da água na própria rede de distribuição, apesar de não se constituir 

em um tóxico. 

A Portaria 430/CONAMA estabelece-se o limite de 15 MG/L para concentração de 

ferro solúvel em efluentes descarregados na rede coletora de esgotos seguidos de tratamento. 

Conforme Minghini (2007), para solução do problema com ferro é recomendável 

empregar um oxidante químico forte, normalmente o hipoclorito de sódio ou outro composto 

clorado. O uso de polieletrólitos pode causar uma melhoria na eficiência do processo. 

O Fosforo acelera, indesejavelmente, em determinadas condições, o processo de 

eutrofização. Por outro lado, o fósforo é um nutriente fundamental para o crescimento e 

multiplicação das bactérias responsáveis pelos mecanismos bioquímicos de estabilização da 

matéria orgânica (FARIAS 2009, p. 21). 

Segundo Minghini (2007) a presença de fósforo nas águas pode ter origem na 

dissolução de compostos do solo (escala muito pequena), despejos domésticos e/ou 

industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. A utilização crescente de 

detergentes de uso doméstico e industrial favorece muito o aumento das concentrações de 

fósforo nas águas. Concentrações elevadas de fósforo podem contribuir da mesma forma que 

o nitrogênio, para a proliferação de algas.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo proporcionou analisar a importância dos indicadores e parâmetros de 

balneabilidade e sua consequência quando não identificados. Estes indicadores puderam 

apontar as causas do elevado índice de DBO, ferro e fósforo nas águas do Balneário Taboca, 
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onde os habitantes da cidade de Porto Velho – RO costumam praticar turismo e outras 

atividades de recreação. 

A utilização de balneários com balneabilidade inapropriada para recreação pode se 

tornar um risco para a saúde humana, inúmeros doenças podem estar relacionadas à poluição 

dos balneários. As doenças relacionadas ao banho, em geral, não são graves. A doença mais 

comum associada à água poluída por esgoto é a gastroenterite, mas ainda podemos citar a 

Leptospirose e a Hepatite A. Há problemas relacionados e que decorrem do excesso de ferro 

na água, que apesar de não ser considerado tóxico, pode contaminar e prejudicar o sistema de 

abastecimento de água. 

A balneabilidade do Balneário Taboca foi considerada pela primeira análise 

relativamente boa e tiveram resultados satisfatórios, pois só foram encontradas 3 baixas 

divergências entre os 25 parâmetros analisados, porém para termos maior confiabilidade, 

deverão serem feitas outras analises em diferentes períodos do ano, para que fatores como 

tempo e clima não influenciem nos resultados das análises, por fim foi constatado a falta de 

informação sobre algumas consequências que os parâmetros possam vir causar no seres 

humanos lembrando que a água do balneário tem contato primário com as pessoas e animais. 

 

REFERÊNCIAS  

ABNT- Associação brasileira de normas técnicas, resolução NBR 9898, Planejamento de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, Disponível em: 

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58487> Acesso em: 13/11/2016. 

ABNT- Associação brasileira de normas técnicas, resolução NBR 9897, Preservação e 

técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, Disponível em: 

<http://licenciadorambiental.com.br/wp-content/uploads/2015/01/NBR-9.897-Planejamento-

de-amostras.pdf>. Acesso em: 13/11/2016. 

BERG, C. H.; GUERCIO, M. J.. Indicadores De Balneabilidade: A Situação Brasileira e as 

Recomendações Da World Health Organization. International Journal of Knowledge 

Engineering and Management, Florianópolis, v. 2, n. 3, p. 83-101, jul./out, 2013. 

Disponível em: <http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJKEM/article/view/2263> 

Acesso em: 14 nov. 2016. 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58487
http://licenciadorambiental.com.br/wp-content/uploads/2015/01/NBR-9.897-Planejamento-de-amostras.pdf
http://licenciadorambiental.com.br/wp-content/uploads/2015/01/NBR-9.897-Planejamento-de-amostras.pdf
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJKEM/article/view/2263


 

99 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resoluções do Conama: Resoluções 

vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. / Ministério do Meio 

Ambiente. Brasília: MMA, 2012. 

CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Balneabilidade. Disponível em: < 

http://www.cetesb.sp.gov.br/>. Acesso em 14/11/2016. 

CPRM, Companhia De Pesquisa De Recursos Minerais, Hidrogeologia – Conceitos e 

aplicações/Coordenadores: Feitosa F. A. C. & Filho, J. M. Fortaleza: CPRM, LABHID- 

UFPE, 1997. 

DEVLIN, T. M. et al. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1998. 

DI BERNARDO, L.; CENTURIONE FILHO, P. L.; DI BERNARDO, A.. Ensaios de 

tratabilidade de água e dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. São 

Carlos: RIMA, 2002. 237p. 

FARIAS, N. R.. Caracterização Físico-Química nas Águas da Praia do Francês e Praia 

do Saco, Marechal Deodoro – Alagoas [dissertação]. Maceió: Universidade Federal de 

Alagoas – Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde; 2007. 

MAHAN, B. M.. Química: Um Curso Universitário. 4. ed., São Paulo: Edgard Blücher, 

2000. 

MINGHINI, I. Avaliação Qualitativa da Água Residuária de Abatedouro de Aves para 

Fins de Reuso em Irrigação, 2007. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Departamento 

de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu. 

RICHTER, C. A.; NETO J. M. A.. Tratamento de Água: Tecnologia Atualizada. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1991. 

VALENTE, J. P. S.; PADILHA, P. M.; SILVA, A. M. M.. Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) como 

Parâmetros de Poluição no Ribeirão Lavapés/Botucatu – SP. Eclética Química, São Paulo, 

v.22, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

46701997000100005>. Acesso em: 15/11/2016.  

http://www.cetesb.sp.gov.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46701997000100005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46701997000100005


 

100 

 

ANÁLISE DO GRAU DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO E 

EMPRESÁRIOS QUANTO AO USO DAS SACOLAS PLÁSTICAS E OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

Thais Lima Leitão (UNIR) 

Josiane Pinto Duarte (UNIR) 

Neima Quele Almeida da Silva (UNIR) 

 

RESUMO 

 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são 

consumidas no mundo inteiro todos os anos. A Fundação Verde (FUNVERDE) contabilizou que, no Brasil, 

cerca de 1 bilhão de sacolinhas são distribuídas por mês pelos supermercados, dando uma média de 66 unidades 

por cliente. E, aliado a esse consumo em grande escala, percebe-se o descaso com seu alto custo ambiental na 

produção e seus impactos na natureza quando descartadas. A matéria-prima utilizada para confecção das sacolas 

plásticas incluem recursos naturais não-renováveis. E sob a ótica do destino final, retarda o processo de 

decomposição dos materiais biodegradáveis e dificulta a compactação dos detritos. As sacolas oxibiodegradáveis 

têm a sua decomposição acelerada e esfarelam-se após cerca 18 meses, porém, mesmo sendo imperceptíveis, 

esse pó continua poluindo a fauna e recursos hídricos. Enquanto as sacolas biodegradáveis são feitas com 

matérias-primas de fontes renováveis, entretanto, para que essa ela não agrida o meio ambiente, o seu descarte 

deve ser feito em um local adequado para a compostagem. Nesse sentido, o objetivo do artigo é explicitar os 

danos causados pelas sacolas plásticas à natureza, verificar se as redes de supermercados de Porto Velho já 

adotaram métodos alternativos para reduzir os impactos das sacolas no meio ambiente, bem como pesquisar o 

grau de informação dos seus clientes no que diz respeito à preocupação com meios para reduzir esses impactos. 

A metodologia utilizada foram pesquisas descritivas e de levantamento, além da bibliográfica. O estudo 

realizado provou ser relevante para explanar sobre as diferenças entre os tipos de sacolas distribuídas no Brasil e 

suas consequências ao meio ambiente. Concluiu-se que, apesar da maioria ter consciência dos malefícios 

trazidos pela praticidade das sacolas, a preocupação com a preservação do capital natural é insignificativa.  

 

Palavras-chave: Consumo responsável. Impactos ambientais. Sacolas plásticas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), conforme dados consolidados de 2014, emitiu um relatório no ano de 2015 que 

indicava o aumento de lixo em 29%, cinco vezes superior à taxa de crescimento populacional 

entre 2003 e 2014, que foi de 6%. Ainda de acordo com o documento, foram gerados 78,6 

milhões de toneladas de resíduos sólidos no ano em questão e 29,6 milhões de toneladas 

seguiram para destinos inadequados, como lixões e aterros controlados, oferecendo riscos à 

saúde e ao meio ambiente; sendo que outras 20 milhões de toneladas sequer foram coletadas. 
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O Estado de Rondônia ocupa a vigésima terceira colocação do ranking nacional na 

produção de lixo, gerando 1.200 toneladas/dia, porém, apenas 72 toneladas/dia têm destinação 

adequada. A coleta de lixo per capita rondoniense também é baixa em relação aos demais 

estados brasileiros (REVISTA ABRIL, 2016). 

A preocupação ambiental tem tomado lugar cada vez mais preponderante na 

consciência dos indivíduos levando-os a uma crescente exigência de informação visando 

melhorias na qualidade de vida, a partir da aquisição e consumo de produtos que cause menor 

ou nenhum prejuízo ao ambiente natural (LAGES; VARGAS NETO, 2002). 

Estudos diversos têm enfatizado que o uso inadequado da matéria-prima poderá levar 

a sua exaustão, bem como, aumento do nível de poluição, o que tem ampliado a discussão 

sobre o impacto que determinados bens geram no meio ambiente, dentre eles, a sacola 

plástica. Ferramentas e processos produtivos que visam a melhor utilização das matérias-

primas também têm entrado no bojo da discussão. 

A busca pela qualidade de vida através de tecnologias e facilidades no dia-a-dia 

acabou esbarrando com o conceito de sustentabilidade. No entanto, não se faz necessário abrir 

mão de usufruir das tecnologias, mas sim buscar novos meios para alcançar a qualidade de 

vida sem se esquecer da qualidade ambiental, já que o homem está inserido no ambiente, é 

parte integrante desse meio e por isso o dever de preservá-lo (ALMEIDA, 2008; PIVA; 

ORIKASSA, 2012). 

As sacolas plásticas foram inventadas em 1862 com a finalidade de trazer praticidade 

e comodidade aos consumidores (PEREIRA, 2007). E o autor afirma que elas foram inseridas 

no mercado consumidor brasileiro somente na década de 1980 e sua utilização tornou-se 

rapidamente um hábito popular, uma vez que sua distribuição era feita gratuitamente em 

supermercados, lojas e feiras, gerando consumo excessivo (PEREIRA, 2007). 

Dois problemas graves podem surgir como o uso de sacolas plásticas: o esgotamento 

de matérias-primas não renováveis e a poluição ao meio ambiente gerada pelo seu descarte 

inadequado. Os prejuízos iniciam-se na fabricação. Para a produção das sacolas plásticas 

convencionais é consumido petróleo ou gás natural, ambos os recursos naturais não 
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renováveis, além de água e energia. Neste processo são liberados efluentes (rejeitos líquidos) 

com emissões de gases tóxicos que podem agravar o efeito estufa.  O Brasil produz em média 

210 mil toneladas de plástico filme, matéria-prima dos sacos plásticos, representando cerca de 

10% do lixo do País (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; LACERDA et al., 2012). 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), entre 500 bilhões e 1 trilhão 

de sacolas plásticas são consumidas no mundo inteiro todos os anos. E a Fundação Verde 

(FUNVERDE) contabilizou que, no Brasil, cerca de 1 bilhão de sacolinhas são distribuídas 

por mês pelos supermercados, dando uma média de 66 unidades por cliente. E que ainda, 10% 

de todo o lixo coletado nas cidades é composto por sacolas plásticas de uso único. 

O uso desmoderado das sacolas plásticas tem provocado danos ambientais de caráter 

mundial bem expressivos, tais como impactos na atmosfera, aquecimento global, gases do 

efeito estufa, danos à flora e fauna, poluição dos mares e rios, mortes de animais marinhos, 

entupimento dos bueiros que dificultam o escoamento da água da chuva, o bloqueio da 

biodegradação dos restos alimentares, entre outros. (OLIVEIRA, 2010; RAMOS; LUCHIARI 

JUNIOR, 2008). 

Diante da problemática exposta, este artigo tem como objetivo explicitar os danos 

causados pelas sacolas plásticas à natureza e sugerir práticas que diminuam ou anulem tais 

agressões. Verificou-se também se as redes de supermercados de Porto Velho, Rondônia, já 

adotam métodos alternativos para reduzir os impactos das sacolas ao meio ambiente, além de 

pesquisar o grau de informação dos seus clientes no que diz respeito à preocupação com 

meios para reduzir esses impactos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Assimetria Informacional e Racionalidade Limitada 

Os estudos seminais sobre assimetria informacional e suas implicações foram 

realizadas por Akerlof (1970). Conclui-se que: quando dois ou mais agentes, em uma 

transação econômica, possuírem graus de informações diferentes, quando um dos agentes 

mailto:npramos@cnpma.embrapa.br
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possuir informações sobre o produto, serviço ou a transação em grau superior ao outro, 

considera-se que há uma assimetria informacional na transação, que pode levar ao processo de 

seleção adversa ou ao risco moral. 

Da assimetria informacional gerada pela informação oculta, surge o problema da 

seleção adversa: quando um lado do mercado não pode observar o tipo ou a qualidade dos 

bens e serviços disponibilizados para venda (BELO e BRASIL, 2006). 

O uso de sacolas plásticas pode estar ligado à assimetria de informações no mercado, 

na qual os consumidores, despossuídos de informações acerca dos efeitos que o uso do 

referido produto pode trazer ao ambiente natural, utiliza sacolas plásticas por comodidade e 

praticidade. 

Um dos preceitos da economia é de que os agentes são plenamente racionais, 

possuidores de informações e utilizam essa informação visando maximizar algum resultado, 

como, no caso dos consumidores, a utilidade. Por fim, a outra característica comportamental 

dos agentes diz respeito à racionalidade limitada dos agentes, explorado por diferentes autores 

da economia das organizações. De acordo com Williamson (1996 apud ZYLBERZTAJN e 

NEVES, 2000), os agentes econômicos desejam ser racionais, mas só o conseguem 

parcialmente. A limitação decorre da complexidade do ambiente que cerca a decisão dos 

agentes, que não conseguem atingir a racionalidade plena. 

 

2.2 A teoria econômica e o meio ambiente 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) de 1988 

encerra que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades. O relatório confeccionado em 1991 por essa Comissão mostra que os padrões 

de crescimento da época não seriam sustentáveis, requerendo enérgica implementação de 

mudanças drásticas para corrigir esse estado de coisas.  

Mueller (2004) especifica que o desenvolvimento sustentável requer que a atual 

geração deixe para as gerações futuras um estoque de capital, das três esferas: humano, social 
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e natural, que não seja menor que o estoque existente no presente. Alerta que o foco se 

encontra no capital natural, pois é finito e frágil. O uso inadequado de certos componentes do 

capital natural que a sociedade tem a seu dispor pode prejudicar a sustentabilidade de seu 

desenvolvimento. 

 

2.3 Usos e tipos de sacolas distribuídas no Brasil 

No Brasil, os tipos de sacolas mais utilizadas pelos consumidores nos supermercados 

são: plástica convencional, oxibiodegradável, biodegradável e retornável. Nas sacolas 

convencionais a matéria-prima é o plástico filme, produzido a partir de uma resina chamada 

polietileno linear, polímeros de plásticos não biodegradáveis (ALMEIDA, 2008). 

As sacolas oxibiodegradáveis são produzidas com polietileno, porém, aditivadas com 

um sal metálico degradável, conhecido como d2w, fazendo com que tenha vida útil definida. 

Por causa do aditivo inserido no processo de fabricação sua decomposição é acelerada e as 

correntes se quebram em água, dióxido de carbono e uma pequena quantidade de biomassa, 

por isso, esfarelam-se depois de cerca de 18 meses. Assim, mesmo não sendo perceptível, 

esse pó polui a fauna e recursos hídricos, pois utiliza agentes químicos nocivos na sua 

decomposição (PLASZOM, 2009; BALAZINA, 2010; PEREIRA, 2007; ESMERALDO, 

2009; CAPELAS JUNIOR, 2014). 

Sacolas biodegradáveis ou compostáveis são confeccionadas com polímeros distintos 

geralmente de poliácido láctico e o polihidroxibutirato, com composição completamente 

diferente do polietileno. Também podem ser feitas à base de amido de milho, mandioca, cana 

de açúcar, batata e outros, ou ainda de matérias-primas de fonte renováveis, só nestes casos, 

são mais caros. Esses materiais permitem reações bioquímicas que podem ser degradadas por 

micro-organismos (bactérias ou fungos) em contato com água, dióxido de carbono (CO2) ou 

algum material biológico. Porém, para que essa sacola não agrida o meio ambiente, após o 

descarte ela deve seguir para um local adequado para a compostagem, com temperatura, 

umidade e pressão controladas. Caso contrário serão maléficas ao produzirem gases que 
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causam o efeito de estufa ao degradar-se. Decompõem-se em até 180 dias (CAPELAS 

JUNIOR, 2014; ABRAS, 2012).  

Já a sacola retornável pode ser produzida com materiais variados, como algodão, TNT, 

palha, ráfia, material reciclável, tecidos diversos, entre outros. É o tipo de sacola com maior 

aceitação por conta das questões ambientais e por apresentarem um longo período de 

utilização (ABRAS, 2012). 

 

Quadro 1: Tipos de sacolas plásticas utilizadas no Brasil 

Tipos Matéria-prima 

Início 

do uso 

no 

Brasil 

Estímulo ao uso 
Aspectos 

negativos 

Tempo de 

decomposiçã

o 

Sacola plástica 

convencional 

Polietileno - produto 

derivado do petróleo. 
1987 

Substituição aos 

sacos de papel, cuja 

matéria-prima tinha 

preços elevados. 

O descarte 

incorreto gera 

graves 

problemas 

ambientais. 

Até 500 anos. 

Sacola 

oxibiodegradável 

Polietileno com 

aditivo D2W. 

2003, 

no 

varejo. 

Processo de 

decomposição 

acelerada, devido a 

separação em 

partículas menores. 

O processo de 

decomposição 

pode deixar 

resíduos 

químicos no 

solo. 

Até 18 meses. 

Sacola 

biodegradável e 

compostável 

 Poliácido láctico e o 

polihidroxibutirato, 

ou ainda, amido de 

milho, mandioca, 

cana de açúcar, batata 

e outros. 

Sem 

registro

s. 

Podem ser feitas de 

materiais com 

fontes renováveis.  

Causa o efeito 

estufa se 

descartado em 

uma lixeira 

comum.  

Até 180 dias. 

Sacola Retornável 

“ECOBAG” 

Algodão, TNT, palha, 

ráfia, material 

reciclável, tecidos 

diversos, entre outros. 

Sem 

registro

s. 

Considerada a 

solução mais viável 

para o fim da 

distribuição gratuita 

das sacolas 

plásticas. 

Precisam de 

higienização 

adequada. 

Sem prazo. 

Fonte: elaborado pelas autoras com base em www.abras.com.br, Revista Abril. 

Depois de usadas, muitas sacolas são descartadas de maneira incorreta e apenas 0,6% 

chegam a ser recicladas. Assim, o incentivo à reciclagem ou reuso dessas sacolas poderá ser 

uma política relevante a fim de retardar o esgotamento das fontes de matérias-primas, bem 

http://www.abras.com.br/
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como, reduzir o volume de lixo, aumentar a vida útil dos aterros, além de outros fatores para a 

gestão ambiental. Os plásticos, de um modo geral, são pequenos mas significativos 

componentes do fluxo de geração de resíduos (Ministério do Meio Ambiente; LACERDA et 

al, 2012). 

Quando essas sacolas plásticas são descartadas de forma inadequada, há o 

comprometimento da capacidade do aterro, que acaba reduzindo sua vida útil, acarretando 

também em terrenos impermeáveis e instáveis para o processo de biodegradação dos materiais 

orgânicos. E com o grande consumo, os municípios são obrigados a ampliar seus aterros 

sanitários (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.4Programas de incentivo à redução do consumo de sacolas plásticas 

Algumas experiências internacionais podem ser destacadas pela sua relevância na 

redução do uso de sacolas plásticas. Uma pesquisa feita pela Revista Abril em 2012 mostra 

que 12 lugares no mundo restringiram a distribuição dos polêmicos saquinhos, na 

continuidade, serão destacados alguns deles apontando seus motivos e consequências 

(BARBOSA, 2012). 

Na Irlanda, em 2002, foi instituído o imposto PlasTax por cada sacola plástica 

utilizada pelo cliente e o dinheiro arrecadado com as vendas, o montante de 23 milhões de 

euros, foi investido em projetos ambientais; esse programa alcançou uma redução de mais de 

90% do consumo (FABRO et al., 2007). 

Na Alemanha as sacolas plásticas são vendidas. Na África do Sul é determinada por 

lei a espessura da sacola a fim de torná-la reutilizável. Em Bangladesh, por causa de desastres 

naturais, foi proibida a produção e circulação das sacolas implicando em multas e prisão para 

os reincidentes; em 2008 a região tornou-se um importante polo produtor de eco-bags 

(FABRO et al., 2007). 

Em 2007, o uso de sacolas plásticas foi proibido em São Francisco, Califórnia, lá 

existem coletores de lixo especiais que não aceitam o depósito de sacolas plásticas. Desta 

forma, os resíduos orgânicos devem ser embalados em papel, jornal ou sacos de bioplásticos 
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certificados. E no ano de 2008, a distribuição gratuita de sacolas plásticas foi proibida na 

China (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). 

O governo brasileiro tem se mostrado sensível ao prejuízo ambiental gerado pelas 

sacolas plásticas e lançou algumas campanhas coordenadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente, buscando incentivar o uso de sacolas retornáveis e conscientizar tanto 

consumidores quanto empresários (LACERDA et al, 2012). 

Em Março de 2008, a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançou a 

campanha sobre o Consumo Consciente de Embalagem – a Escolha é Sua, o Planeta é Nosso, 

com intuito de evitar embalagens desnecessárias e incentivar o uso das embalagens 

alternativas, por exemplo, as sacolas retornáveis ou as biodegradáveis. Esse projeto visava 

alcançar os 3R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

A Política dos 3R’s foi sugerida pela primeira vez durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, realizada no 

Rio de Janeiro – RJ. E, no ano seguinte, o tema foi abordado novamente no 5º Programa 

Europeu para o Ambiente e Desenvolvimento.  

No decorrer das duas reuniões, admitiu-se que era preciso conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza, garantindo a qualidade de vida 

tanto para a geração atual quanto para as futuras. O programa consiste em: Reduzir, que é 

rever os hábitos a fim de diminuir a produção; Reutilizar, sendo o reaproveitamento do 

material em outra função e; Reciclar, ou seja, transformar o material utilizado, seja por 

processo artesanal ou industrial, em um produto novo. Esmeraldo (2010) ratificou dizendo: 

 

Na sociedade contemporânea, a melhor forma de usufruir de conforto, praticidade, 

economia, segurança e qualidade de vida a que todos temos direito é utilizar esse ou 

qualquer outro produto de forma consciente, o que significa aplicar os três R’s: 

reduzir, reutilizar e reciclar.  

 

Em Junho de 2011, o Ministério do Meio Ambiente, sob gestão de Izabella Teixeira, 

atual ministra, também coordenou uma campanha com o slogan “Saco é um saco” com a 
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mesma finalidade de reduzir o uso dessas sacolas plásticas. De acordo com dados do próprio 

ministério, essa iniciativa ajudou a evitar a circulação de 800 milhões de sacolinhas no Brasil.  

Há de se ter um trabalho das autoridades junto à população para êxito dos projetos em 

vistas à preservação duradoura da natureza. Segundo Lacerda et al. (2012, p. 90): 

 

Sem políticas ambientais eficazes e sem uma sociedade civil alerta, consciente, 

mobilizada e participativa, este desenvolvimento econômico pode levar a uma perda 

do patrimônio natural e ambiental, base de muitas possibilidades futuras. Para tanto 

o homem precisa respeitar o meio ambiente até nos pequenos gestos como a troca de 

embalagens de plásticos por embalagens biodegradáveis ou retornáveis. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi realizada em novembro de 2015 com 204 (duzentos e quatro) 

consumidores das diversas redes de supermercados e 10 (dez) gerentes no município de Porto 

Velho, Estado de Rondônia. Foi elaborado um questionário contendo 10 (dez) questões 

fechadas para ambos entrevistados, do tipo múltipla escolha e com questões contendo escalas, 

constante no apêndice. A partir das informações obtidas nos questionários, os dados foram 

digitados em planilha eletrônica Excel, sendo apresentados em tabelas e gráficos de 

frequência. 

Os dados da pesquisa são primordialmente primários e seu universo aleatório. A 

amostra foi probabilística do tipo intencional, cuja seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende do julgamento do pesquisador no campo. O consumidor foi 

convidado a preencher o questionário, bem como, inquirido a responder as perguntas do 

questionário. E, a partir dos dados de frequência e hábitos de consumo, as relações foram 

analisadas, tendo como base o questionário e a metodologia utilizada por Gonçalves et al. 

(2008). 

Com este estudo pretendeu-se observar a ótica do consumidor e do supermercado 

quanto ao perfil de seu consumo e do fornecimento de sacolas plásticas, respectivamente; com 

intuito de saber se já existem métodos alternativos para reduzir esses impactos no meio 

ambiente e o quanto a população se importa com a natureza. Para isso, faz-se o uso da 
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pesquisa descritiva e de levantamento, que, conforme destacado por Gil (2008), visa descrever 

características de determinada população ou fenômeno, bem como estabelecer relações entre 

variáveis, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o 

questionário, assumindo, em geral, a forma de levantamento. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista o crescimento mundial da quantidade de sacolas plásticas 

convencionais, percebe-se pouca preocupação por ambas partes (consumidor e fornecedor) 

dos impactos negativos deste produto no meio ambiente. 

Para demonstração dos resultados obtidos e sua correlação quanto à utilização 

exagerada de sacolas plásticas, verificar-se-á dois dos objetivos do presente estudo, a opinião 

dos consumidores e das redes de supermercados, que são demonstrados a seguir.  

 

4.1 O uso de sacolas plásticas em Porto Velho, Rondônia 

Em uma notícia publicada em Abril de 2010 pela Universidade de Brasília, uma das 

redes de supermercado de grande porte da capital de Rondônia informou que distribui cerca 

de 500 mil sacolas por mês. Com base nessa publicação e considerando 10 redes de 

supermercados de grande porte na cidade, tem-se uma média de 5 milhões de sacolas plásticas 

distribuídas mensalmente em Porto Velho. 

A Secretaria Municipal de Serviços Básicos de Porto Velho (SEMUSB) detectou 

problemas relacionados à poluição do meio ambiente oriundo do descarte das sacolas e 

divulgou uma matéria informando que a produção de lixo na capital de Rondônia aumentou 

cerca de 40% em apenas dois meses, passando a produzir 3,4 toneladas de lixo por dia. Na 

nota, o Secretário de Serviços Básicos, Jair Ramires, explicou que a sacola plástica atrapalha 

o serviço de limpeza da cidade, principalmente por entupir os bueiros, contribuindo para 

ocorrência de enchentes. 

 



 

110 

 

4.2 Opinião Sob a Ótica dos Consumidores Pesquisados 

A análise de perfil encontra-se apresentada na Tabela 1, a qual traz as informações sob 

a ótica do consumidor em relação ao tipo de sacola utilizada ao ir ao supermercado, 

preocupação com a quantidade utilizada, otimização, ciência dos prós e contras das sacolas 

convencionais, biodegradáveis ou oxibiodegradáveis e criação de lei quanto a proibição de 

utilização de sacolas plásticas. São dados que contribuíram para a análise e discussão dos 

resultados encontrados na pesquisa, uma vez que foram objeto de análise de relação com as 

variáveis que retratam o comportamento dos consumidores, a partir da amostra de 204 

(duzentos e quatro) entrevistados.  

 

Tabela 1 - Sacola plástica na visão do consumidor do mercado 

Que tipo de sacola costuma utilizar quando vai ao supermercado: Valores Absolutos Percentual 

Plástica 196 96,08% 

Reutilizável 5 2,45% 

Caixas de Papelão 3 1,47% 

Outro - - 

Preocupação com a quantidade utilizada por empacotadores: Valores Absolutos Percentual 

Não 100 49,02% 

Sim 104 50,98% 

Se você empacotasse seus produtos, utilizaria: Valores Absolutos Percentual 

Menos 124 60,78% 

Mais 23 11,27% 

Mesma quantidade 57 27,95% 

Quanto junta o lixo, procura otimizar o máximo possível: Valores Absolutos Percentual 

Não 16 7,84% 

Sim 188 92,16% 

Se o supermercado cobrasse pela sacola, você: Valores Absolutos Percentual 

Reduziria a quantidade 69 33,82% 

Usaria a mesma quantidade 16 7,84% 

Adotaria um novo hábito 119 58,33% 

Conhece sacolas biodegradáveis/oxibiodegradáveis se decompõem em 18 

meses: 
Valores Absolutos Percentual 

Sim 111 54,42% 

Não 93 45,58% 

Indiferente  - - 

Se o supermercado deixasse de oferecer sacola plástica, continuaria 

comprando: 
Valores Absolutos Percentual 

Sim 142 69,61% 

Não 62 30,39% 

Seu supermercado já adotou sacolas biodegradáveis: Valores Absolutos Percentual 
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Sim 29 14,21% 

Não 175 85,79% 

Tem ciência que as sacolas plásticas demoram 400 anos para decompor: Valores Absolutos Percentual 

Sim 158 77,45% 

Não 46 22,55% 

É favorável à criação de lei de proibição às sacolas plásticas: Valores Absolutos Percentual 

Sim 152 74,51% 

Não 52 25,49% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A primeira variável de análise de comportamento do consumidor diz respeito à opinião 

do consumidor quanto a possível criação de lei de proibição das sacolas plásticas no 

município de Porto Velho, Estado de Rondônia. Conforme pode ser observado no Gráfico 1, 

74,51% dos consumidores pesquisados afirmam que são favoráveis à criação de lei de 

proibição das sacolas plásticas e outros 25,49% afirmam que não são favoráveis à criação de 

lei com essa proibição. 

Gráfico 1 - Criação de Lei de Proibição ao uso de sacolas plásticas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Contudo, observamos no Gráfico 2, que dos 25,49% dos quais afirmam que não são 

favoráveis à criação de lei de proibição das sacolas plásticas, 100% utilizam sacolas plásticas, 

e afirmam que se o supermercado cobrasse pelas sacolas 55,76% adotariam um novo hábito 

para carregar as compras. 
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Gráfico 2 - Lei, tipo e cobrança 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A segunda variável diz respeito à preocupação com a quantidade de sacolas plásticas 

utilizada por empacotadores. Conforme demonstrado no Gráfico 3, 49,02% dos 

consumidores pesquisados afirmam que não se preocupam com a quantidade de sacolas 

plásticas utilizadas por empacotadores, sendo destes, 43% utilizariam menos quantidades se 

empacotassem seus produtos, 41% utilizariam a mesma quantidade de sacolas e 16% 

utilizariam mais quantidades. 

Gráfico 3 - Preocupação x consciência x quantidade 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A terceira variável refere-se às sacolas biodegradáveis ou oxibiodegradáveis, 

conforme o Gráfico 4. Onde 54,42% dos consumidores pesquisados afirmam conhecerem e 
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45,58% não conhecem esses tipos de sacolas que se decompõem em 18 meses. Destaca-se 

que, dos 54,42% que conhecem essas sacolas, 78,37% não sabem se o supermercado de sua 

preferência já as adotou; e destes, 83,90% são cientes que as sacolas plásticas demoram 400 

anos para se decompor. Vejamos: 

Gráfico 4 - Sacolas biodegradáveis X supermercado X tempo de degradação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.3 Opinião Sob a Ótica das Redes de Supermercados Pesquisados 

A análise de perfil encontra-se apresentada na Tabela 2, a qual traz as informações sob 

a ótica dos supermercados em relação ao tipo de sacola fornecida. E aborda situações como 

preocupação com a quantidade fornecida, otimização pelos funcionários, ciência dos prós e 

contras das sacolas convencionais, biodegradáveis ou oxibiodegradáveis e criação de lei 

quanto a proibição de utilização de sacolas plásticas. Esses dados contribuíram para a análise 

e discussão dos resultados encontrados, uma vez que foram objeto de análise de relação com 

as variáveis que retratam o comportamento dos supermercados, a partir da amostra de 10 

(dez) entrevistados. 
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Tabela 2 - Sacola plástica na visão do supermercado 

Existe orientação aos empacotadores sob a maximização das sacolas: Valores Absolutos Percentual 

Não 2 20% 

Sim 8 80% 

Há algum método para forçar o consumidor a usar um meio alternativo ou 

pelo menos reduzir a quantidade de sacolas? 
Valores Absolutos Percentual 

Não 5 50% 

Sim 5 50% 

Há estímulos para os clientes deixarem de utilizarem as sacolas 

convencionais: 
Valores Absolutos Percentual 

Não 4 40% 

Sim 6 60% 

É favorável à criação de lei de proibição às sacolas plásticas: Valores Absolutos Percentual 

Não 3 30% 

Sim 7 70% 

Já pensou em cobrar pelas sacolas: Valores Absolutos Percentual 

Não 5 50% 

Sim 3 30% 

Já cobramos 2 20% 

Conhece as sacolas biodegradáveis ou oxibiodegradáveis que se 

decompõem em apenas 18 meses: 
Valores Absolutos Percentual 

Não 2 20% 

Sim 8 80% 

Adotaria as sacolas biodegradáveis ou oxibiodegradáveis: Valores Absolutos Percentual 

Não 1 10% 

Sim 5 50% 

Já adotei 4 40% 

Visa extinguir as sacolas plásticas convencionais: Valores Absolutos Percentual 

Não 4 40% 

Sim 1 10% 

Já extingui 5 50% 

Tem previsão de quando adotará as sacolas biodegradáveis ou 

oxibiodegradáveis: 
Valores Absolutos Percentual 

Não 6 60% 

Sim 0 0% 

Já adotei 4 40% 

Tem ciência que as sacolas plásticas demoram 400 anos para decompor: Valores Absolutos Percentual 

Não 2 20% 

Sim 8 80% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A primeira variável de análise de comportamento do supermercado diz respeito à 

opinião quanto a possível criação de uma lei de proibição das sacolas plásticas no município 

de Porto Velho, Estado de Rondônia. De acordo com o Gráfico 5, percebe-se que metade dos 
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supermercados não cobrariam, de forma direta e voluntária, os seus clientes pelas sacolas 

plásticas utilizadas no momento das compras. E no universo de 50%, 60% deles, seriam a 

favor da criação de uma lei que proibisse o uso das sacolas plásticas e consequentemente, 

fossem obrigados a deixar de fornecê-las. 

Gráfico 5 – Cobrança voluntária de sacolas e favorabilidade da criação de lei de proibição 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A segunda variável dessa análise é sobre o conhecimento do tempo de decomposição 

da sacola plástica e providências para diminuir o prejuízo causado ao meio ambiente. Assim 

como se pode observar no Gráfico 6, 80% das redes de supermercados da região tem ciência 

que o meio ambiente leva cerca de 400 anos para decompor os materiais usados na fabricação 

das sacolas. Desse universo de 80%, 60% conhecem as sacolas biodegradáveis ou 

oxibiodegradáveis que, em contrapartida, se decompõe em 18 meses. Mesmo com essa 

diferença desmesurável, metade ainda não tem previsão de quando adotará essas sacolas. 
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Gráfico 6 - Tempo de decomposição da sacola plástica e preocupação em adotar outras práticas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base a pesquisa realizada, demonstrou-se que os perfis de consumidores e 

das redes de supermercados estão interligados, visto que a partir do momento em que os 

supermercados fornecem grande quantidade de sacola e os clientes não recusam, por diversos 

motivos, nota-se que não há preocupação com o meio ambiente. 

Quanto ao grau de informações dos consumidores de Porto Velho, percebe-se que, 

apesar das campanhas de conscientização promovidas em caráter mundial, muitas pessoas 

ainda desprezam as consequências do descarte das sacolas no meio ambiente e da herança do 

capital natural para os porvindouros. 

Desta forma, uma vez tendo conhecimento dos impactos que as sacolas plásticas 

podem trazer ao ambiente natural, sendo possuidores de informações e mesmo assim 

adquirindo, os consumidores não agem com racionalidade plena, visando maximizar uma 

satisfação, de um lado, contudo, dada a racionalidade limitada, comprometendo seu bem-estar 

futuro e o das gerações futuras, dado seu comportamento limitado do ponto de vista da 

racionalidade. 

Por outro lado, observou-se que 60% das redes de supermercados estão dispostos 

influenciar a mudança de hábitos do consumidor: conscientizando a população, divulgando 

métodos alternativos para a substituição das sacolas plásticas e incentivando a utilização de 
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caixas de papelão, sacolas reutilizáveis e sacolas biodegradáveis, dentre outras as formas, 

conforme visto, inclusive, no momento da entrevista. 

No entanto, a sacola plástica não é a vilã-protagonista dessa história. O problema 

também está na sociedade consumista e acomodada que desprezam o seu uso consciente bem 

como a sua correta destinação. Se fosse reciclada como outros materiais, possivelmente não 

haveria tantos questionamentos acerca de sua decomposição e preocupação com a 

contaminação. Certamente, há alguns meios menos impactantes que a utilização das sacolas 

plásticas. 
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RESUMO 

 

O oportunismo é entendido na Nova Economia Institucional-NEI como a possibilidade de os agentes, ao 

defenderem o seu próprio interesse, o fazerem de má-fé. O Sistema Público de Escrituração Digital-SPED foi 

idealizado pelo governo federal na intenção de, entre outros objetivos, aumentar o poder fiscalizador. Neste 

sentido, esta investigação pretendeu identificar a relação entre o SPED e os pressupostos comportamentais na 

NEI, além de descrever o sentimento que profissionais contábeis possuem em relação ao SPED, após passada 

uma década de sua idealização pelo governo federal. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, a fim de se fazer uma leitura da temática abordada a partir das teorias da NEI. Conclui-se 

que o SPED visa, preponderantemente, reduzir as possibilidades de ocorrência do oportunismo, por meio do 

aumento do poder fiscalizador. Ganhos são obtidos com a utilização de tal ferramenta, como redução do custo 

com impressão de papel, e melhorias nas condições de fiscalização por parte da Receita Federal. Entretanto, 

apontam que maior rigidez na fiscalização faz as empresas ficarem temerosas em relação à adoção do mesmo 

ainda que sejam obrigadas por legislações. Esta atitude das empresas pode ser um indício de oportunismo. 

Apesar disto, somente com instituições firmes é que as nações vão experimentar desenvolvimento econômico.  

 

Palavras-chave: Instituição. Oportunismo. Sistema público de escrituração digital. SPED. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As relações entre os atores que compõem as redes de relacionamento econômico 

ocasionam a necessidade de formulação de contratos, sejam verbais ou escritos. A causa deste 

processo como argumenta Williamson (1985) é a existência de uma racionalidade que embora 

pretenda ser racional em sua totalidade visando prever situações conflitantes, consegue sê-lo 

apenas de modo limitado. Quanto maior o nível de complexidade dos contratos, maior será a 

possibilidade de ocorrência de um oportunismo dos agentes envolvidos. Ocorre que em dadas 

situações, onde o relacionamento entre as partes que desejam firmar quaisquer tipos de 

contratos é intenso gerando uma proximidade entre estas, surge a confiança capaz de 

minimizar o risco de um comportamento oportunista.  
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O oportunismo se refere à característica humana de procurar o próprio interesse. Os 

oportunistas exercem um jogo não cooperativo em que o ator envolvido em determinada 

transação é possuidor de informações privilegiadas permitindo a este desfrutar de algum 

benefício (Zylberztajn, 1995). À medida que ocorrer um alinhamento destes pressupostos 

comportamentais, os custos gerados para os agentes econômicos transacionarem entre si são 

reduzidos (Williamson, 1985). Granovetter (1985) ao lembrar a argumentação de Hobbes, 

salienta e questiona a possibilidade de indivíduos ao buscarem o seu próprio interesse não o 

fazer senão pela força e pela fraude. 

Considerando esta característica dos atores econômicos algumas atitudes são tomadas, 

por parte do Estado-sobretudo por meio da Receita Federal do Brasil, no intuito de amenizar 

os riscos oportunistas das relações tributárias das instituições privadas com as instituições 

públicas. Entre tais atitudes mencionadas surge, no âmbito contábil, mais precisamente na 

última década, o Sistema Público de Escrituração Digital-SPED. Lizot e Moriot (2012) 

pesquisaram o tema e citaram que a finalidade principal do SPED é a fiscalização mais ágil, 

reduzindo a sonegação fiscal e as obrigações acessórias, preponderantemente. Assume-se 

como pressuposto que a atitude das empresas quando fraudam de alguma forma evidencia um 

comportamento oportunista. 

Além desta intenção essencial de maior controle sobre as operações comerciais, o SPED 

atende a demais demandas, como melhorias no nível tecnológico de geração de informações 

ao governo. Uma forma inovadora de propiciar informação contábil. As empresas, o fisco, os 

contabilistas e os profissionais da tecnologia da informação precisam integrar-se para 

enfrentar esta realidade, sobretudo por serem atores fundamentais neste processo. 

Deste modo a intenção da presente investigação é identificar a relação do Sistema 

Público de Escrituração Digital-SPED com os pressupostos comportamentais defendidos por 

Williamson (1985) e, também, descrever a avaliação que profissionais contábeis realizam do 

SPED, após passada uma década de sua idealização pelo governo federal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evolução Histórica da Escrituração Contábil 

A informação e a tecnologia apresentam determinadas relações entre si. A informação 

é o conteúdo, enquanto a tecnologia digital é o recipiente. A tecnologia digital tornou-se 

significativa e socialmente útil, pois nos oferece valiosas experiências ligadas a informação. 

Por sua vez, a informação precisa de tecnologia no intuito de ser armazenada, organizada, 

copiada, distribuída, transformada e acessada (MOREIRA, 2010). Nesta perspectiva, os 

profissionais contábeis, por sua vez, necessitam da tecnologia computadorizada para atuarem 

em suas respectivas áreas, sobretudo por possuírem a incumbência de, como ressalta Marion 

et al. (2008), informar as alterações verificadas no patrimônio das organizações. Para isto, os 

contadores recorrem ao processo de escrituração, que ao longo dos anos evoluiu para se 

adaptar às novas exigências. 

Oliveira (2003) apud Rehim Junior (2009) destaca que a escrituração foi praticada 

manualmente nos livros diário, razão, caixa e etc.  Este procedimento deixou de ser executado 

com o aparecimento das máquinas oriundas dos EUA, tendo em vista que se identificava 

grande dificuldade para manter as escritas atualizadas devido ao volume de informações e 

registros necessários para a execução dos trabalhos. 

 

Com o aparecimento das formas mecânicas em geral utilizavam-se as máquinas de 

datilografia para a escrituração e os preenchimentos das fichas soltas, eram por 

processadoras automáticas, sendo que os 29 profissionais que trabalhavam com 

máquinas mecânicas eram os mecanógrafos. Estas máquinas são poucas ou nada 

utilizadas e de difícil manutenção nos dias atuais (REHIM JUNIOR, p. 03). 

 

Com o advento da tecnologia e da escrituração computadorizada através dos sistemas 

próprios para a contabilidade, o profissional experimenta uma mudança funcional, passando a 

focar na interpretação dos fatos contábeis, ao contrário do que se percebia anteriormente, 

cujos esforços eram despendidos basicamente no registro dos fatos contábeis. Paralelamente, 

a evolução tecnológica é constante exigindo da contabilidade e de seus profissionais 

preparação para proceder às adequações necessárias (MARION et al., 2008). 
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A área contábil foi uma das que mais sofreram impactos com a introdução 

tecnológica, tendo que se adaptar às mudanças ocorridas nas organizações e no 

desenvolvimento das atividades contábeis. No entanto, é preciso que o profissional 

contábil tenha em mente que o processo de transformação promovido pelas 

inovações tecnológicas em sua atuação profissional é um processo dinâmico e 

contínuo; pois este assume a responsabilidade pelos gerenciamentos das 

informações que auxilia no desenvolvimento das atividades empresarias, devendo 

ter consciência da sua necessidade de atualização contínua a fim de acompanhar a 

evolução dos procedimentos, que envolvam o fluxo das atividades da contabilidade. 

(CRUZ et al., 2004, p. 14) 

 

O mais recente impacto sofrido pela contabilidade devido aos avanços tecnológicos é a 

introdução do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, que visa uniformização e 

padronização das informações para a integração das mesmas entre o fisco, racionalizando os 

processos da escrituração e reduzindo as possibilidades de sonegação de impostos. O SPED é 

uma política pública criada pelo governo brasileiro inspirada em demais países visando 

evolução na gestão e maior controle dos contribuintes. 

A modernização no setor público não é novidade. Diversos países procuraram a partir 

dos anos oitenta implantar a chamada Nova Gestão Pública, embora com determinados ajustes 

para adaptá-la à realidade de cada país. É uma nova maneira de pensar o setor público 

orientado por quadros teóricos da Nova Economia Institucional (SCHEDLER, 2001) 

defendida por Williamson (1985). Neste sentido o e-governo, ou governo eletrônico, parece 

ser aplicado a esta nova administração pública e o Sistema Público de Escrituração Digital-

SPED, idealizado pelo governo brasileiro pode ser considerado uma das estratégias do e-

governo. 

As dificuldades em termos de mudança cultural constituem uma barreira para a 

implantação desta Nova Administração Pública, sobretudo o governo eletrônico. Nesta 

mesma perspectiva é preciso reunir conhecimentos de áreas diferentes para discutir os modos 

de implantação do governo eletrônico. A ouvidoria utilizada pelos órgãos públicos são ações 

preliminares para esta nova realidade. Enfim, esta ideia de administração pública baseada em 

formas eletrônicas para realizar a gestão facilita a modernização como um todo (SCHEDLER, 
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2001). O governo tem procurado elaborar projetos visando integrar-se a esta Nova 

Administração Pública. 

A elaboração do projeto do SPED, por parte do governo federal brasileiro, prosseguiu 

estudando-se o caso de demais países, cita-se o Chile e o México para fins de exemplificação. 

No Chile o projeto denomina-se Documentos Tributários Eletrônicos, mas os fundamentos 

são os mesmos defendidos no Brasil com o projeto do SPED. A partir de então, procedeu-se à 

elaboração de um roteiro (AZEVEDO; MARIANO, 2009). A partir disto, as primeiras 

manifestações começam a surgir, como a introdução do inciso XXII ao art. 37 da Constituição 

Federal pela edição da Emenda Constitucional nº 42 de 19 de dezembro de 2003, 

determinando que as Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios deveriam atuar de maneira a integrar cadastros e informações fiscais 

(AZEVEDO; MARIANO, 2009). 

O objetivo do projeto foi buscar a padronização e uniformização de procedimentos 

para que a integração das informações entre as esferas de fiscalização (federal, estadual e 

municipal) ocorressem com maior eficácia e consequentemente houvesse a diminuição da 

quantidade de obrigações a serem entregues pelos contribuintes, reduzindo tanto os seus 

custos como os das administrações fiscalizadoras (BRASIL, 2013). Todos estes benefícios 

ocorreram no sentido de contribuir para maior fiscalização, considerando sempre o alto índice 

de sonegação fiscal, causado, sobretudo, pelo comportamento oportunista. 

O SPED foi instituído pelo Decreto nº 6.022 de 22 de janeiro de 2007 e pela instrução 

normativa da Receita Federal do Brasil-RFB n.º 787, de 19 de novembro de 2007. Neste 

projeto, o governo se uniu às empresas com o objetivo comum de mudar a forma de emissão e 

armazenamento de documentos fiscais, além de alterar a escrituração fiscal e contábil, 

colocando todos definitivamente na era da informática (AZEVEDO; MARIANO, 2009). A 

criação do SPED ocorreu para que o fisco pudesse ter um controle maior sobre as operações 

comerciais realizadas entre as empresas, buscando assim fazer o cruzamento das informações 

entre os contribuintes para verificar a fidelidade das declarações transmitidas às 
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administrações tributárias, pois a sonegação é sem dúvida praticada por parte dos 

contribuintes, porém são muitas as dificuldades para combatê-las. 

Há muito tempo as autoridades fiscais já sabem disso. E sabem, também, que só se 

reduz a sonegação a partir de maior fiscalização. A Receita Federal do Brasil 

pública, mensalmente, um relatório sobre o resultado da arrecadação. O relatório de 

dezembro de 2007 deixa claro: quanto maior a presença fiscal, maior o resultado. 

(DUARTE, 2009, p. 67). 

 

O projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC do Governo 

Federal que objetiva promover a aceleração do crescimento econômico no país, aumentar 

empregos e melhorar as condições de vida da população. Os principais objetivos do SPED 

são: uniformizar o cumprimento das obrigações acessórias; geração e envio de documento 

eletrônico com validade jurídica para todos os fins; redução dos custos para os contribuintes 

já que a concorrência é ampla e o fator custo é determinante na hora de precificar; melhor 

controle dos processos; diminuição dos ilícitos tributários devido ao cruzamento dos dados 

facilitando, assim, o trabalho da auditoria, já que todas as informações estão disponíveis em 

meio eletrônico.  

No intuito de alcançar a estes objetivos foram estabelecidos diversos subprojetos para 

o SPED, quais sejam: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Escrituração Fiscal Digital (EFD), 

Escrituração Contábil Digital (ECD), Central de Balanços, Conhecimento de Transporte 

Eletrônico (CT-e) e a e-LALUR, que possibilita substituir os livros da escrituração mercantil 

pelos seus equivalentes digitais, unificando as atividades de recepção, validação, 

armazenamento de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal das 

empresas (NEVES JUNIOR et al., 2011). 

O Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, na visão de Neves Júnior et al. 

(2011), apresenta alguns benefícios e determinados desafios. Os benefícios tendem a 

relacionarem-se com as preocupações de cunho fiscal. Com os novos sistemas de controle 

fiscal, em cinco anos o Brasil terá o menor índice de sonegação empresarial da América 

Latina e em 10 anos índice comparado ao de países desenvolvidos. (AMARAL G.; 

OLENIKE; AMARAL L.; STEINBRUCH, 2009).  
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 O SPED simplifica o processo, onde não será mais necessário imprimir e armazenar 

livros contábeis e fiscais, que passam a ser eletrônicos assim como a autenticação que era 

feita presencialmente nas Juntas Comerciais (GIROTTO, 2008). Duarte (2008), participante 

do projeto piloto, comenta que obteve ganhos de produtividade nos processos logísticos, 

fiscais e contábeis e também que obteve uma economia real no custo de impressão e 

despachos das notas fiscais. Um dado interessante é que mil duzentos e cinquenta árvores 

deixarão de ser derrubadas anualmente, minimizando os danos ao meio ambiente. 

Por outro lado, Neves Junior et al. (2011), destaca alguns desafios a serem superados 

com a implantação do SPED, entre os quais tem-se uma mudança de comportamento do 

profissional contábil buscando se atualizar e conhecer o novo cenário vivido pela 

contabilidade, para poder utilizar a escrituração fiscal com maior segurança. Para garantir a 

qualidade dos dados enviados ao fisco, as empresas precisarão realizar mudanças 

significativas em sua estrutura organizacional, processos, investimento em tecnologia da 

informação e capacitação de seus profissionais, podendo até mesmo melhorar seu processo de 

gestão.   

Para Vergineli (2009), o principal desafio para as empresas que já começaram a 

ingressar no mundo da burocracia digitalizada é conciliar informação atual com as antigas, 

onde o contribuinte deve ficar atento à sincronização dos dados. Duarte (2008) cita a guarda e 

recuperação dos arquivos digitais e a integridade e coerência das informações de faturamento, 

fiscais e contábeis como uma dificuldade na utilização do SPED. (GIROTTO, 2008). Neste 

sentido, os principais impactos e barreiras a serem transpostas para a implantação do projeto 

compreendem a capacitação profissional; o planejamento tributário devido à maior exposição 

fiscal; a organização e revisão de processos contábeis, administrativos e logísticos; integração 

eletrônica de informações fiscais e logísticas; e implantação de sistemas de apoio à gestão 

empresarial (NEVES JUNIOR, 2011). 
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2.2 Os Pressupostos Comportamentais da Racionalidade Limitada e do Oportunismo 

Na década de 1970 se argumentava sobre uma nova forma de vislumbrar o modo 

como os agentes econômicos agem, a partir da consideração da característica oportunista de 

tais atores. Williamson (1985) argumentou que estes agentes procedem em suas ações não 

somente buscando os seus próprios interesses, mas também, por meio da sutileza e 

transgressão. Na economia de Smith esta característica egoística era um benefício aos 

negócios, pois as pessoas, ao buscarem seus próprios interesses promoveriam, mesmo sem a 

intenção, o desenvolvimento econômico. 

Entretanto, na Nova Economia Institucional, esta atitude não representa garantia de 

desenvolvimento. North (1989) ao refletir sobre o desenvolvimento das nações, por meio de 

uma abordagem histórica, definiu uma teoria que confirma a necessidade de regras e leis 

firmes para garantir o desenvolvimento econômico. Além da construção de um ambiente 

competitivo - o liberalismo. Fiani (2002) menciona que o Estado passa a ter um papel 

fundamental neste sentido, pois a partir de políticas públicas é este quem vai definir um 

ambiente institucional seguro para a iniciativa privada poder competir. 

A má-fé nestes casos é evitada por arranjos institucionais inteligentes que levam o 

envolvimento com a mesma ser muito custoso e, devido a isto, terminam por desencorajar tais 

ações oportunistas. A ideia seria então a construção de estruturas autoritárias para a resolução 

de questões controversas. Nota-se que um incentivo para não enganar é próprio custo dos 

danos à reputação pessoal. Assim, além do ganho puramente econômico, há o ganho social 

repleto de expectativas de confiança (GRANOVETHER, 1985). 

O Estado desenvolve uma importante função na definição institucional da nação. Em 

uma relação de barganha com a sociedade, em que o Estado fornece direitos de propriedade – 

que vão determinar as regras e leis, e a sociedade propicia o pagamento de impostos, surge e 

definição de direitos de propriedade. Estas regras, caso sejam ineficientes, reduzem o 

crescimento econômico de que o sistema é passível de perceber (FIANI, 2002). 

A causa de todo este processo é a racionalidade limitada dos agentes envolvidos neste, 

pois se a racionalidade fosse completa seria possível prever todas as ações oportunistas. 
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Embora as decisões tomadas sejam racionais e a intenção seja a de prever os acontecimentos, 

as possibilidades de tais atores são limitadas até o momento passível de observação. Há um 

risco de que esta má-fé aconteça, mas não implica necessariamente em sua ocorrência. North 

(1989) conclui, então, que os países apenas se desenvolverão se adotarem instituições 

eficientes e se promoverem a competitividade dos atores econômicos. 

 

3 METODOLOGIA 

Essa pesquisa caracteriza-se como descritiva e qualitativa a partir das características 

apontadas por Creswel (2006), pois buscará descrever as vantagens da implantação do SPED 

a partir dos pressupostos de racionalidade limitada e oportunismo.  

Com o objetivo de estudar o SPED buscou-se na temática da Nova Economia 

Institucional pressupostos para compreender a implantação de tal política pública. Neste 

sentido, Granovetther (1985), North (1989), Williamson (1985) e Zilberztajn (1995) foram 

autores que desenvolveram uma interessante teoria acerca dos pressupostos comportamentais 

e sobre o desenvolvimento econômico. Deste modo, utilizando-se as tais teorias, fez-se uma 

leitura acercar do SPED, vislumbrando-o como um mecanismo útil na tentativa de conter o 

oportunismo dos agentes econômicos. 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2014), o Estado possui 

576 organizações contábeis ativas no ano de 2014 sendo que 56,42% são de escritórios 

individuais, 33,51% de sociedade, 7,64% de empresários, 0,87% de Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada e 1,56% de Microempreendedor Individual. 

Para identificar a percepção que os profissionais contábeis fazem do SPED, procedeu-

se uma pesquisa de campo utilizando entrevista estruturada aplicada ao gestor de um 

escritório de contabilidade de pequeno porte, uma vez que se acredita que esse gestor irá 

representar a percepção da maioria dos gestores do Estado. Gil (2008) prevê que a pesquisa de 

campo é necessária quando se deseja conhecer características de uma dada população. Então, 

na presente investigação, a pretensão é a de conhecer o sentimento que os contabilistas têm 

em relação ao SPED. Para categorizar os escritórios como pequeno porte, utilizou-se o 
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faturamento como norteador onde a BMF&BOVESPA coloca que um escritório de pequeno 

porte possui faturamento anual de até 50 milhões. 

A entrevista foi estruturada a partir dos conceitos de Zylbersztajn (1995) que coloca o 

monitoramento como um custo que deve ser adquirido e que poderá diminuir o oportunismo 

ou a ação oportunista. Assim, o Quadro I apresenta as perguntas que foram feitas baseadas na 

verificação do monitoramento das atividades do escritório contábil. 

Quadro 1 – Norteadores da Entrevista Estruturada 

Perguntas 

 O que você acha sobre o SPED? 

 O que você saberia dizer sobre o funcionamento do SPED? 

 Que conhecimentos são necessários para operacionalizar o SPED? (A intenção é ver se conhecimentos de 

legislação e de informática são necessários). 

 Que benefícios você vê com a implantação do SPED? 

 Quais desvantagens, na sua opinião, surgem com a implantação do SPED? 

 Depois que o SPED estiver consolidado, pode-se dizer que o profissional contábil terá mais tempo para 

exercer novas tarefas de análise e melhores práticas? 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Para análise dos dados utilizou-se as teorias da Nova Economia Institucional e os 

dados obtidos são apresentados no capítulo que segue. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Sistema Público de Escrituração Digital-SPED é uma tentativa do governo federal 

de minimização do oportunismo presente nos gestores das empresas no momento de quitação 

dos tributos. Alegando carga tributária elevada, estes gestores procuram mecanismos, muitas 

vezes fraudulentos, para praticarem a sonegação fiscal. Duarte (2009) argumenta que há 

muito tempo as autoridades fiscais sabem disto. 

Embora existam ganhos como a redução dos custos com a impressão de papel, 

interferindo então nos impactos ambientais, o principal benefício verificado é em relação às 

possibilidades de redução da sonegação fiscal. O SPED apresenta uma estrutura integrada e 

informatizada que dificilmente pode ser burlada pelas intenções oportunistas dos agentes 

econômicos. Além disto, com o advento do sistema as profissões passam a ser mais integradas 
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no sentido de maior dependência entre as mesmas fortalecendo a tese de que a 

interdisciplinaridade constitui em um auxiliar para a formação da inovação.  

A empresa pesquisada chama-se Elite Contabilidade e está enquadrada conforme perfil 

da Bovespa como uma empresa de pequeno porte. 

O profissional contábil colocou que se sente dependente de técnicos da área de 

informática quando o assunto é a utilização do SPED. Em dados contextos, torna-se 

necessário os conhecimentos técnicos neste sentido, entretanto, para a utilização deste 

sistema, o conhecimento empírico e científico dos profissionais contábeis deveria bastar, o 

que denota, em dados contextos, insegurança dos profissionais quando o assunto é lidar com 

uma ferramenta que apresente tais características. 

A tecnologia apresenta importância crucial neste contexto, apesar de ser considerada 

meio em si mesma, pois a finalidade primordial de sua aplicabilidade para materialização do 

SPED é a formulação de instituições firmes. As legislações que tratam do SPED determinam, 

inclusive, prazos para que os relatórios sejam entregues, prevendo penalidades para o caso em 

que estes prazos previstos não sejam cumpridos. Nesta ótica o não cumprimento desta 

determinação é muito custoso para os atores envolvidos no processo. E boa parte destes 

esforça-se para enviar os relatórios no tempo estipulado. 

O atendimento a prazos constitui uma caracterização qualitativa da informação 

contábil, pois a mesma necessita chegar no momento oportuno. Atendendo a isto a 

informação terá maior credibilidade e exercerá a sua função eficazmente. O cumprimento de 

prazos está associado também à cultura e crença de um povo. Os ingleses, nação 

desenvolvida, são famosos por sua tempestividade e pontualidade. 

O SPED constitui uma tentativa propiciar o desenvolvimento por meio de melhorias 

institucionais. Esta característica brasileira, de regras institucionais fracas e baseadas na 

pessoalidade, é vislumbrada nas demais nações latino-americanas como é o caso do Chile. 

Nos últimos anos, o Chile também, desenvolveu um programa semelhante ao SPED. Com 

algumas particularidades, mas a essência do projeto foi a mesma idealizada pelo governo 

brasileiro que por sinal se inspirou no governo chileno. A figura a seguir apresenta 
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resumidamente o papel do SPED na diminuição do oportunismo e seu principal benefício e 

desafio que os gestores contábeis possuem quanto à sua utilização. 

Figura 1 – Benefícios e desafios na utilização do SPED 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A racionalidade limitada impede que se visualizem todas as possibilidades de 

oportunismo, apesar de não se poder afirmar que o mesmo ocorrerá, o que se tem é apenas o 

risco de que ocorra. Entretanto, esta limitação de que os atores econômicos e inclusive 

políticos apresentam, os fazem adotar mecanismos de defesa, que se materializam nas 

instituições (regras, normas e crenças). No caso brasileiro, o SPED constitui uma evidência 

real desta tentativa.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento econômico somente pode ser alcançado a partir da adoção de 

instituições eficiente e por meio da competitividade. North (1989) aponta que o conjunto de 

instituições de um país é mais relevante do que os recursos tecnológicos e naturais desta 

nação exercendo importância fundamental sobre os agentes econômicos, interferindo no modo 

como as relações serão praticadas. Os países latino-americanos somente não se 

desenvolveram porque herdaram da Espanha e Portugal instituições (regras, costumes, leis e 

normas) frágeis. 
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Enquanto nações como a Inglaterra e a Holanda se desenvolveram porque adotaram 

normas eficazes no sentido de dar segurança para os empreendimentos florescerem. É disto 

que nações como o Brasil necessitam.  

As demandas que o Sistema Público de Escrituração Digital fez emergir exigem de 

tais profissionais contábeis maior bagagem de leitura para atendê-las. A realização de 

reuniões pode constituir-se em uma estratégia eficiente neste sentido. Com a efetiva 

implantação do sistema, possíveis erros poderão ser eliminados. Há neste contexto, outro viés: 

as possibilidades de fraudes que são reduzidas a partir da adoção desta ferramenta. Embora 

exista a figura da racionalidade limitada, a experiência empírica demonstra possibilidades. 

Por outro lado percebe-se que as principais barreiras para a implantação do SPED é o 

fato de as empresas não terem recursos suficientes, sobretudo, com os honorários dos 

contábeis, falta de tecnologia adequada, a perda de privacidade e o aumento do poder 

fiscalizador. E este aumento das possibilidades de fiscalização constitui uma das principais 

barreiras neste sentido, pois aumenta a racionalidade e potencialidade dos agentes políticos 

preverem as atitudes oportunistas. 

Percebe-se então que a existência do oportunismo surge no sentido de má-fé, ou seja, 

fraudes, e o SPED foi criado para reduzir estas possibilidades, embora tenha outros 

benefícios. Esta é a relação de oportunismo com o SPED, enquanto houver a existência de 

má-fé é preciso instituições eficientes para amenizá-las. Felizmente, a intenção do sistema 

mencionado é a de propiciar desenvolvimento econômico com os atores envolvidos. Parece 

que aos poucos surgem mecanismos cada vez mais eficazes no sentido de eliminar as atitudes 

de ações oportunistas. 
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APLICAÇÃO DA NOVA ISO 14001/2015 DE 06.11.15 COMBINADA AO MÉTODO 

RAPPAM DA WORLD COMISSION ON PROTECTED AREAS NA ANÁLISE DE 

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL – SGA 

 

Luciana Fabiano (UNIR) 

RESUMO 

 

O estudo investiga e tem como objetivo indicar “Qual o grau de conformidade do parâmetro “Efetividade de 

Gestão” da Resex Rio Ouro Preto-RO com os “Requisitos e Orientações de Uso” de Sistemas de Gestão 

Ambiental – SGA da nova ISO 14001/2015 de 06.11.2015. O espaço geográfico é a Reserva Extrativista Rio 

Ouro Preto - Amazônia do Brasil, Rondônia, estendendo-se pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. 

O recorte histórico é o quadriênio 2014/2015/2016/2017. Trata-se de pesquisa inédita no estado de Rondônia e a 

segunda da modalidade no Brasil. Os únicos registros de uma avaliação desse tipo remontam aos anos de 2005-

2006 e 2010, realizada no Brasil pela WWF, ICMbio e IBAMA. Entretanto, foram coletados dados de forma 

sistêmica, aplicadas a todas as UCs do Brasil ao mesmo tempo. Metodologia: é uma pesquisa descritiva que 

utiliza a abordagem explicativa. Três instrumentos de coleta de dados e análise serão utilizados: o “Método 

RAPPAN”, a “ISO 14001/2015 de 06.11.15” e o “Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto-

RO 2014”. A pesquisa está subsidiada pelo filtro teórico de estudos realizados por Carvalho (2010) e Rodrigues 

(2015). Resultados esperados: obter o perfil da gestão com mensuração de seu desempenho. Esse resultado 

poderá subsidiar outras bases teóricas que defendem a realização constante da avaliação da efetividade de gestão 

como forma de melhorar as administrações de UCs realizadas em todo o país. 

 

Palavras-chave: Efetividade de Gestão. Gestão Ambiental. Reserva Extrativista. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista o modelo sistêmico do problema da precarização dos recursos naturais 

que afeta pessoas e o meio em todas as partes do planeta, há uma tendência em tornar a 

legislação específica cada vez mais padronizada como forma de servir de referência global, no 

intuito de diminuir os erros, aumentar a eficiência das soluções sugeridas, e ainda assim, 

atender as peculiaridades de cada local ou instituição envolvida. 

Exemplo de padronização dessas normas é a alternativa atual para execução de um 

modelo de economia de base sustentável que repousa na efetivação do chamado Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA). SGA é a forma sistematizada de gerir quaisquer tipos de 

instituição, empresa ou organização, seja ela pública ou privada, ao longo de todo o seu ciclo 

de vida, voltada para administrar todos os procedimentos oriundos da sua própria razão de ser, 

pautada no pilar ambiental da sustentabilidade. Outra alternativa também encontrada pela 
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sociedade do consumo é a criação de áreas de proteção ambiental, cujo objetivo é preservar as 

reservas de recursos naturais como forma de perpetuar o ciclo de existência das espécies e 

garantir sua sobrevivência. 

Ambas as alternativas se apropriam de extensa legislação e bases legais que as 

normatizam. Sobre a primeira, a pesquisa propõe abordar a nova ISO
5
 14001:2015 de 

06.11.15, intitulada “Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com Orientação para Uso”. 

Sobre a segunda, o estudo fará uma explanação da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto-RO, 

localizada no Brasil, região Norte, estado de Rondônia, na Amazônia, a qual abrange os 

municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, criada pelo Decreto Federal Nº 99.166 de 

13.03.90. 

 

1.1 Problema 

O elo que une as duas soluções supracitadas repousa na problemática que hora se 

apresenta: Qual o grau de conformidade da “Efetividade de Gestão” da Resex
6
 Rio Ouro 

Preto-RO com os “Requisitos e Orientações de Uso” previstos pela nova ISO 14001:2015? 

Esta avaliação e equiparação é o que se propõe investigar o presente projeto de pesquisa. O 

estudo contribuirá para fundamentar a eficiência da gestão que se pratica na respectiva área de 

preservação ambiental ou a necessidade de adaptações e/ou melhorias do modelo de gestão 

ambiental da mencionada reserva extrativista. Como consequência o estudo poderá indicar 

diretrizes basilares no que concerne ao desenvolvimento regional do meio ambiente 

pesquisado. 

 

1.2 Revisão Bibliográfica 

Estudos sobre diagnóstico de gestão de unidades de conservação (UCs) mostram que 

os dados obtidos são apropriados por sujeitos ativos da gestão no sentido de aproveitar os 

                                                 

5  International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização). 
6 Reserva Extrativista. 
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pontos positivos e prevenir-se dos pontos negativos. O que se apresenta como experiências 

favoráveis são convertidas em ações multiplicadoras: 

 

A análise das experiências de gestão em áreas naturais protegidas brasileiras 

possibilitou a identificação de estratégias que podem ser replicadas, entre elas:  

• o uso da unidade de conservação, [...] como área de lazer [...];  

• a instituição de programa de voluntariado [...];  

• o estabelecimento de parcerias entre o setor público e privado;  

• a adoção da estrutura matricial para otimizar os recursos humanos disponíveis [...];  

• a priorização de pesquisas na área de entorno [...];  

• [...] retorno de investimento e geração de renda para população local; e  

• a atuação intersetorial [...] para capacitação [...]. (DEBETIR, 2006, p. 223) 

 

Pesquisas sobre a avaliação da administração de UCs concluem que o 

acompanhamento constante da eficiência de gestão permite ao sistema gestor aprimorar ações 

já praticadas e desenvolver estratégias gestoras as quais melhor identificam-se com o perfil e 

contexto da unidade de conservação monitorada. Além disso, a partir da avaliação de gestão é 

possível à sociedade e governo incluir as áreas de reserva em políticas públicas voltadas para 

esse fim. Neste sentido Debetir discorre: 

 

O monitoramento sistemático da eficácia de gestão pode impulsionar ações que 

visem uma progressão positiva da gestão. É preciso que a sociedade (Estado, 

Governo, Partidos Políticos, Políticos, Cidadãos) conheça e acompanhe a evolução 

da situação de gestão das unidades de conservação e dos serviços ambientais que 

estas disponibilizam para valorizá-las e incluí-las com seriedade nas políticas 

governamentais. (2006, p. 223, grifo nosso) 

 

Por conseguinte, à medida que as pesquisas defendem o acompanhamento regular 

como condição para o aprimoramento da gestão, da mesma forma outra condicional aponta 

para a necessidade de fazê-lo sempre considerando o amplo conjunto do ambiente 

monitorado, não devendo prevalecer a análise de unidades em detrimento do todo que elas 

compõem. Souza em importante estudo sobre a “Gestão Ambiental Pública na Amazônia 

Brasileira” defende: 

Os contornos da gestão ambiental pública contemporânea apontam no sentido de 

que seus princípios, conceitos e metodologias definam um padrão de excelência 

gerencial, isto é, a execução guiada por um planejamento estratégico com foco em 

resultados, visão de futuro, priorizando o uso da abordagem sistêmica [...]. 
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[...] por serem muitos os elementos que compõem o corpo estrutural da gestão 

ambiental pública, com diferentes composições e definições, formando um grande 

sistema aberto, interdisciplinar, dinâmico e integrativo, entende-se que esse sistema 

deve ser visto em sua totalidade [...]. (SOUZA, 2013, p. 77, grifo nosso) 

 

Em relação à gestão ambiental pública na Amazônia, a tese doutoral de Souza (2013) 

afirma sobre a gestão eficaz só ser possível mediante o reconhecimento da importância de se 

avaliar. Dessa maneira confirma-se a necessidade de manter um processo de 

acompanhamento da gestão de UCs como forma de colaborar para a sua eficiência enquanto 

área ambiental sustentável. O estudo confidencia: 

 

A discussão sobre a gestão ambiental pública para a Amazônia adquire importância 

ainda maior [...]. É reconhecer que a gestão eficaz se faz a partir de um amplo 

processo de envolvimento [...], considerando a relevância da avaliação em cada 

etapa do processo para certificar se o que foi planejado foi executado com eficácia. 

(SOUZA, 2013, p.131-2) 

 

Compactuam do mesmo pensamento as teses de: (RIZATTI JÚNIOR, 2006) 

“Componentes Estratégicos para Categorias de Análise do Sistema de Gestão Ambiental”; 

(CARDOSO, 2008) “A Construção da Gestão Compartilhada da Reserva Extrativista do 

Mandira, Cananéia, SP”; (SPÍNOLA, 2011) “Participação e Deliberação na Resex Marinha do 

Pirajubaé (SC)”. Da mesma forma as dissertações de: (VIDAL, 2006) “Proposta de Gestão 

Ambiental para a Reserva Extrativista do Batoque – Aquiraz-CE”; (FONTENELLE, 2009) 

“Valoração Ambiental como um Subsídio Para a Gestão em Unidades de Conservação”; 

(PINHEIRO, 2009) “Práticas para Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental 

Certificáveis”; (DUMITH, 2012) “Dinâmicas do Sistema de Gestão na Reserva Extrativista 

de Canavieiras (BA)”.  

Dentre os trabalhos publicados sobre a criação de sistemas de avaliação da 

efetividade de gestão de UCs devem-se distinguir as contribuições de: (CIFUENTES; 

IZURIETA; FARIA, 2000) apresentam 9 variáveis e 4 verificadores de avaliação que 

evoluem de ótimo a péssimo , (ERWIN, 2003) elucida o método RAPPAM, (PADOVAN, 

2003) propõe uma certificação para as UCs baseada em 7 princípios, (FARIA, 2004) revela 

que dentre 59 UCs avaliadas apenas 6 alcançaram o padrão alto de gestão e (HOCKINGS et 
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al., 2006) defende a elaboração de uma avaliação adaptada à realidade de cada unidade de 

conservação. 

Por fim, a bibliografia existente indica 3 principais métodos de avaliação de 

efetividade de gestão: o RAPPAM, o METT (Management Effectiviness Tracking Tool) e o 

EoH (Enhancing our Heritage). Sendo o RAPPAM e o METT as metodologias mais utilizadas 

em nível mundial (LEVERINGTON et al, 2008, apud ARAÚJO JÚNIOR; AGRA FILHO, 

2015, p. 236) e os de fácil e rápida aplicação (ARAÚJO JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015, p. 

237). Já o método EoH demanda mais tempo de aplicação e maior profundidade na pesquisa: 

“implementação custosa e demorada, que necessita de constante investimento e capacitação 

dos executores.” (HOCKINGS et al., 2000, apud ARAÚJO JÚNIOR; AGRA FILHO, 2015, 

p. 239).  

 

1.3 Referencial teórico 

As bases teóricas a fundamentar a presente pesquisa consubstanciam-se nos estudos 

desenvolvidos por Carvalho (2010) e Rodrigues (2015). 

O trabalho de Carvalho (2010) estabelece estreita relação com a base de abordagem 

que sustenta um sistema de gestão ambiental, integrada ao ciclo Plan-Do-Check-Act
7
 (PDCA) 

segundo a estrutura da ISO 14001/2015 de 06.11.15.  

Melhor representando: Carvalho afirma que a gestão ambiental está firmada sobre três 

baluartes, a saber, 1 o planejamento, 2 o controle e 3 o monitoramento ambiental. 

Respectivamente, o ciclo PDCA configura as principais partes da estrutura de um sistema de 

gestão ambiental propostas pela ISO 14001/2015, as quais são 1 o planejamento, 2 o apoio, 3 

a operação e 4 a avaliação de desempenho. Ao se estabelecer um paralelo entre os dois 

aportes pode-se obter a seguinte correspondência: 

 

 

                                                 

7
 Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar) e Act (agir).  
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 CARVALHO, 

2010. 

ISO 14001/2015 ISO 14001/2015 

Bases da Gestão 

Ambiental 

Bases de um Sistema de Gestão Ambiental Ciclo PDCA 

1 Planejamento 1 Planejamento 1 Plan (planejar) 

2 Controle 2.1 Apoio (recursos, competência, conscientização, 

comunicação, controle e informação documentada)  

2 Do (fazer) 

 2.2 Operação (controle operacional)  

3 Monitoramento 

Ambiental 

3 Avaliação de Desempenho (monitoramento, medição, análise 

e avaliação, auditoria interna e análise crítica pela direção) 

3 Check (checar) 

 4 Melhoria 4 Act (agir) 

 

Sobre o exposto Carvalho defende: 

 

O planejamento, controle e monitoramento ambiental e os seus respectivos 

desdobramentos constituem os alicerces para a gestão ambiental, subsidiando o 

poder público e a sociedade civil, de informações, instrumentos e ferramentas 

necessários ao estabelecimento de políticas ambientais e à gestão do uso e ocupação 

do solo e dos recursos naturais. (2010, p. 48). 

 

Da mesma forma Carvalho fornece os principais conceitos que servem como 

referência para os parâmetros (eficiência, efetividade e eficácia) do problema que o estudo 

pretende pesquisar:  

Quando se deseja mensurar os resultados de uma dada gestão, termos como 

eficiência, eficácia e efetividade são geralmente evidenciados. Contudo, é 

importante considerar que apesar de serem conceitos diretamente relacionados com 

a avaliação de uma gestão, são independentes entre si, podendo se alcançar cada um 

deles separadamente. Muitas vezes, o que é eficiente e eficaz não é necessariamente 

efetivo. 

A eficácia está mais diretamente relacionada com a capacidade de alcançar as metas 

definidas para uma ação; a eficiência diz respeito à forma como é feita, indicando a 

capacidade de produzir os resultados com o máximo de competência e otimização 

dos recursos. A efetividade é um conceito mais abrangente e diz respeito à 

realização de ações concretas para transformar uma dada situação existente e 

promover os resultados pretendidos. Consequentemente, o que é efetivo não é 

necessariamente eficiente ou eficaz. (CARVALHO, 2010, p. 48, grifo nosso). 

 

Distribuindo os conceitos em um esquema de aplicabilidade pode-se afirmar que a 

efetividade será concreta, já o resultado dessa prática poderá variar para um resultado positivo 
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(eficiência) ou negativo (eficácia) de acordo com os princípios ambientais de sustentabilidade. 

Configurando esse preceito pode-se obter o seguinte quadro esquemático: 

 AÇÃO (concreta)  

RESULTADO “A” da ação. 

(Possível de acontecer ou não) 

 RESULTADO 

“B” da ação. 

(Possível de 

acontecer ou não) 

POSITIVO  NEGATIVO 

EFICIÊNCIA EFETIVIDADE EFICÁCIA 

Capacidade de alcançar metas 

com otimização de recursos 

Realização de ações concretas para transformar uma 

situação existente e promover os resultados pretendidos. 

Capacidade de 

alcançar metas 

 

Por sua vez, Rodrigues (2015), além de despontar como o único trabalho 

publicado no Brasil sobre a avaliação da efetividade de gestão de uma unidade de 

conservação na modalidade Resex, também preceitua 4 princípios com os quais este estudo se 

identifica. Quais sejam: 

 

1. Não há quadro de avaliação de gestão de Unidades de Conservação correto ou 

errado, existem interpretações distintas sobre a temática; 

2. A percepção dos atores sociais envolvidos é tão importante quanto os quadros 

referenciais sobre avaliação de gestão de áreas protegidas. [...]; 

3. O cruzamento das percepções dos entrevistados sobre avaliação de gestão pode 

gerar um resultado que foge ao esperado pelos quadros teóricos de avaliação de 

gestão de Unidades de Conservação. [...]; 

4. O objetivo maior deste trabalho, mais do que chegar a um resultado de avaliação 

de gestão, foi a construção de uma avaliação através de muitas visões sobre o 

território. (RODRIGUES, 2015, p. 48) 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A iniciativa de promover um estudo sobre a avaliação da efetividade de gestão da 

Resex Rio Ouro Preto em Rondônia se justifica por 5 fundamentos motivadores: 

Primeiro: o Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto-RO foi 

publicado somente em agosto de 2014. Encontra-se atualmente com 2 anos de implantação, 

necessitando de uma atenciosa análise no que diz respeito à sua efetividade de gestão. Essa 
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compreensão tem base conceitual no entendimento de que o Plano de Manejo nada mais é do 

que o Plano de Gestão de uma UC.  

Existe o consenso de diversos autores de que a gestão de uma UC apresenta-se por 

meio de seu Plano de Manejo, estendendo-se para a dedução de que o próprio nome “Plano de 

Manejo” deveria ser substituído por “Plano de Gestão” vez que o documento traz mais 

referenciais sobre ações de gestão do que ações de manejo de recursos.  

 

Araújo (2007) sugere que é mais apropriado utilizar o termo gestão de uma Unidade 

de Conservação ao invés de manejo. Essa afirmativa, em concordância com Faria 

(2004), está baseada no fato de que o gestor de uma área protegida tem mais 

atividades do que o manejo de recursos naturais. (RODRIGUES, 2015, p. 27) 

 

Segundo: inexiste trabalho científico sobre a avaliação da efetividade de gestão de 

uma UC do Estado de Rondônia. A última análise consta do relatório do ICMBio aplicado em 

2010 através do Método RAPPAN, mas nesta foi adotada a comparação sistêmica de todas as 

UCs existentes no Brasil. Ainda assim, os dados obtidos àquela época restam prejudicados em 

dois pontos: a) já se passaram mais de 5 anos e b) foram coletados em período anterior a 

publicação do Plano de Manejo da Resex Rio Ouro Preto-RO, o qual data de 2014. 

Terceiro: uma gestão eficiente viabiliza a proteção e reprodução de recursos naturais 

comumente encontrados em abundância em áreas de UCs, possibilitando o consumo 

sustentável e a oferta de benefícios de ordem social, econômica e ambiental para o território e 

para os sujeitos sociais com os quais a Resex se inter-relaciona. A gestão ineficiente provoca 

o inverso desses benefícios.  

Quarto: a realização de avaliação da efetividade de gestão de UCs ainda não é uma 

prática institucionalizada, resultando em diversos prejuízos, dos quais o principal deles é a 

dúvida sobre se o que se tem praticado como modelo de gestão das UCs realmente funciona, 

traz benefícios ou limita as possibilidades de eficiência relacionada à sustentabilidade 

ambiental.  

Quinto: existem muitas pesquisas relacionadas ao tema gestão de unidades de 

conservação, porém, raras são as pesquisas sobre a avaliação da efetividade de gestão. O 
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único trabalho pioneiro consta de uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação de Recursos Florestais da Universidade de São Paulo, sobre a Resex Ilha do 

Tumba no município de Cananéia-SP, publicado em 2015.  

 

A maioria dos trabalhos de avaliação de gestão provém de pesquisas de terceiros ou 

atividades pontuais em algumas unidades. (RODRIGUES, 2015, p. 34)
 
 

 

Os raros trabalhos
8
 disponíveis que versam sobre a avaliação da efetividade da gestão 

constam de publicações institucionalizadas financiadas por institutos como a WCPA
9
, 

IUCN
10

, WWF
11

, Banco Mundial, MMA, ICMBio e IBAMA.  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Indicar o grau de conformidade do parâmetro “efetividade de gestão” da Resex Rio 

Ouro Preto-RO com os requisitos e orientações de uso de Sistemas de Gestão Ambiental – 

SGA da nova ISO 14001/2015 de 06.11.2015 – Quadro-Demonstrativo QD. 

3.2 Específicos 

a) Caracterizar a gestão da Resex Rio Ouro Preto-RO segundo o questionário do 

Método RAPPAN – Quadro-Prospecto QP; 

                                                 

8 Erwin, J. (2003). Avaliação rápida e priorização de gestão da área protegida (RAPPAM) metodologia. WWF. Gland - 

Suíça. 

Hockings, M., Stolton, S. & Dudley, N. (2000). A avaliação da eficácia. Uma estrutura para avaliar a gestão de áreas 

protegidas. IUCN Comissão Mundial de Áreas Protegidas Best Practice Guidelines Protected Area Nenhuma 6. (Adrian 

Phillips editor Series) Rue Mauverney 28, CH1196 Gland - Suíça. 

Leverington, F. e Hockings, M. (2004). Capítulo 5. Avaliação da eficácia da gestão de áreas protegidas: O desafio da 

mudança.In (eds) Barber, CV, Miller, KR e Boness, M. (eds) (2004). Protegendo áreas protegidas em face da mudança 

global. Questões e estratégias. Um relatório do projeto de Ecossistemas, Áreas Protegidas e pessoas. IUCN Gland - Suíça. 

Stolton, S., Hockings, M., Dudley, N., Mackinnon, K. e Witten, A. (2003). Relatórios o progresso em áreas protegidas. A 

eficácia da gestão no nível do site de rastreamento ferramenta. Mundial Bank / WWF Aliança para Conservação Florestal e 

Uso Sustentável.WWF International, Gland - Suíça. O Banco Mundial, Washington DC EUA. 
9 World Comissiono on Protected Areas (Comissão Mundial de Áreas Protegidas) 
10 International Union for Conservation of Nature (União Internacional para a Conservação da Natureza). 
11 World Wide Found for Nature (Fundo Mundial para a Natureza) 
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b) Identificar na gestão da Resex Rio Ouro Preto-RO dentre os quesitos obtidos no 

questionário do “Método RAPPAN”, aqueles que estabelecem correspondência, por analogia, 

com os requisitos da ISO 14001/2015 de 06.11.15 e calcular o percentual do grau de 

conformidade da efetividade de sua gestão – Quadro-Correspondência QC1; 

c) Caracterizar a gestão da Resex Rio Ouro Preto-RO segundo o documento “Plano de 

Manejo da Resex Rio Ouro Preto-RO 2014” – Quadro-Representativo QR; 

d) Identificar na gestão da Resex Rio Ouro Preto-RO dentre os quesitos apresentados 

no “Plano de Manejo 2014” aqueles que estabelecem correspondência, por analogia, com os 

requisitos da ISO 14001/2015 de 06.11.15 e calcular o percentual do grau de conformidade da 

efetividade de sua gestão – Quadro-Correspondência QC2. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 A pesquisa é construída mediante a seguinte estruturação metodológica: 

a) Tipo de Pesquisa 

 Pesquisa Descritiva (Observa, registra, analisa, interpreta e explica – descobre a 

frequência com que um fenômeno ocorre); 

 

b) Método: 

 Dialético (considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto 

social, político, econômico, etc.); 

 RAPPAN (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management
12

) 

Em 1995 a Comissão Mundial de Áreas Protegidas (World Comission on 

Protected Areas – WCPA/UICN) delineou um método de avaliação da gestão de áreas 

protegidas utilizado mundialmente. O método constitui-se da aplicação de um 

                                                 

12 Avaliação Rápida e Priorização de gestão da área protegida 
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questionário composto por 16 eixos temáticos e 103 questionamentos que detectam a 

efetividade da gestão. A mensuração realiza-se a partir da tabulação das respostas 

obtidas que recebem um valor equivalente (de 0 a 5), os quais apresentam 4 variáveis: 

a) menor que 40% efetividade baixa; b) entre 40% e 60% efetividade média; c) maior 

que 60% efetividade alta. 

c) Técnicas: 

 Sessões de entrevistas individuais e coletivas; 

 Observações controladas e sistemáticas, com planejamento cuidadoso do trabalho e o 

registro dos fatos através de anotações, gravações de áudios, filmagem de vídeos; 

 Análise dos registros realizados ao longo da pesquisa. 

d) Natureza dos Dados  

 Quantitativos (Determina a causa dos fatos, a realidade é constituída de fatos 

objetivamente mensuráveis) – obtidos por meio do questionário do método RAPPAN. 

 Qualitativos (Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças e 

atitudes – considera que há uma relação indissociável entre o mundo real e a 

subjetividade do sujeito) – obtidos por meio das análises fundamentadas nas 

orientações da ISO 14001/2015 de 06.11.15. 

4.2 A pesquisa obedecerá aos seguintes procedimentos metodológicos: 

a) Levantamento documental de (fontes primárias) Planos, Projetos, Programas, 

Relatórios, Atas, etc. para identificação de originais correlacionados ao objeto em estudo; 

b) Levantamento bibliográfico de (fontes secundárias), estudos exploratórios de Teses, 

Dissertações, Monografias, Artigos Científicos, Livros, Publicações Institucionais, etc. 

c) Aplicação de questionário do Método RAPPAN contendo 16 eixos temáticos (1 

Perfil; 2 Pressões e Ameaças; 3 Importância Biológica; 4 Importância Socioeconômica; 5 Vulnerabilidade; 6 

Objetivos; 7 Amparo legal; 8 Desenho e planejamento da área; 9 Recursos humanos; 10 Comunicação e 

informação; 11 Infraestrutura; 12 Recursos financeiros; 13 Planejamento; 14 Processo de tomada de decisão; 
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15 Pesquisa, avaliação e monitoramento; 16 Resultados) e 103 perguntas para os representantes de 

cada órgão superior administrativo, os representantes do ICMBio, os representantes do 

Conselho Deliberativo da Resex, o representante da gestão da unidade, os representantes da 

Associação de Moradores, os representantes das 12 comunidades existentes na Resex; 

d) Análise dos dados coletados a partir do questionário RAPPAN para produção de um 

Quadro-Prospecto QP do perfil-característico da gestão da Resex segundo o método 

RAPPAN;  

e) Produção de um Quadro-Correspondência QC1, a partir dos dados coletados com o 

questionário RAPPAN, entre os 16 eixos temáticos do RAPPAN e os 10 indicadores (1 

Escopo; 2 Referências normativas; 3 Termos e definições; 4 Contexto da organização; 5 Liderança; 6 

Planejamento; 7 Apoio; 8 Operação; 9 Avaliação e desempenho; 10 Melhoria) de requisitos de 

orientações de uso de sistemas de Gestão Ambiental da ISO 14001/2015 de 06.11.15; 

f) Análise dos critérios inseridos no “Plano de Manejo 2014” para Construção de um 

Quadro-Representativo QR do perfil-característico da gestão da Resex segundo o documento 

“Plano de Manejo 2014” com base nos 10 critérios (1 Contextualização regional; 2 Aspectos 

ambientais, diversidade de paisagens e ecossistemas; 3 Aspectos socioeconômicos, culturais e institucionais da 

unidade; 4 População beneficiária e outros usuários; 5 Histórico e formas de uso e ocupação do território; 6 

Práticas produtivas, uso e manejo dos recursos naturais; 7 Aspectos econômicos; 8 Situação fundiária; 9 

Análise situacional da unidade; 10 Conteúdos do Plano de Manejo: gestão da unidade) apresentados pelo 

respectivo Plano; 

g) Construção de um Quadro-Correspondência QC2, a partir dos dados coletados com 

o documento “Plano de Manejo 2014” entre os 10 critérios do Plano e os 10 indicadores de 

requisitos de orientações de uso de sistemas de Gestão Ambiental da ISO 14001/2015 de 

06.11.15; 

h) Análise dos 2 Quadros-Correspondência produzidos (do RAPPAN / do “Plano de 

Manejo 2014”) e tabulação (mensuração em percentuais: maior que 60% Efetividade Alta / 

entre 40% e 60% Efetividade Média / menor que 40% Efetividade Baixa) dos resultados 

obtidos para indicar o grau de conformidade do parâmetro “efetividade de gestão” da Resex 
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Rio Ouro Preto-RO com os requisitos e orientações de uso de Sistemas de Gestão Ambiental 

– SGA da nova ISO 14001/2015 de 06.11.2015. Produção de um Quadro-Demonstrativo QD 

4.3 Amostragem 

a) O ESPAÇO HISTÓRICO configura-se pelo quadriênio 2014/2015/2016/2017, a partir 

da publicação do documento “Plano de Manejo Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto-RO - 

2014” até a conclusão do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente em 2017, para a seleção com entrada em 2016/2. 

b) O ESPAÇO GEOGRÁFICO da pesquisa é a Resex Rio Ouro Preto localizada em 

Rondônia, estendendo-se pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré 

(compreendendo os espaços da gestão representados pelos órgãos superiores administrativos, 

o ICMBio, o Conselho Deliberativo da Resex criado pela Portaria Nº 89 de 22/11/06 e 

renovado pela Portaria Nº 27 de 17/02/12, a Gestão da Unidade, as Associações de Moradores 

{2 ao todo: a ASAEX – Associação de Seringueiros e Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro 

Preto e a ASROP – Associação dos Seringueiros do Rio Ouro Preto} e as Comunidades {12 

ao todo: Ramal do Pompeu/ Nossa Sr.ª dos Seringueiros/ Nova Esperança/ Ramal dos 

Macacos/ Floresta/ Divino Espírito Santo/ Três Josés/ Ouro Negro/ Petrópolis/ Sepetiba/ Bom 

Jesus}). 

Da população supracitada será realizado um recorte a constituir a seguinte 

amostragem para coleta de dados: 

a) 3 representantes de cada órgão superior administrativo; b) 3 representantes do 

ICMBio; c) 3 representantes do Conselho Deliberativo da Resex; d) 1 Gestor da Unidade; e) 1 

Associação de Moradores (ASAEX) composta por 3 representantes; f) 187 indivíduos (1 

representante para cada família distribuída dentre as 12 Comunidades existentes na Resex). 
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5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

5.1 Impactos primários 

Os únicos registros sobre a avaliação da efetividade de gestão da Resex Rio Ouro 

Preto-RO foram publicados pela WWF e o IBAMA em 2007 sobre a aplicação do RAPPAN 

Ciclo 2005-2006, e pela WWF e o ICMBio em 2012 sobre a aplicação do RAPPAN Ciclo 

2010. No primeiro (2005-2006) a Resex Rio Ouro Preto-RO revelou efetividade de gestão 

BAIXA com apresentação do percentual de 39% (se enquadram nesse grau os percentuais 

abaixo de 40%). Já no segundo Ciclo (2010) a Resex regrediu assustadoramente revelando 

novamente efetividade de gestão BAIXA com apresentação de um percentual na ordem de 

36%. 

O resultado da aplicação do RAPPAN em 2016 (ainda que o emprego do 

questionário pela WWF, ICMBio e IBAMA, em 2005-2006 e 2010, tenha sido pelo método 

sistêmico de análise de várias UCs ao mesmo tempo) representará relevante impacto 

teórico-científico, tanto se revelar um aumento como uma diminuição do percentual de 36%, 

(mesmo o método de análise atual considerando apenas 1 UC em detrimento das demais 

analisadas anteriormente). Os resultados mostrar-se-ão de elevado impacto teórico-científico 

uma vez que contribuirão para indicar:  

a) se o modelo de gestão praticado anterior à publicação do “Plano de Manejo 2014” 

era eficiente ou não (Eficiente R
13

 2010 > que o R atual / Ineficiente R 2010 < que o R atual);  

b) se o modelo de gestão praticado posterior à publicação do “Plano de Manejo 2014” 

é eficiente ou não (Eficiente R atual > que o R de 2010 / Ineficiente R atual < que o R de 

2010);  

c) se o modelo de gestão posterior à publicação do “Plano de Manejo 2014” em nada 

interferiu na efetividade de gestão da Resex pesquisada (R atual = R de 2010).     

 

                                                 

13
 R = Resultado / > = maior que / < = menor que. 
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5.2 Resultados secundários 

Primeiro: Uma vez que a efetividade de gestão da Resex Rio Ouro Preto-RO 

poderá ser avaliada, a obtenção do perfil da sua gestão com mensuração de seu desempenho 

pode contribuir para o alcance dos objetivos da reserva enquanto instituição e seres sociais 

que a representam, bem como indicar diretrizes para aperfeiçoar a própria gestão. 

Segundo: a pesquisa poderá subsidiar outras bases teóricas que defendem a 

realização constante da avaliação da efetividade de gestão como forma de melhorar as 

administrações de UCs realizadas em todo o país. 

  

La medición de la efectividad del manejo es una herramienta que permite establecer 

un sistema de monitoreo, si se la adopta como una práctica rutinaria y secuencial. 

[...] Esta será la única manera de asegurar una comparación de resultados entre 

ejercicios de evaluación e inferir, en base de éstos, cuán efectivo y eficiente ha sido 

la gestión [...]. (CIFUENTES; IZURIETA; FARIA; 2000, p. 77) 

 

Se levado em conta o trabalho de Faria (2004) no qual das 59 UCs avaliadas, 

somente 6 atingiram grau de efetividade satisfatório, reafirma-se a necessidade de contribuir 

no levantamento de dados que possam orientar a implantação da avaliação institucionalizada e 

permanente. 

Terceiro: o estudo mostrar-se-á original e inovador no sentido de que poderá ser 

o primeiro a estabelecer uma avaliação da efetividade de gestão da Resex Rio Ouro Preto-

RO com base no seu “Plano de Manejo 2014” publicado recentemente.  

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO JÚNIOR, L. C. AGRA FILHO, S. S. Estudo comparativo entre três diferentes 

métodos de avaliação da efetividade de gestão de áreas protegidas. In: GESTA. v. 3, n. 1. 

p. 232 – 241. ISSN: 2317-563X. Artigo submetido ao Programa de Mestrado em Meio 

Ambiente, Águas e Saneamento da Universidade Federal da Bahia. 2015. 

CARVALHO, I. M. Área de proteção ambiental como instrumento de gestão ambiental: 

estudo de caso da APA Joanes/Ipitanga. Dissertação apresentada ao Mestrado em 



 

150 

 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Salvador: Universidade Católica do 

Salvador, 2010. 

CIFUENTES, M. A.; IZURIETA, A. V.; FARIA; H. H. de. Medición de la efectividad del 

manejo de áreas protegidas. Turrialba – Costa Rica: WWF, IUCN, GTZ, Serie Técnica Nº 

2. 2000. 

DEBETIR, E. Gestão de unidades de conservação sob influência de áreas urbanas: 

diagnóstico e estratégias de gestão na ilha de Santa Catarina – Brasil. Tese apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – PPGEC. Florianópolis: Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2006. 

ERWIN, J. Avaliação rápida e priorização de gestão da área protegida (RAPPAM) 

metodologia. Gland – Suíça: WWF, 2003. 

FARIA, H. H. Eficácia de gestão de unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto 

Florestal de São Paulo-Brasil. Tese do Doutorado em Geografia – Desenvolvimento 

Regional e Planejamento Ambiental. Presidente Prudente: Universidade Estadual Paulista, 

2004. 

HOCKINGS, M.; STOLTON, S.; DUDLEY, N. A avaliação da eficácia: uma estrutura para 

avaliar a gestão de áreas protegidas. Best Practice Guidelines Protected Area. Adrian Phillips 

Editor Series. Rue Mauverney 28, CH1196 Gland – Suíça: IUCN Comissão Mundial de Áreas 

Protegidas, 2000. 

LEVERINGTON, F.; HOCKINGS, M. Avaliação da eficácia de gestão de áreas 

protegidas: o desafio da mudança. In: BARBER, C.V.; MILLER, K. R.; BONESS, M. 

Protegendo áreas protegidas em face da mudança global: questões e estratégias. Um 

relatório do projeto de Ecossistemas, Áreas Protegidas e pessoas. IUCN Gland – Suíça: [s.n.], 

2010. 

PADOVAN, M. P. Certificação de unidades de conservação. São Paulo: Conselho 

Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Série Políticas Públicas. Caderno 26. 

2003. 

RIZATTI JÚNIOR, G. Componentes estratégicos para categorias de análise do sistema de 

gestão ambiental. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. 

RODRIGUES, L. M. Gestão ambiental na Reserva Extrativista Ilha do Tumba – 

Cananéia – SP. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Recursos Florestais. 

Piracicaba: Universidade de São Paulo, 2015. 



 

151 

 

SOUZA, N. M. C. G. Gestão ambiental pública na Amazônia brasileira: uma análise do 

projeto de gestão ambiental integrada no estado do Pará. Tese apresentada ao Programa de 

Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos – NAEA. Belém: Universidade Federal do Pará, 2013. 

VIDAL, M. R. Proposta de gestão ambiental para a Reserva Extrativista do Batoque – 

Aquiraz-CE. Dissertação apresentada para a Pós-Graduação do Mestrado em Geografia. 

Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2006.  



 

152 

 

ASPECTOS SANITÁRIOS DAS ÁGUAS DE POÇOS RASOS DA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI, RONDÔNIA – INTERFERÊNCIA DA 

SAZONALIDADE 

 

Aline Matias (UNIR) 

João Batista Furtado Cordeiro (UNIR) 

Rute Bianchini Pontuschka (UNIR) 

Fernanda Bay Hurtado (UNIR) 

Wesclen Vilar Nogueira (UNIR) 

RESUMO 

 

As condições de potabilidade da água são primordiais para a saúde humana. O Brasil tem vantagens por dispor 

de abundantes recursos hídricos, mas os impactos causados pelo homem acabam por vulnerabilizar esse recurso 

natural. Assim, a água própria para consumo humano deve ter seus parâmetros microbiológicos e físico-

químicos de acordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde. O presente trabalho objetivou 

quantificar coliformes totais e termotolerantes das águas de dez poços localizados no perímetro urbano do 

município de Presidente Médici e avaliar a interferência da sazonalidade. As amostras foram coletadas conforme 

recomendações da FUNASA e a técnica empregada foi a do número mais provável. Para coliformes totais todas 

as amostras estavam em desacordo com a Portaria nº 2914/2011, que estabelece que a água deve estar isenta 

desses microrganismos. A maior média anual para esse parâmetro foi obtida no poço 4: 3,76 log NMP/100ml. Os 

meses com maior incidência foram outubro de 2015, março e maio de 2016. A sazonalidade influenciou na 

quantidade de coliformes totais. Entre os períodos de seca e cheia houve diferença significativa (p<0,05), 

ocorrendo maior incidência no período de cheia em todos os poços amostrados. Da mesma forma, os valores 

coliformes termotolerantes estavam em desacordo com a Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008, do CONAMA, 

e a Portaria nº 2914/2011, sendo que ambas dispõem que esse grupo de microrganismos deve estar ausente na 

água para consumo humano. O valor máximo encontrado no presente trabalho foi de 1,81 log NM/100mL. Ao se 

comparar os períodos de seca e cheia, constatou-se diferença significativa (p<0,05), ficando caracterizado que no 

período chuvoso a incidência de termotolerantes foi maior. Possíveis falhas na construção e instalação dos poços 

expõem os usuários dessas águas a enfermidades. Há, portanto, necessidade de tratamento prévio dessas águas 

como filtração, fervura ou cloração.  

 

Palavras-chave: Coliformes. Potabilidade. Saneamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é essencial para a vida e suas condições de potabilidade são primordiais para a 

saúde humana. O Brasil tem vantagens por dispor de abundantes recursos hídricos, mas os 

impactos causados pelo homem acabam por vulnerabilizar esse recurso natural. Segundo 

Moraes e Jordão (2002), a maior parte da água retirada e não consumida retorna às suas fontes 

sem nenhuma alteração significativa de qualidade. A qualidade da água para o consumo 

humano no Brasil é regida pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 
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2011), que relata sobre os padrões de potabilidade, sobre os métodos de controle e de 

vigilância da qualidade da água. Assim, água é avaliada como própria para consumo quando 

seus parâmetros microbiológicos e físico-químicos consintam com limites impostos por 

aquela legislação. 

Há inúmeras doenças de veiculação hídrica causadas por microrganismos, 

principalmente se estes forem de origem fecal. Dentre as bactérias veiculadas pela água estão 

os coliformes. Neste grupo, destacam-se especialmente os chamados termotolerantes. Estes, 

em sua maioria, tem como habitat primário o intestino humano e de animais de sangue quente. 

Desta forma, os coliformes termotolerantes são considerados indicadores de qualidade 

higiênico-sanitária, de forma que sua presença aponta para a ocorrência de contaminação fecal 

(CAPPI et al., 2010). Esse tipo de contaminação realmente põe em risco a saúde pública pois 

significa que outros microrganismos patogênicos intestinais podem estar presentes também. 

Tendo-se em vista a significativa importância da água subterrânea no município como 

fonte de abastecimento e a sua possível contaminação por efluentes domésticos, 

principalmente em virtude de não se haver sistema de saneamento básico em operação ainda, 

esta pesquisa visou avaliar a qualidade da água de poços para consumo do município de 

Presidente Médico - RO, por meio da análise de coliformes totais e termotolerantes. 

 

2 OBJETIVOS 

Quantificar bactérias enteropatogênicas (coliformes totais e termotolerantes) das águas 

de poços localizados no perímetro urbano do município de Presidente Médici, Rondônia, e 

verificar a interferência da sazonalidade nesses parâmetros. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida na Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, 

Campus de Presidente Médici, e as análises realizadas no Laboratório de Análises Físico-

Químicas e Microbiológicas (LAFQM) no período de setembro de 2015 a junho de 2016.  
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O estudo foi realizado com poços escavados, sendo essa a forma mais difundida para 

captação de água do lençol freático. São construídos por meio de uma escavação manual e 

recebem a denominação técnica de poço raso, poço freático ou poço amazonas (CAPPI et al., 

2010).  

Foi aplicado um questionário para saber sobre os usos da água; tratamentos aplicados 

na água antes do consumo, bem como sobre a disponibilidade de água tratada na propriedade. 

Foram selecionados 10 poços ativos em bairros diferentes (Figura 1), exceto no bairro 

Colina, que é um loteamento novo e já possui fornecimento de água da rede pública. 

 

Figura 1 - Pontos de coleta 
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3.1 Coleta da água  

Para realização da coleta seguiu-se as recomendações da FUNASA (BRASIL, 2006), 

usando-se frascos de vidro previamente esterilizados. A torneira foi lavada com água destilada 

e, após sua abertura, a água escorreu por 30 segundos antes de ser colhida. Foi feita uma 

coleta por mês em cada poço. 

 

3.2 Análises  

   Para a quantificação dos coliformes totais e termotolerantes utilizou-se a 

técnica do número mais provável (NMP), também conhecida como método dos tubos 

múltiplos, descrito no manual da FUNASA (BRASIL, 2006). 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os resultados obtidos foram submetidos à ANOVA (Analisys of Variance) e teste de 

Tukey, empregando-se o programa OriginPro 8.5. O critério de decisão foi baseado em um 

nível de significância (α) <0,05.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A implantação de saneamento básico proporciona formas adequadas de se evitar a 

contaminação da água e do solo, prevenindo a disseminação de doenças veiculadas pelo 

esgoto doméstico. No Brasil, apenas 40 % das propriedades têm rede de esgoto tratada, sendo 

a região Norte a mais defasada nesse tocante entre todas as regiões (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2013). Rondônia é um dos estados que menos investe em rede de tratamento de 

esgoto, tendo a grande maioria dos rondonienses a fossa como destino para o esgoto 

doméstico.  

Santos (2016) lembra que dentre as boas práticas de saneamento básico está a 

construção das fossas à jusante (abaixo) dos poços de abastecimento de água, sendo que 

qualquer equívoco nesse plano torna calamitosa a convivência entre ambos à população que 
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deles se serve. Segundo o Departamento de Comunicação Municipal de Ji-Paraná, Rondônia, 

(DECOM, 2016) por medida de segurança deve-se respeitar a distância mínima de 15 metros 

entre o poço e qualquer tipo de fossa, e de 45 metros dos demais focos de contaminação como 

chiqueiros, estábulos, valas de esgotos, galeria de infiltração e outros. Para a construção do 

poço, portanto, deve-se observar a localização do ponto devido aos riscos de contaminação do 

lençol por possíveis focos localizados na área ao redor.  

Nessa pesquisa, 80% dos usuários dos poços responderam que não tinham 

conhecimento sobre essa distância mínima entre o poço e a fonte de contaminação (fossa). 

Outra informação levantada foi a de que esses usuários não têm ciência de doenças 

transmissíveis através da água. Apesar da falta de informação, alguns utilizam meios de tratar 

a água antes do consumo. No Gráfico 1 há indicação dos tipos de providência tomadas antes 

do consumo da água do poço. 

 

Gráfico 1 - Tratamentos aplicados na água antes do consumo 

Fonte: Dados da pesquisa 2015-2016. 
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Segundo 70% dos entrevistados, técnicos da Superintendência de Campanhas e 

Erradicação da Malária do município (SUCAM) visitavam ocasionalmente as casas 

entregando hipoclorito de sódio a fim de que este fosse adicionado à água do poço para 

eliminar vetores da malária e dengue. Cerca de 30% responderam que fazem uso desse 

recurso; 20%, além de fazer o uso do hipoclorito de sódio, utilizam o filtro e 10%, além do 

hipoclorito de sódio, fervem a água. Alguns utilizam apenas fervura ou filtração. Um dos 

usuários não utiliza nenhum método, pois “se sente satisfeito com a qualidade da água”.  

O poço é uma das escolhas de captação da água para o consumo, sendo o mais antigo. 

Antes essa prática era mais necessária e a qualidade da água não estava tão comprometida 

como atualmente. O Gráfico 2 traz informações quanto ao uso da água pelos proprietários dos 

poços. 

Gráfico 2 - Usos da água 

Fonte: Dados da pesquisa 2015-2016. 

 

 Alguns moradores que foram entrevistados e que utilizam poço afirmaram consumir 

uma água “de qualidade”, “cristalina”, sendo que 60% a utilizam para as variadas 
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necessidades, incluindo regar o jardim. 20% a utilizam para cozinhar e higiene pessoal e 10% 

apenas higiene pessoal. Um dos proprietários não opinou pelo fato de não estar mais morando 

no local.  

 

5.1 Índice Pluviométrico no Município 

O estudo acompanhou os índices pluviométricos no município de Presidente Médici 

ao longo dos meses de coleta. Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 

- SEDAM (2002), o período chuvoso normalmente ocorre de outubro a abril, e o período mais 

seco em junho, julho e agosto, sendo maio e setembro meses de transição.  

No presente estudo, os meses de setembro e outubro foram incluídos no período de 

seca devido à similaridade de seus índices pluviométricos com o do referido período, e o mês 

de maio como pertencente ao período chuvoso em virtude do índice de pluviosidade 

observado (Gráfico 3). 

Gráfico 3 - Dados pluviométricos da região de Presidente Médici/RO 

Delineamento da SEDAM, letras indicando respectivo período: C – chuvoso e S – seca. 

Fonte: EMBRAPA – Presidente Médici. 
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5.2 Coliformes Totais (CT) 

 Os resultados da análise de coliformes totais mostraram que todas as amostras estavam 

em desacordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011), que 

estabelece que a água para consumo humano deve estar isenta de coliformes totais em 100mL. 

 No presente trabalho, as taxas médias de coliformes totais apresentaram-se mais altas 

no mês de dezembro de 2015 (2,73 log NMP/100mL). 

No poço 5 não foi feita a coleta nos dois últimos meses (maio e junho) pois o 

proprietário passou a ser usuário de água da rede, não sendo mais possível coletar água do 

poço. No poço 6 não foi feita a coleta no último mês (junho) porque não havia mais 

moradores no local. 

 Vários parâmetros podem ter influenciado na quantidade de coliformes totais 

presentes na água, sendo que até mesmo o índice pluviométrico pode interferir pelo 

carreamento de microrganismos depositados no solo.  

O trabalho realizado por Rodrigues et al. (2016) mostrou que a maior média obtida de 

coliformes totais em um dos poços analisados na cidade de Porto Velho – Rondônia, foi de 

3,72 log NMP/100ml, sendo esse valor próximo à maior média encontrada nos poços de P. 

Médici, 3,76 log NMP/100ml, no poço 4.  

 O fluxo elevado do lençol freático e sua direção são fatores que influenciam na 

contaminação desses poços, principalmente se o poço estiver a jusante de focos de 

contaminação, ocasionando um impacto no lençol freático do poço em questão.  

Foi encontrada diferença significativa (p<0,05) ao se correlacionar os valores anuais 

de coliformes totais entre diferentes poços (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 



 

160 

 

Gráfico 4 Valores de coliformes totais nos poços. 

Fonte: Dados da pesquisa 2015-2016. 

 

A diferença significativa está entre o poço 4 e os demais, de forma que os valores de 

coliformes totais daquele poço foram superiores aos dos outros.  

O maior índice de coliformes totais ocorreu nos meses de outubro de 2015, março e 

maio de 2016, sendo que o mês de março teve o maior índice pluviométrico, podendo este 

fato ter influenciado na qualidade da água de todos os poços.  

O poço 1 apresentou valores elevados de coliformes totais nos meses de novembro e 

dezembro de 2015, e o poço 3 em novembro do mesmo ano. Já no poço 10, o nível de 

coliformes encontrado ao longo dos meses (entre 1,50 e 4,50 log NMP/100ml) pode se dever 

ao fato de o poço estar em situação precária (tampa quebrada) e fora da distância mínima 

recomendada em relação à fossa.  
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No trabalho realizado por Lopes et al. (2010) as médias dos resultados mensais de 

coliformes totais em oito poços no estado de São Paulo teve um índice elevado entre janeiro e 

junho e, depois de uma pequena queda nos valores nos meses de julho a novembro, os teores 

voltaram a subir nos meses subsequentes. Os autores constataram a presença de maior 

contaminação nos períodos iniciais da chuva e também nos períodos finais desta. De acordo 

com o trabalho de Cappi et al. (2010) o NMP de coliformes sofre influência da sazonalidade, 

sendo elevado no período de cheia. 

 O experimento realizado no presente trabalho indicou que sazonalidade influenciou na 

quantidade de coliformes totais. Entre os períodos de seca e cheia houve diferença 

significativa (p<0,05), ocorrendo maior incidência no período de cheia (Gráfico 5). Também 

no trabalho de Silva (2008), realizado em São Paulo, no período de chuva o índice de NMP de 

coliformes foi maior no que no de seca. 

Gráfico 5 - Valores médios de coliformes totais nos períodos de seca e cheia 

 

Fonte: Dados da pesquisa 2015- 2016. 

No poço 4 foi possível observar o alto nível de coliformes no período chuvoso (4,13 

log NMP/100ml). No trabalho realizado por Freitas e Almeida (1997) o parâmetro também 
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apresentou um índice elevado na mesma estação, chegando a 3,20 log NMP/100ml em um 

dos seus poços. Os altos índices de contaminação por coliformes totais em água de poço 

sugerem que há riscos no local desses mananciais subterrâneos. O carreamento de matéria 

orgânica e inorgânica pelas chuvas favorece a alta concentração de nutrientes contribuindo 

com o desenvolvimento dos coliformes (EMILIANI e GONZALEZ, 1998). 

Os poços com diâmetros maiores e condições externas inadequadas são mais 

suscetíveis a contaminações, inclusive no período chuvoso (CAPPI et al., 2010). A tampa da 

estrutura do poço é um fator importante de proteção evitando que a água da chuva carregue 

sujeira para dentro do poço e impede o escoamento superficial.  

Os coliformes totais são um grupo de microrganismos amplamente distribuídos na 

natureza e sua presença não indica que necessariamente houve contaminação fecal. De 

qualquer forma, a Portaria nº 2914/2011 recomenda “ausência” para os mesmos em 100mL de 

água potável. 

 

5.3 Coliformes Termotolerantes (CTo) 

 Os resultados mostraram (Gráfico 6) que os valores de coliformes termotolerantes 

estavam em desacordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011) e 

também com a Resolução nº 396 de 3 de abril de 2008, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2008). Ambas dispõem que esse grupo deve estar ausente 

na água para consumo humano.  

 Motta et al. (2000) relatam que o grupo dos coliformes termotolerantes tem seu 

habitat geralmente no trato intestinal do homem e de animais homeotérmicos, indicando, sua 

presença, contaminação de origem fecal.  

 No trabalho de Vieira et al. (2012) a água de poço utilizado para regar hortas estava 

com 100% das amostras isentas de coliformes termotolerantes.  LAUTHARTTE (2013) 

encontrou média de 2,46 log NMP/100mL de coliformes termotolerantes em um poço do tipo 

“amazonas”, maior que o valor máximo encontrado no presente trabalho, de 1,81 log 

NM/100mL.   
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 Foi encontrada diferença significativa (p<0,05) ao se correlacionar os valores de 

coliformes termotolerantes entre diferentes pontos de coleta (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Valores de coliformes termotolerantes nos pontos de amostragem 

Fonte: Dados da pesquisa 2015-2016. 

 

No poço 4 houve a maior incidência de termotolerantes, sendo que os índices mais 

altos ocorreram nos meses de novembro de 2015 e março de 2016, sendo que ambos se 

encaixam em período chuvoso.  

 As fontes de contaminação na água subterrânea são diversas e podem originar 

bactérias do grupo coliforme. Os coliformes termotolerantes são indicadores de qualidade 

higiênico-sanitária. É importante ressaltar que a água de poço mesmo sendo aparentemente 

própria para o consumo, pode estar contaminada com microrganismos patogênicos. Dentro do 

grupo termotolerantes há a Escherichia coli, o principal deles, que tem importância como 

indicador de contaminação fecal recente e possui potencial patogênico. 
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 No trabalho de Colvara (2009), 70% das amostras apresentaram coliformes 

termotolerantes. A presença destes no trabalho de Cappi (2010) oscilou no período entre a 

cheia e a seca, com concentração maior no período de cheia.  

No presente trabalho, assim como para os coliformes totais, ficou caracterizado que no 

período de cheia a incidência de coliformes termotolerantes foi maior (p<0,05) (Gráfico 7).  

Gráfico 7 - Valores médios de coliformes termotolerantes nos períodos de seca e cheia 

Fonte: Dados da pesquisa 2015-2016. 

 

No período chuvoso o NMP de coliformes termotolerantes costuma ser maior devido 

ao carreamento de contaminações até o lençol freático. No poço 3 foi possível encontrar 

coliformes termotolerantes no período seco talvez devido ao fato de ter possíveis fontes de 

contaminação ao seu redor, como o cemitério. No poço 4 também encontrou-se coliformes 

termotolerantes no período da seca, acontecimento esse que pode ter ocorrido em função de a 

fossa estar no mesmo nível do poço. 
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No poço 9 também foram encontrados coliformes termotolerantes na seca, resultado 

que não foi possível explicar através das características conhecidas do poço pois esse se 

encontra a uma distância adequada da fossa. Ao seu redor pode haver outros pontos de 

contaminação, como as fossas de vizinhos. No caso do poço 10, talvez se possa explicar pelo 

fato de o poço estar em situações precárias, com tampa quebrada e fora da distância mínima 

preconizada da fossa.  

Segundo Carvalho et al. (2012) a presença do grupo coliforme na água está 

relacionada ao processo de urbanização sem planejamento e nenhuma preocupação sanitária. 

Nos trabalhos de Mattos e Silva (2002) é feita a citação de que a falta de estrutura sanitária e o 

manejo inadequado de dejetos pelo homem são os fatores mais importantes de contaminação 

desses recursos hídricos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os poços analisados estavam com suas águas fora dos padrões das legislações vigentes 

para os parâmetros coliformes totais e termotolerantes. 

 A sazonalidade interferiu nos valores de ambos os grupos de microrganismos, de 

modo que foram mais elevados no período chuvoso. 

 Há necessidade de tratamento prévio dessas águas como filtração, fervura ou cloração 

antes do consumo. 
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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta um estudo do perfil financeiro dos pais ou responsáveis dos alunos do oitavo ano da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana, situada no Bairro São Francisco, em Porto Velho - 

Rondônia. O objetivo deste artigo é analisar de forma descritiva e quantitativa o conhecimento econômico deste 

bairro, assim como tomar conhecimento sobre a maneira como a população estudada administra suas finanças, 

bem como suas aspirações e planos para o futuro. O estudo nos permitiu traçar o perfil econômico dos pais e 

responsáveis pelos alunos dos oitavos anos das turmas A, B e C da E.E.E.F.M. Mariana. Além disso, a partir do 

estudo realizado na escola mencionada, tornou-se evidente a necessidade de incentivar projetos relacionados à 

educação financeira para as pessoas moradoras do Bairro São Francisco. 

 

Palavras-chave: Bairro São Francisco. Educação Financeira. Perfil financeiro. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente artigo apresenta um estudo do perfil financeiro dos pais ou responsáveis 

dos alunos do oitavo ano do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio (EEEFM) Mariana, situada no Bairro São Francisco, em Porto Velho, estado de 

Rondônia.  

 De acordo com observações realizadas na comunidade estudada, foi verificado que a 

região, situada na Zona Leste de Porto Velho, é carente de estruturas voltadas ao 

entretenimento, esporte, e lazer em geral, fazendo com que a população se locomova ao 

centro da cidade ou ao Shopping da capital, para suprir essas necessidades que devido ao atual 

momento econômico, vem sofrendo sucessivos reajustes. Conforme Brant (2015), com a 

renda comprometida pela inflação e o maior risco de desemprego, o brasileiro passou a 

reduzir os gastos com lazer e bem estar. 

As quermesses, muito populares na região norte, principalmente na época em que o 

presente estudo foi realizado, acabam por se tornar uma alternativa barata para preencher esta 
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lacuna, o que evidencia o efeito da substituição, muito comum em períodos de incerteza 

econômica. 

 Através das respostas obtidas na aplicação do questionário, foram analisadas as 

maneiras como os pais ou responsáveis pelos alunos do oitavo ano da escola Mariana 

administram suas finanças no dia-a-dia. Em um lugar carente de serviços de qualidade, fica 

evidente que as famílias não possuem o mesmo padrão de consumo. A maneira como buscam 

e utilizam os recursos financeiros são diferentes. É fato que a má administração dos recursos 

também é produto das singularidades do orçamento doméstico, ou seja, da forma como as 

famílias distribuem seus rendimentos, gerenciam suas despesas e comportam-se diante de 

suas realidades financeiras. 

 Diante dos fatos relatados, propõem-se como objetivo geral deste artigo, analisar de 

forma descritiva e quantitativa o conhecimento econômico dos pais ou responsáveis pelos 

alunos do oitavo ano matutino da Escola Mariana, assim como tomar conhecimento sobre a 

maneira como as famílias da comunidade administram suas finanças, bem como suas 

aspirações e planos para o futuro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Em uma pesquisa divulgada em agosto de 2015, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) revelou que saúde e educação são as prioridades dos brasileiros. De acordo 

com o estudo, uma educação de qualidade é a prioridade de (72,97%) dos entrevistados, 

seguidos de proteção contra o crime e a violência 61,44%, melhores oportunidades de 

trabalho 60,28% e um governo honesto e atuante 59,85%. A pesquisa ressalta ainda a vontade 

de ter acesso a alimentos de qualidade na mesa dos brasileiros. 

 Em uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em outubro de 

2015, com 620 pessoas de todas as capitais do Brasil, em média, o brasileiro gasta cerca R$ 

389 por mês com atividades de entretenimento, como ida a restaurantes, bares e viagens 

curtas. Além disso, dos entrevistados, 79% apontaram o lazer como responsável pelo maior 

gasto mensal no orçamento doméstico. 
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 Com a atual crise econômica que assola o país, muitas famílias reduziram seu 

consumo, e com a alta dos preços propiciada pela inflação, compra-se, agora, menos que 

antes. Desta forma, evidencia-se o efeito da substituição (NEVES, 2015). 

 Em contrapartida, de acordo com o site do Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário 

de Rondônia (SINJUR), no ano de 2015, Rondônia foi um dos oito estados brasileiros 

superativados diante da crise, sendo uma das poucas unidades federativas a fechar suas contas 

no “azul”. A informação é animadora e reflete, ainda que de forma tímida, o desejo do 

portovelhense de manter o padrão de consumo de outrora. 

 Existem poucas publicações sobre indicadores de desenvolvimento em nível 

municipal. Segundo Silva (2009), acredita-se que o número de publicações neste sentido seria 

maior caso o conceito de desenvolvimento sustentável fosse operacional em Porto Velho, 

produzindo informações que também contribuiriam para a tomada de decisões de políticas 

públicas. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

 Para realizar o estudo, foram utilizadas as pesquisas descritiva e quantitativa. A 

pesquisa descritiva tem como característica determinar populações e fenômenos, tendo como 

técnica coleta de dados através de questionário (GIL, 2008). Já a pesquisa quantitativa foi 

utilizada visto que ela traduz em números tudo aquilo que pode ser quantificável.  Segundo 

esclarece Fonseca (2002, p. 20):  

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc.  
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3.2 Local do Estudo 

O estudo foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana 

(E.E.E.F.M.).  A Figura 1 mostra a escola, que fica localizada na Rua Carlos Ries, nº 9317, no 

bairro São Francisco, em de Porto Velho – RO e atende atualmente a clientela de 890 alunos 

distribuídos da seguinte forma: 307 alunos no turno matutino, 207 no turno vespertino e 376 

alunos matriculados no período noturno, sendo este último realizado na modalidade de Ensino 

para Jovens e Adultos (EJA). 

Figura 1 - Entrada da E.E.E.F.M. Mariana 

 

Fonte: Maps.google.com 

 

 A figura 2 apresenta a vista aérea da E.E.E.F.M. Mariana ao centro, com a 

comunidade do bairro São Francisco ao seu redor. Através de observações feitas na escola e 

adjacências, foi constatado que os alunos moram no entorno da escola, se locomovendo a pé 

ou fazendo uso da bicicleta como meio de transporte para comparecer às aulas. 
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Figura 2 - Vista aérea do Bairro São Francisco 

 

Fonte: Google Maps (2016) 

 

Segundo o os dados do último censo realizado em 2010, o bairro São Francisco possui 

a população de 6259 pessoas e 78 ruas, porém esses dados não podem ser oficializados, pois 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE, 2010), o bairro São 

Francisco não possui Lei de Criação, item necessário para a oficialização dos dados. 

 

3.3 População do Estudo 

 Pais ou responsáveis dos alunos frequentadores dos oitavos anos A, B e C, da escola 

E.E.E.F.M. Mariana, que moram nas redondezas da escola. A escola está situada na zona leste 

de Porto Velho, localizada no bairro São Francisco, mais especificamente entre as Ruas 

Anchieta e Carlos Ries, visto que a escola pertence a um terreno de esquina. 
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3.4 Coleta de Dados 

Os dados foram obtidos através de questionários que foram entregues aos estudantes. 

O período de aplicação do questionário foi do dia 07 ao dia 10 de Junho de 2016. Foram 

distribuídos 97 questionários, número equivalente à quantidade de alunos frequentadores dos 

oitavos anos A, B e C. Além disso, foi solicitado que os alunos levassem os questionários 

para suas residências a fim de serem respondidos em conjunto com seus pais ou responsáveis.  

 As questões foram explicadas aos alunos, o que esperava-se facilitar a interpretação 

das questões e a resolução de eventuais dúvidas, perante seus familiares, restando a eles a 

escolha de uma alternativa, tendo no total de 49 questões. As questões foram referentes ao 

grau satisfação para com as finanças, dados socioeconômicos, idade e conhecimento sobre 

economia familiar. 

 Dos 97 questionários entregues, 56 foram devolvidos. Além disso, das 49 questões 

abordadas, 11 foram escolhidas para serem trabalhadas no presente artigo, devido à 

proximidade com o tema abordado. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Discussão 

 Foram analisados os 56 questionários devolvidos pelos estudantes, sendo que 59% 

dos questionários foram respondidos por mulheres, 29% por homens e 12% se abstiveram de 

fornecer esta informação. Sendo assim, de 97 questionários entregues, 58% foram 

respondidos pelos pais ou responsáveis, um indicativo de que a maioria dos pais da Escola 

Mariana se fazem presentes, concretizando seu papel na formação do filho. Conforme 

Evangelista e Gomes (2003), a família é o primeiro e principal contexto de socialização dos 

seres humanos, é um entorno constante na vida das pessoas; mesmo que ao longo do ciclo 

vital se cruze com outros contextos como a escola e o trabalho.  

 Quanto ao grau de escolaridade, foi constatado que a maior parte dos participantes 

possui escolaridade abaixo do nível médio, com 37%, seguidos por 27% que detém nível 
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médio completo. De acordo com dados do censo de 2010 pelo IBGE, 16 milhões de 

brasileiros com 25 anos ou mais concluíram o ensino fundamental, mas não chegaram ao fim 

do ensino médio. E nessa faixa etária, 35,8% da população concluiu, ao menos, o ensino 

médio. Apesar do alto índice de habitantes que não terminaram o ensino fundamental, o 

índice demonstra avanço na escolaridade da população se comparada aos números do censo 

demográfico de 2000, quando 64% dos brasileiros não tinham concluído o fundamental. 

 Perguntado sobre a renda anual de suas famílias, foi verificado que 59% dos 

entrevistados possuem renda familiar abaixo de R$ 20.000,00 ao ano. Corroborando, 

conforme dados do IBGE deste ano de 2016, a renda média de cada brasileiro foi de R$ 

1.113,00 em 2015, o que representa uma alta em relação ao ano anterior. A renda é maior no 

Distrito Federal, com R$ 2.252,00 por pessoa, ficando em primeiro lugar. Rondônia se 

encontra no décimo quinto lugar, em ordem decrescente, detendo a renda média domiciliar de 

R$ 822,00 por pessoa. Logo, com a renda média obtida no estado de Rondônia fica claro que 

anualmente a maioria das famílias deste estado, incluindo as entrevistadas na Escola Mariana, 

ganha menos de R$ 20.000,00 ao ano.  

 Doravante será analisada a maneira como as famílias da comunidade administram 

suas finanças. Então foi questionado sobre a satisfação com a quantidade de dinheiro que a 

pessoa conseguia guardar, resultando em 48% que discordavam totalmente. Isto releva que a 

maioria dos entrevistados possui dificuldade para administrar seus gastos, podendo colocar 

sua situação financeira em risco, caso haja algum imprevisto financeiro. Rodrigues (2014), 

economista do SPC Brasil, menciona que o brasileiro é historicamente conhecido por poupar 

pouco e os motivos disto são culturais. Também realiza um exemplo utilizando a China, onde 

a taxa de poupança é mais que o dobro da taxa brasileira e o chinês consegue poupar 30% do 

seu salário. O Gráfico a seguir revela os resultados obtidos. 
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Gráfico 7 - Satisfação com a quantidade em guardar dinheiro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Sobre ter preocupação acerca da efetivação dos pagamentos mensais das contas, foi 

constatado que 47% das famílias continham essa apreensão. Pereira, diretor da ENOVA, uma 

multinacional em serviços financeiros, em um artigo de Luquet (2016) afirma que do ano de 

2015 para 2016 houve um aumento no número de pessoas que precisavam de dinheiro para 

compor o orçamento, como através de cartão de crédito e cheque especial. Relata também que 

isto "Já é um indicativo de que, naquele movimento de pegar um empréstimo para pagar uma 

conta mensal, a pessoa já acaba se enrolando e acaba precisando de um empréstimo para 

pagar o empréstimo". O Gráfico 2 expõe que os pais ou responsáveis dos alunos dos oitavos 

anos das turmas A, B e C da Escola Mariana possuem dificuldade para pagar mensalmente as 

contas, o que leva à preocupação.  
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Gráfico 8 - Preocupação sobre o pagamento mensal das contas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ter planos para alcançar os objetivos financeiros é uma das questões pautadas e foi 

verificado que 39% dos pais ou responsáveis dos alunos que responderam ao questionário não 

tinham planos. Groppelli; Nikbakht (2010, p. 319) define planejamento financeiro:  

 

Planejamento financeiro é o processo por meio do qual se calcula quanto de 

financiamento é necessário para se dar continuidade às operações de uma companhia 

e se decide quando e como a necessidade de fundos será financiada. Sem um 

procedimento confiável para estimar as necessidades de financiamento, uma 

companhia pode acabar não tendo fundos suficientes para pagar seus compromissos. 

Uma empresa fica inadimplente se não for capaz de saldar suas obrigações 

contratuais. Portanto a falta de um planejamento financeiro sólido pode causar falta 

de liquidez e, por isso a falência. 

 

Corroborando, Brealey, Myers e Marcus (2002, p. 522) mencionam que “o 

planejamento financeiro não é projetado só para minimizar o risco. Em vez disso, é um 

processo para decidir quais riscos assumir e quais são desnecessários, ou que não vale à pena 

assumir”. Sendo assim, traçar um plano para alcançar os objetivos financeiros se faz 

imprescindível, visto que a falta dele pode resultar em inadimplência. Além disso, o Gráfico 3 
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mostra que os moradores do bairro São Francisco, em especial os pais entrevistados, precisam 

elaborar um planejamento para atingir os objetivos financeiros desejados. 

Gráfico 9 - Plano para alcançar os objetivos financeiros 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A respeito de gastar mais dinheiro do que o indivíduo detém, houve um empate nas 

maiores porcentagens dessa questão, pois 36% alegaram que nunca gastaram mais dinheiro do 

que tinha e 36% que às vezes gastaram mais do que possuíam. Logo, é relevante ressaltar que 

na pesquisa realizada foi constatado que os pais ou responsáveis, em sua maioria, possuem 

uma ideia que é financeiramente saudável, onde a essência está em gastar pouco e apenas o 

que possui. O Gráfico 4 demonstra os dados conseguidos. 
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Gráfico 10 – Gasto financeiro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ponderando agora sobre as aspirações e planos para o futuro, foi analisado o otimismo 

dos entrevistados em relação ao que está por vir, tendo como base sua atual situação 

financeira. Dados revelam que houve uma grande disparidade nos resultados, pois as maiores 

porcentagens ficaram bem próximas e tendo significados tão extremos, onde 30% dos pais ou 

responsáveis da Escola Mariana concordavam totalmente, seguidos por 29% que discordavam 

totalmente. Esta divergência revela que alguns indivíduos sabem lidar com sua a sua situação 

financeira e que outros temem pelo futuro, visando não apenas o modo como lidam com sua 

administração financeira, mas também devido à instabilidade política e econômica do país. O 

Gráfico 5 evidencia o que fora mencionado anteriormente. 
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Gráfico 11 - Otimismo em relação ao futuro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Outra questão analisada foi com relação a guardar uma quantia de dinheiro para 

poupança. De acordo com as respostas identificadas no questionário, foi notado que 43% das 

pessoas nunca haviam guardado dinheiro para esta finalidade. Conforme uma pesquisa 

realizada em 2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o principal motivo entre os brasileiros 

que não possuem qualquer tipo de poupança ou investimento, para 61,9%, é o fato de nunca 

sobrar dinheiro para guardar. Ademais, 20,7% não têm esperança que com pouco dinheiro 

juntará um bom valor em longo prazo e 9,9% afirmam não ter disciplina. O Gráfico 6 revela 

que a maior parte dos indivíduos, com 43%, afirmaram nunca ter guardado uma quantia para a 

poupança, e de acordo com a pesquisa supracitada, a razão mais constatada é porque não 

sobra dinheiro para guardar.  
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Gráfico 12 - Guardar dinheiro para poupança 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Perguntado em valores reais, foi verificado que 48% das pessoas que responderam a 

este questionário não guardam nenhum valor mensalmente, excluindo o dinheiro para a 

aposentadoria. Vignoli (2016), educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso 

Feliz, menciona que mesmo nos meses em que o orçamento estiver mais apertado, o ideal é 

poupar algum valor, ainda que pequeno. Também diz que com o passar do tempo e com a 

disciplina dos depósitos frequentes, a tendência é que a reserva cresça e se torne cada vez 

mais relevante. O Gráfico 7 evidencia que os brasileiros, incluindo aos que responderam ao 

questionário, ainda não vincularam a ação de poupar como um hábito. 
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Gráfico 13 - Renda guardada mensalmente 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Sobre a quantidade da renda guardada para aposentadoria, foi identificado que 64% 

não guardam. Segundo dados de uma pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) e pelo portal de educação financeira Meu Bolso Feliz (2014), 57% dos 

consumidores com mais de 60 anos não possui qualquer tipo reserva financeira ou 

investimentos. Outrossim, Kawauti (2015), economista do SPC Brasil, afirma “A média 

nacional de crescimento de pessoas inadimplentes nas bases do SPC Brasil atualmente é de 

3,8%. Quando considera-se só a população entre 64 e 94 anos, o crescimento é de 7,5%, bem 

acima da média". Desta forma, o Gráfico 8 exibe a atual realidade brasileira, no qual as 

pessoas estão chegando à terceira idade sem guardar dinheiro, podendo ter como 

consequência a inadimplência e o endividamento. 
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Gráfico 14 - Renda guardada para aposentadoria 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação financeira de uma sociedade é refletida na forma como as pessoas 

administram seu dinheiro. No Brasil, grande parte das pessoas não foram ensinadas sobre 

como utilizar e gerenciar de forma adequada a renda que passa por suas mãos, e esta prática 

pode levar à perda de controle sobre a situação financeira das famílias. Constatou-se que esta 

realidade se repete com os pais e responsáveis pelos alunos dos oitavos anos da E.E.E.F.M. 

Mariana. 

Diante deste panorama, o objetivo deste estudo foi realizar uma análise descritiva e 

quantitativa do conhecimento econômico, bem como tomar conhecimento sobre a maneira 

como as famílias da região estudada administram suas finanças e aspirações para o futuro. 

 Então, de acordo com os resultados adquiridos com a pesquisa, pode-se observar que 

a maioria das mulheres que possuem pouca instrução escolar e tem renda familiar de menos 
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de R$ 20.000,00 ao ano, não estão satisfeitas com a quantidade de dinheiro que conseguem 

guardar e estão constantemente preocupadas se conseguirão pagar mensalmente as contas do 

lar. Além disso, não traçam um plano para alcançar seus objetivos financeiros, mas detêm 

uma ideia que é financeiramente saudável, onde a essência está em gastar pouco e apenas o 

que possui. 

 Quanto suas aspirações para o futuro, tendo como base sua situação financeira, foi 

analisado que algumas estão otimistas e que outras estão pessimistas em relação ao que está 

por vir. Outrossim, nunca guardam dinheiro na poupança e que também não guardam dinheiro 

extra mensalmente, que não seja para a aposentadoria, que, por sua vez, também ficou de fora 

dos planos econômicos delas, se limitando apenas ao que já é descontado dos contracheques. 

 Sendo assim, a partir do estudo conseguimos traçar o perfil econômico dos pais e 

responsáveis pelos alunos dos oitavos anos das turmas A, B e C da E.E.E.F.M. Mariana. Além 

disso, a partir do estudo realizado na escola mencionada, tornou-se evidente a necessidade de 

incentivar projetos relacionados à educação financeira para as pessoas moradoras do Bairro 

São Francisco, uma área pouco contemplada por recursos oriundos do governo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca gerar conhecimentos para a aplicação prática, visa também solucionar problemas 

específicos, no caso, de que forma o atendimento humanizado pode refletir no aumento do crédito consignado 

para o público da terceira idade? Compreender as escalas de necessidades dos aposentados e pensionistas no 

momento de aquisição do serviço de crédito consignado, buscando assim formas de estabelecer vantagem 

competitiva sobre o mercado; no ramo bancário. O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso, entrevistas, 

de natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de um questionário destinado aos 

colaboradores. O estudo de caso aplicado na instituição financeira permitiu evidenciar que a ausência da 

disseminação do conhecimento e de responsabilidades pode negligenciar uma equipe. Os meios tecnológicos são 

apenas ferramentas que auxiliam e facilitam o processo de prestação de serviço, mas é o capital humano capaz de 

gerar resultados por meio de percepções e sentimentos.  

 

Palavras chave: Atendimento; aposentados; consignado; bancos. 

 

1   INTRODUÇÃO 

Kotler (2009) e Soares (2006) vêm analisando o tema, conforme apontado na revisão 

de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para empréstimo consignado para 

aposentados e pensionistas nos bancos e atendimento humanizado, o que demanda a 

construção de um modelo teórico que explicite como esses diferentes conceitos se articula e 

pode contribuir para o entendimento de propostas do desenvolvimento organizacional.   

O empréstimo consignado surgiu em 2003, no Brasil, durante o governo do presidente 

Lula, mecanismo utilizado para atender a demanda da população frente às necessidades de 

consumo e a ausência de recursos imediatos. Sendo assim, foram criadas normas federais 

como a Lei 10.830, além de normativos por parte do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) nº 28/2008, fixando limites de descontos e retenções de valor, podendo chegar até 

35% do salário ou benefício e possuir até seis contratos no caso de aposentados/pensionistas. 

Segundo o normativo do INSS, a taxa deve possuir valor diferenciado, devido à baixa 
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inadimplência e o desconto em folha, não podendo ultrapassar o teto de 3,06% a.m. 

Na literatura acadêmica para empréstimo consignado e atendimento humanizado 

relacionados com o setor bancário existem poucos estudos sobre o tema (BURGESS et al, 

2005). Os trabalhos identificados na literatura do Brasil foi o de Lacombe (2005), que mais 

vezes apareceram no contexto. Como o atendimento humanizado pode refletir no aumento do 

crédito consignado para o público da terceira idade? porque as relações interpessoais é um 

diferencial competitivo? quais os resultados gerados com a venda do crédito consignado para 

a receita financeira da organização? 

Refletir a relação de influência que ocorre entre o atendimento humanizado e a 

concessão do crédito consignado para o público da terceira idade; compreender as escalas de 

necessidades dos aposentados/pensionistas no momento de aquisição do serviço de 

empréstimo consignado, buscando assim formas de estabelecer vantagem competitiva no 

mercado; descobrir como a atuação dos colaboradores influência os resultados da 

organização, a partir da redução da robotização durante o processo de comunicação; 

identificar quais são as opiniões dos colaboradores; elaborar ações baseadas nas percepções 

das situações vivenciadas pelos funcionários para produção de ações que possibilitem atingir 

estes objetivos. 

O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões relacionadas aos dois 

temas: empréstimo consignado para aposentados/pensionistas e o atendimento humanizado 

nosetor bancário. O empréstimo consignado é um serviço rentável para o banco, devido ao 

baixo índice de inadimplência, sendo o desconto realizado em folha de pagamento; além de 

ser usado como estratégica de sobressaída à crise financeira, alavancando as vendas e 

minimizando os riscos. Apresentando, que o fato dos bancos possuírem profissionais 

qualificados e especialistas no assunto, sem deixar a sobrecarga de responsabilidade sobre um 

indivíduo, irá trazer fator de vantagem competitiva, devido a melhor utilização dos recursos 

disponíveis. Existe um número enorme de reclamações com relação ao atendimento provido 

ao cliente no setor bancário, alegando a ausência de uma performance humanizada e 
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respeitosa, gerando assim atuações por parte do Banco Central do Brasil (BACEN) frenteàs 

instituições.  

Considera-se o atendimento humanizado um benefício para o banco (incluindo seus 

empregados) e para os clientes que são reflexos desse desempenho. Almeja-se preencher a 

lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre empréstimo consignado para 

aposentado/pensionista e o atendimento humanizado. O presente estudo constitui uma 

contribuição para compreender os fatores competitivos do setor bancário. Buscando assim, a 

obtenção de uma equipe flexível e dinâmica em sua abordagem de venda, retirando sobre o 

olhar do consumidor as barreiras impostas perante a um atendimento robotizado e capitalista, 

alcançando parcerias por meio de relações interpessoais criadas entre 

aposentados/pensionistas com o funcionário. Dessa forma, torna-se necessário retirar a 

sobrecarga do estagiário e disseminar seu conhecimento, devido à somente um colaborador 

ser especializado no assunto, realizando assim treinamentos de âmbito comportamental e 

específico do produto para toda a equipe, além da inclusão do cargo de agente de negócios, 

com a finalidade de atuar no caixa na semana de pagamento do INSSe junto ao estagiário nos 

dias subsequentes, auxiliando no processo de recepcionamento e prospecção de clientes 

propensos a contratação do consignado, de modo que eles se sintam priorizados e 

sejapromovida a viabilização debons negócios.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada a 

abordagem qualitativa, segundo (COLLIS; HUSSEY, 2005). Em relação aos procedimentos 

serão realizadas entrevistas, nas dependências da empresa, as pesquisas deste tipo se 

caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. 

Basicamente, procede-se à solicitação de informações via questionários a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante análise, 

obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. A população entrevistada foi de 25 

funcionários de diferentes hierarquias, as amostras foram analisadas de forma empírica no 

Banco Itaú Unibanco S.A na cidade de Guarulhos/SP.  
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O estudo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na primeira seção é 

discutida a questão da revisão de literatura; empréstimo consignado para 

aposentados/pensionistas e atendimento humanizado. A seguir são detalhados os aspectos 

metodológicos; estudo de caso, pesquisa bibliográfica e exploratória, entrevistas entre outros; 

na terceira seção, é apresentada a organização; na quarta seção os resultados e discussões e na 

última seção, são expostas as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Atendimento humanizado e a concessão do crédito consignado para o público da 

terceira idade 

Segundo Monteiro (2006) o desconto em folha de pagamento dos 

aposentados/pensionistas para a concessão do empréstimo consignado foi aprovado e 

instituído pelo Governo Lula no final do ano de 2003; mas também vale ressaltar que existe 

desde 1990, para os trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos, os 

consumidores eminente nos últimos anos são os que se encontram vinculados ao INSS; 

contudo são pessoas com objeções aos meios tecnológicos e precisam de um contato humano 

para que ocorra a venda deste produto; porém este mediador será capaz de negociar a 

comercialização apenas se estiver bem capacitado, por meio de treinamentos que visam 

aperfeiçoar as práticas de interação entre vendedores e público alvo. 

A principal finalidade do administrador de acordo comLacombe (2005) encontrasse 

em atingir resultados por meio da gestão de pessoas; por issoque embora o setor bancário seja 

detentor de um alto índice tecnológicode favorecimento interno e externo, torna-se irrelevante 

quando comparado à capacidade humana de um colaborador em criar percepções e persuasão 

frente ao consumidor, a tecnologia fornece estrutura e comodidade; mas é incapaz de extrair 

informações adquiridas por meio da mente humana; portantodevesse ocorrer 

oaperfeiçoamento constante dos funcionários,através das duas modalidades detreinamentos 

existentes: o de atendimento e venda, que envolve o processo de formação de relações 
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interpessoais; e o de produto, que permite a disseminação do conhecimento de forma 

específica. 

Do ponto de vista de Mota (2002)os avanços tecnológicos e socioeconômicos 

proporciona crescimento no nível de complexibilidade das tarefas, elevando o graude 

requisitos atribuídos aos cargos; portanto os profissionais devem ser polivalentes quando 

tratasse do âmbito comercial e possuir perfil expansivo, ou seja, em meio ao mercado em 

ascendência e de compradores/contratadores exigentes; logo, requisitos como qualificação 

profissional de calaboradores, investimento em treinamento e nível de engajamento torna-se 

fator de vantagem competitiva; porque permite elevar o grau de lucratividade da organização 

a partir da aplicação de melhores práticas dos recursos existentes. 

Na visão de Marques (2006) quando o cliente chega a um determinado local, tem a 

necessidade e a grande vontade de ser bem recepcionado e acolhido; portanto um funcionário 

que estabelece um diálogo robótico não consegue criar relações interpessoais, devido ao 

público da terceira idade possuir a afetividade de forma acentuada na formação de vínculos; 

mais além do método de atendimento refletir perante o consumidor, um tratamento cordial 

traz ao indivíduo uma nova perspectiva frente à função exercida, gerando um crescimento 

humano através das experiências adquiridas ao passo que a aplicação de treinamentos 

deixasse de ser uma vertente ligada a despesa e passa a ser visto como um investimento em 

ativos intangíveis.  

A comunicação para Neves (2006) é um fator sine qua non do atendimento, ela deve 

ser eficiente, clara e objetiva para que o cliente possa sanar todas as suas dúvidas e esclarecê-

las; por isso uma comunicabilidade hostil é responsável por grande parte das reclamações no 

setor bancário, as contestações são alegando a ausência de informações e descaso por parte 

dos funcionários; portanto o público idoso possui de forma particular bloqueios frente à oferta 

do portfólio de produtos e/ou serviços, devido aos embasamentos históricos de tratamentos 

anteriores; contudo a ausência de treinamentos pode a acarretar instabilidade empresarial, 

ocasionando muitas vezes a perda de clientes, devido às retenções gerarem um processo de 

extenso retrabalho. 

http://www.sinonimos.com.br/comunicabilidade/
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Conforme Soares (2006) o Governo estabelece diretrizes as instituições financeiras 

para que ocorra a oferta de taxas reduzidas na concessão de empréstimo consignado; à medida 

que esse tipo de produto e/ou serviço vem crescendo no Brasil de maneira satisfatória e 

rentável para os bancos, passa a ser utilizado para sobressair frente a possíveis crises 

financeiras, no entanto é necessário obter não apenas meios legais que transpareça 

credibilidade a organização, os idosos se baseia nas percepções dos funcionários que o atende 

no momento de tomada de decisão; então aos beneficiários é preciso transmitir segurança, 

tanto no processo de contratação, quanto na figura da pessoa que intermédia, de modo que o 

funcionário coloque em prática os conhecimentos adquiridos através de treinamentos e suas 

experiências profissionais. 

Para Mckenna (1992) todos na empresa devem estar voltados ao marketing de 

relacionamento, fator essencial para uma límpida aceitação de novos produtos e a 

concentração de clientes do mesmo segmento; portanto as organizações devem investir em 

oportunidades tangíveis, capazes de gerar retorno financeiro através do baixo custo de 

investimento em relação ao retorno esperado, como a disponibilidade de atendimento em 

horários diferenciados, melhoria nas alocações de clientes e cortesias, ou seja, os bancos 

devem buscar novos consumidores no ambiente externo; mas também trabalhar a viabilidade 

dos clientes potenciais da agência, devido a já obter uma fidelização estabelecida e acesso ao 

histórico bancário.  

O marketing de relacionamento para Dias (2003)possui a finalidade de criar valor para 

o cliente e sobressair frente aos concorrentes, dando origem a situações lucrativas e de 

benefícios mútuos; ao passo que fortalece a imagem empresarial, oferece a possibilidade de 

ações preventivas contra reclamações no BACEN, proporcionando a fidelização e a satisfação 

do cliente, de modo a ocasionaromarketingespontâneo; porque o público idoso quando é bem 

atendido, propaga ao seu ciclo social o acontecimento com destreza e indica a instituição 

devido ao reflexo de um colaborador receptivo; sendo assim, por inúmeras vezes o benefício 

do consignado passa a ser atrelada a necessidade de um ente familiar, que soube da 

oportunidade através de um desempenho de atendimento eficiente. 
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Na opinião de Vergara; Branco (2001) uma empresa humanizada independentemente 

do ramo de atuação, agrega valores não somente financeiros, o ambiente interno também é 

envolvido nesta qualidade; logo, o clima organizacional tornasse satisfatório, fazendo com 

que os valores institucionais reflitam sobre os seus clientes; dado que os beneficiários 

possuem um perfil resistente e receoso frente a terceiros, aderindo assim a um produto capaz 

de comprometer a sua renda, apenas se ocorrer à relação de confiabilidade; portanto, a 

aplicação do plano de marketing de relacionamento tem como finalidade criar e manter 

relações positivas com seus consumidores. 

A humanização na visão de Casate (2005) é caracterizada por atitudes e ações a serem 

desempenhadas perante o próximo, proporcionando uma abordagem respeitosa e integra; mas 

também é imprescindível durante o atendimento, compreender as necessidades do cliente e 

demostrar como um produto e/ou serviço pode ser viável quando embasado na sua realidade; 

portanto são os aspectos humanos que são capazes de impulsionar a tomada de decisão dos 

consumidores idosos, principalmente no setor comercial onde o capital humano é visto como 

uma garantia de validação do processo; porque o marketing de relacionamento é capaz de 

criar valores para os clientes, através das relações interpessoais.  

Sob a visão de Sveiby (2000) uma empresa é capaz de enfrentar os desafios de um 

mercado em inconstância, apenas quando o conhecimento é à base de sua estrutura interna e 

externa; sendo que, torna-se insuficiente ter um cliente bem atendido por um único 

colaborador especializado, se cada membro da equipe não for capaz de desempenhar a mesma 

habilidade; contudo é necessário que ocorra a disseminação do conhecimento e de 

responsabilidades, eliminando sobrecargas, alocando especialistas em departamentos distintos 

dentro do banco, porém como suporte e não mentor privativo desse conhecimento e 

minimizando possíveis impactos futuros devido a ausências de empregados. 

O crédito consignado tem como particularidade o desconto das prestações em folha de 

pagamento, reduzindo em grande escala os riscos e prejuízos das instituições que o concede; 

todavia a produção em larga escala deste produto é capaz de gerar uma alta rentabilidade para 

a organização; porém na particularidade deste empréstimo, o crescimento ocorre devido à 
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qualificação profissional e não tecnológica. Essa modalidade de empréstimo possui um 

elevado índice de aprovação e amplia o acesso dos beneficiários ao crédito em condições 

favoráveis, segundo o levantamento de dados realizado pelo (BACEN,2004). 

O atendimento humanizado constante para Tschohl (1996) melhora consequentemente 

as competências dos colaboradores; porque a função passa a ser exercida com dinamismo e 

ausência de monotonia; mesmo obtendo resultados a serem atingidos, a capacidade de 

conhecer realidades distintas engrandece o ser humano e a sua capacidade produtiva; visto 

que um funcionário que se sente familiarizado com o ambiente externo, apto e confiante 

diante do produto comercializado, reflete isso de forma espontânea, tanto verbalmente como 

por características corporais frente ao consumidor; mas por diversas vezes a sobrecarga e a 

ausência de disseminação do conhecimento e responsabilidade pode inibir os talentos 

humanos das agências. 

O sucesso ou o fracasso da empresa segundo Kotler (2009) dependerá da qualidade do 

atendimento; portanto é necessário ter equipes estruturadas e aptas para vender o portfólio de 

produtos e/ou serviços da instituição, capacitando-as por meio da disseminação do 

conhecimento e de responsabilidades, fator decorrente da contratação de pessoas, conversas 

informais ou sob o intermédio de reuniões e treinamentos; à medida que os objetivos pessoais 

deveram estar alinhados aos empresariais, proporcionando assim a obtenção de empregados 

que trabalhem em prol dos resultados da organização em sua totalidade, não ocorrendo 

subdivisões na determinação de uma parcela individual da meta como sua obrigação, mas 

como da equipe em geral. 

Analisando as definições fornecidas, constata-se uma relação interpessoal entre os 

conceitos, proporcionando uma cadeia de ação e reação. A disseminação do conhecimento e 

de responsabilidades ocasiona a descentralização do saber, que acarreta consecutivamente na 

necessidade de treinamentos para que se façam as correçõesdos déficits encontrados,na busca 

de manter funcionários aptos e eficazes frente ao consumidor. Uma equipe bem estruturada 

perante o produto que comercializa e que colocam em prática as técnicas de atendimento 

verbal e comportamental,proporciona omarketing de relacionamento,processo de fidelização 
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do cliente por meio de relações interpessoais, confiabilidade e geração de valor. 

A gestão do conhecimento é para a instituição o fator de maior relevância para que se 

ocorra à ascensão no mercado; fica claro que perante aos beneficiários o atendimento 

humanizado é o fator relevante no processode tomada de decisão, devido às necessidades 

afetivas acentuadas deste público epor ser um produto de comercialização padrão.Essas 

premissas apontam que as organizações devem agir com prioridade sobre ativos os 

intangíveis, ou seja, na aplicação das melhores práticas do capital humano por meio do 

aperfeiçoamento do conhecimento constante, caso contrário, torna-se irrelevante o 

investimento em ativos tangíveis, proporcionados por meio da tecnologia e da troca de 

benefícios gerado no plano marketingde relacionamento. 

 

3   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1  Métodos 

O Estudo de Caso como método que apresenta melhor aderência ao objetivo e às 

questões norteadoras do trabalho.  Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que "um estudo de 

caso se refere a uma análise intensiva de uma situação particular". De acordo com (YIN, 

2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser no estudo de eventos 

contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas.  

Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar que 

este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se manifestam de acordo 

com sua vivência, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se este tipo de pesquisa 

empírica quando se quer conseguir informações e conhecimento referentes a um determinado 

problema do qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de descobrir novos 

fenômenos, percepções ou relações entre eles. O termo pesquisa empírica, concisamente, se 

define como: (1) o modo de fazer pesquisa por meio de um objeto localizado dentro de um 

recorte do espaço social. A pesquisa empírica está centrada na escolha de aspectos das 
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relações entre sujeitos. (2) A pesquisa empírica lida com processos de interação e face-a-face, 

isto é, o pesquisador não pode elaborar a pesquisa em “laboratório” ou em uma biblioteca, 

isolada e apenas com livros a sua volta. Nesta modalidade da elaboração do conhecimento, o 

pesquisador precisa “ir ao campo”. 

O conhecimento empírico é conceituado por Fachin (2003) como a resposta para 

ocorrências baseadas na vivência, experiência de erros e acertos, que não possuem 

fundamentação metodológica. Já para (RAMOS; RAMOS; BUSNELLO, 2005) acrescenta o 

conceito anterior a concepção do autor em que o conhecimento empírico é estabelecido pela 

experiência do outro da interação humana e social, na qual são explicitados conhecimentos 

implícitos individuais. Dentre as metodologias ao nosso alcance, os pesquisadores as agrupam 

em dois níveis: 1. Metodologias Qualitativas e Observação-participante. 2. Entrevistas não-

estruturadas e/ou depoimentos. A pesquisa empírica implica em refletir acerca da relação que 

se estabelece entre o sujeito e o objeto da pesquisa. 

 

3.2 Análise da Unidade 

O Banco Itaú Unibanco S.A surgiu em 1943 na cidade de Pratápolis, Minas Gerais, 

fundada por Alfredo Egydio de Souza Aranha, chamava-se Banco Central de Crédito. A 

criação ocorreu a partir de um pensamento empreendedor frente à Segunda Guerra Mundial, 

onde o governo criou medidas de represálias econômicas contra alemães e italianos, 

encerrando diversas atividades no setor financeiro em São Paulo. Após um ano de 

funcionamento, recebeu autorização para realizar operações bancárias, abrindo assim sua cede 

em São Paulo. Em 1962 sentiu a necessidade de mecanizar os processos, devido ao 

desenvolvimento do país ser demorado optou pelo processo de fusão, passando a chamar 

Banco Federal Itaú S.A. Em virtude da força da simplicidade do nome e ao rápido 

crescimento, realizou a integração com o Unibanco em 2008, passando a ser conhecido 

oficialmente como Banco Itaú Unibanco S.A. 

 O Itaú possui agências espalhadas em todo Brasil, com uma equipe de mais de 90 mil 

colaboradores, aproximadamente cinco mil agências. Instituição financeira de grande conceito 
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e renome no mercado, além de investir constantemente em novas tecnologias e plataformas 

digitais, sobressaindo aos seus concorrentes por meio da vantagem competitiva. Apesar da 

ausência de uma economia crescente e os altos índices de inadimplência no mercado 

financeiro, foi considerada em 2015, a marca mais valiosa do Brasil, estimada em 25,544 

bilhões. Grande parte de sua sobressaída no setor bancário, ocorreu devida a joint venture 

realizada com o Banco BMG em 2012. 

O Itaú é líder em crédito consignado entre os bancos privados brasileiros, segundo 

relatórios internos 60% da receita de suas agências provêm deste produto. As agências 

possuem um indicador de pontuação para o atingimento das metas do portfólio de produtos 

e/ou serviços, chamado Agir. O consignado é o produto com o maior grau de relevância, ou 

seja, se possui a perspectiva de atingir 1000 pontos (100% do Agir), será necessário alcançar 

100% na meta deste produto, porque oferece cerca de 300 pontos para o departamento 

operacional e 200 pontos para o departamento comercial. Além disso, na avaliação de 

desempenho chamado Trilhas, a venda de crédito é considerada o maior fator de relevância 

para se medir o índice de desempenho dos funcionários no processo de feedback. 

A instituição financeira faz a contratação de estagiários para as redes de agências, para 

trabalhar com foco no crédito consignado, atuando por meio do atendimento presencial e 

ligações telefônicas, realização de relatórios e controles de venda, porém eles acabam sendo 

por diversas vezes sobrecarregados; o que deveria ser um suporte para a agência, faz muitas 

vezes do indivíduo um protagonista único na busca desse produto. Os estagiários precisam 

atingir a meta do empréstimo consignado para serem efetivados; portanto as equipes acabam 

deixando sobre eles de forma indireta esta responsabilidade, enquanto os outros colaboradores 

preocupam-se apenas com o resultado de outros produtos/serviços para a composição do Agir; 

dessa forma deixam de prestar um atendimento de qualidade, humanístico e atuante para os 

beneficiários do INSS, perdendo a oportunidade de realizar negócios.  

Os caixas possuem um relacionamento constante com os aposentados/pensionistas 

devido ao recebimento mensal do benefício, já que muitos se sentem inseguros perante o uso 

dos caixas eletrônicos. Os atendentes comerciais são vistos por eles como os que gerenciam 



 

198 

 

suas contas, resolvendo problemas, esclarecendo informações, ou seja, dando suporte; mas 

por diversas vezes o estagiário que é chamado para esclarecer dúvidas ou prestar o 

atendimento a esse público. Diante disso, a agência é dividida em operacional (estagiário/ 

caixas/ gerente operacional) e comercial (atendentes/ agentes/ gerentes segmentados/ gerente 

geral), ambas com metas a serem atingidas de consignado, utilizando-se de apenas um 

indivíduo para gerenciar os dois lados neste indicador. 

Os estagiários são especialistas no assunto de crédito consignado nas agências, 

ocorrendo por diversas vezes de o desempenho deste indicador ter queda, quando o mesmo 

encontrasse ausente ou procedimentos incorretos serem feitos em virtude da falta de 

conhecimento dos demais, perdendo assim uma venda ou gerando custos por conta de uma 

contratação de forma indevida. Com isso, acaba ocorrendo uma escassez no que diz respeito 

ao atendimento humanizado, devido a ter apenas um funcionário que exerça está conduta, 

apesar de tanto a área comercial como o operacional possuir contato com esse perfil de 

cliente. 

Segundo Kotler (2009) a não realização de uma venda além de ser um prejuízo 

unitário é perda de lucro futuro; portanto não se torna suficiente ter apenas um diferencial 

tecnológico; quando relacionado a vendas, o atendimento é um fator essencial para o 

crescimento da instituição. As receitas financeiras provêm de relações interpessoais criadas 

entre clientes e colaboradores, em meio à globalização e a diversidade de empresas que 

oferecem o mesmo tipo de produto são os talentos humanos da organização capaz de 

conquistar novos clientes e fidelizá-los; o Itaú possui uma grande estrutura tecnológica, mas o 

consignado necessita de funcionários de diferentes delegações de tarefas preparados para 

atender esse perfil de consumidor. 

 

3.3 Coleta e Análise de Dados 

A análise das entrevistas foi feita de maneira empírica e interpretativa, por meio da 

utilização da análise de conteúdo. Segundo (GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000) esse tipo de 
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pesquisa busca apontar os “comos”, e os “por quês” embasados nos discursos oriundos da 

análise das entrevistas levando-se em consideração as significações, procurando identificar as 

percepções dos funcionários/colaboradores sobre o tema. Um dos propósitos da utilização das 

entrevistas como método de coleta de dados na pesquisa qualitativa, explorar percepções, 

experiências, crenças e/ou motivações dos funcionários/colaboradores sobre questões 

específicas no campo organizacional. 

A análise foi feita em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas 

bibliográficas e/ou documentais feitas sobre o tema; b) análise e compreensão das entrevistas 

realizadas. Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao 

estabelecer relações face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito que é 

pesquisado”, permite vínculos de reflexão entre as partes envolvidas porque estão todos em 

presença, isto é, frente-a-frente e em diálogo.  

Em conformidade com Flores (1994), o roteiro de entrevistas foi elaborado em função 

dos objetivos e da questão de pesquisa, e foi guiado pelos principais tópicos levantados. 

Sendo uma pesquisa qualitativa, não existe uma rígida delimitação em relação ao número 

adequado de sujeitos da entrevista, pois é um dado que pode sofrer alterações no decorrer do 

estudo, além disso, pode haver necessidade de complementação de informações, ou também, 

em caso de esgotamento, à medida que as respostas se tornam redundantes. 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de 

trabalho, com funcionários/colaboradores de diferentes níveis hierárquicos. Estas foram 

realizadas entre os dias 11/04 e 29/04 do ano de 2016. Para se atingir os propósitos desse 

estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas embasado na teoria descrita. Os dados 

foram levantados por meio de revisão de literatura que foi desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livro e artigos científicos, para dar o devido suporte 

teórico-acadêmico ao estudo (DIEHL; TATIM, 2004). Efetuou-se a pesquisa de campo e 

entrevistas em profundidade, com questões não estruturadas com 25 entrevistados de nível 

técnico e gerencial, funcionários da empresa Itaú Unibanco, atuantes na cidade de Guarulhos, 

ligados à área financeira. 
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Segundo Rynes; Gephart (2004), um valor importante da pesquisa qualitativa é a 

descrição e compreensão das reais interações humanas, percepções, sentidos, e processos que 

constituem os cenários da vida organizacional. De acordo com (MERRIAM, 1998) estudos 

qualitativos interpretativistas podem ser encontrados em disciplinas aplicadas em contextos da 

prática. Os dados são coletados por meio de entrevistas, observações e/ou análise de 

documentos. O que é perguntado, o que é observado e quais documentos são relevantes, 

dependerá da revisão da literatura.  

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada.  Neste tipo de 

trabalho, o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o 

faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal, tendo abertura para 

incluir novas questões, se necessário, e análise de documentos, por meio das questões 

elaboradas buscou-se compreender Percepções acerca do empréstimo consignado para 

aposentados e pensionistas. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas nas 

entrevistas e no site da organização. Estas contribuíram para complementar o estudo. Os 

resultados visaram responder, de que forma o atendimento humanizado pode refletir no 

aumento do crédito consignado para o público da terceira idade. As discussões apresentadas 

buscam traduzir a interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das respostas 

obtidas pelas entrevistas realizadas, bem como, os dados obtidos a partir da observação in 

loco. As informações foram trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos 

colaboradores com a finalidade de elaborar ações que venham a contribuir para a venda do 

empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. 
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Quadro 1 – Percepções acerca do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas 

CARGO ENTREVISTA 

Gerente 

Operacional(1) 

O empréstimo consignado diante de seu cargo é de suma importância para o alcance da 

receita financeira da agência, o desempenho frente ao resultado semestral gera uma atrativa 

gratificação. Evidência como atendimento diferenciado aos aposentados e pensionistas a fila 

preferencial, a equipe que gerência busca atuar o mais rápido possível perante a elas, pois a 

demora ocasiona reclamações, gerando penalidade para a agência. O gestor tem a ciência 

que o profissional qualificado e referência neste produto são os estagiários, em caso de 

ausência deste colaborador o cliente irá ser direcionado ao setor comercial. 

O Gerente Operacional ressalta a necessidade de ações para alavancar a venda do 

consignado, por meio da qualificação dos caixas através de treinamentos e a simplificação 

dos processos no ato de contratação, gerando respostas de aprovações imediatas dos 

contratos, devido a obter um prazo de três a cinco dias instituído pelo INSS. Na visão do 

gestor, os funcionários capazes de promover uma relação interpessoal com o cliente, por 

meio da amizade, a educação e o carisma são os que atingem suas metas. Ressalta que o 

banco não possui a menor taxa do mercado no segmento de consignado, mais a instituição 

possibilita a antecipação das parcelas de forma decrescente, concedendo descontos 

proporcionais, mas que isso fica vago na ausência de um atendimento de qualidade. 

Assistentes 

Comerciais (5) 

Os assistentes comerciais reprovamo estabelecimento de metas praticadas pelo Banco 

visando apenas um retorno financeiro, acreditam ser incoerente umaempresa que visa 

trabalhar com foco na excelência e no cliente, oferecer treinamentos online variados, mas os 

especializados em empréstimo consignado estar disponível apenas aos estagiários, no 

entanto se contrapõe dizendo que não possui condições de se dedicar a um produto 

específico. Sendo assim, eles recorrem a ao estagiário mesmo sendo de áreas distintas. 

Nesta categoria profissional, eles reconhecemsomente a importância dos aposentados e 

pensionistas que possui conta corrente ou poupança, por poder trabalhar assim o portfólio 

de produtos e/ou serviços bancáriosde forma variada, apenas os clientes que possuem 

vínculo direto com o banco contabilizam para a meta de venda no setor comercial. Sendo 

assim, os assistentes deixam de lado os que são cartonistas (clientes que recebem apenas o 

benefício na instituição) por não gerar novos negócios, carteira de cliente esta que possui 

viabilidade para o operacional. 

Os assistentes indicam como melhoria aliberação automática do empréstimo consignado do 

INSS, já que levasse de três a cinco dias a confirmação da aprovação, o que aperfeiçoaria o 

tempo de atendimento ao cliente. Destacam a necessidade de estabelecer um serviço 

preferencial no setor comercial, colocando um funcionário que demonstre carisma, afeto e 

receptividade para atender esse público, principalmente ex-estagiário efetivado. 

Caixas (9) 

Aos caixas a agilidade é de suma importância para o desempenho da função e a qualidade 

no momento de abordagem, buscam assim criar uma relação interpessoal com o intuito de 

venda, ao mesmo tempo em que devemmanter a agilidade do processo. Afinal, os clientes 

ficam insatisfeitos em passar horas perante uma fila de banco para realizar pagamentos ou 

recebimento do benefício, porém no que diz respeito ao atendimento humanizado aos 

aposentados e pensionistas são os primeiros a destacar esse quesito como fator 

indispensável para a venda do crédito consignado, para eles a abordagem é a “chave” do 

sucesso, deixando assim o produto a cargo do estagiário, pessoa vista como especialista 

nesse segmento, justificando que este colaborador não possui tempo cronometrado de 

atendimento e pode dá maior atenção ao cliente por conhecer melhor o produto. 

O empréstimo consignado tem um papel indispensável na função do caixa, sendo para os 

funcionários uma das metas de grande importância para o atingimento do resultado da 

equipe mensalmente, além de o crédito ser uma forma de alavancar a avaliação de 
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desempenho individual, já que o índice de venda desse produto possui maior relevância, 

porém como deixam a mercê do estagiário, investem em outras linhas de crédito durante a 

abordagem de venda. 

Os caixas possuem a aplicação do sistema time tracking por meio de papeletas, ou seja, uma 

pasta que é entregue para o último cliente da fila a cada meia hora.A papeleta possui o prazo 

de 20 minutos para retornar ao caixa, caso exceda, perde pontos no percentual de 

atingimento da meta, o controle é realizado através da leitura do código de barra inserido, 

sendo assim, realizasse a leitura da papeleta antes de entregar ao cliente e ao ser devolvido 

ao operador. A partir disso, alegam que deixasse de atender com qualidade e ofertar o 

produto de forma correta por conta do tempo, por esse motivo, acreditam que deva ter um 

caixa qualificado e especializado somente para o público idoso ou aumentar o tempo da 

papeleta. 

A equipe vê oportunidade de melhoria se ocorresse a atuação do marketing de 

relacionamento, por meio da abertura das agências mais cedo somente na semana de 

pagamento do INSS, obtendo assima disponibilidadede tempo para ofertar o produto, por 

meio de um atendimento diferenciado, já que grande parte desse público são idosos e 

possuem uma carência afetiva, além de aumentar o número de acentos e oferecer um coffee 

break, algo que para o banco seria de baixo custo. 

Estagiários (10) 

Os estagiários são responsáveis por conceder assistênciasaos aposentados e pensionistas, 

atuando como especialistas no segmento de crédito consignado nas agências. Conforme 

descrito por eles, mesmo a instituiçãopossuindo taxas superiores a do mercado, um idoso 

bem atendido sempre retorna, principalmente no caso desse público que indica com maior 

facilidade os serviços prestados, comunicando aos familiares a disponibilidade do benefício 

ofertado, sendo estes que por diversas vezessolícita o empréstimo por meio do aposentado. 

Os próprios funcionários do banco reconhecem a importância desse trabalhador, porém eles 

se sentem sobrecarregados, devido à equipe deixar de lado o consignado, preocupando-se 

apenas com os outros produtos da agência. Esta linha de crédito tem um valor primordial 

para os estagiários, em razão de serem avaliados pelo índice de alcance da meta na agência, 

buscam assim atingir os resultados em prol de um vínculo empregatício através da 

efetivação. 

Eles evidenciam que os aposentados e pensionistas deveriam ter um acolhimento 

diferenciado por todos e não somente por uma pessoa, que as metas deveriam ser reduzidas 

em virtude dos funcionários se sentirem apreensivos e aflitos para alcançar os resultados, 

transmitindo isso ao cliente de forma involuntária, ressaltam dizendo que quando o 

colaborador não é receptivo, simpático e educado, provavelmente não ocorre o fechamento 

de uma transação.  

Os estagiários veem melhorias por meio da disseminação do conhecimento e de 

responsabilidadesque lhe são incumbidas, alegam que não deveriam ter metas, mas todos 

tem a ciência que isso faz parte do ramo bancário, entretanto discordam de ser avaliados em 

prol de um indicador da agência, evidenciando que os caixas poderiam oferta mais devido a 

ter um contato constante com os idosos ao realizar o pagamento do INSS, ser dado 

treinamentosonde um deles poderia auxiliar na realização de ligações telefônicas e na 

prospecção de novos clientes, mas alegam que alguns dão a percepção de ausência de 

interesse, eles explicam que somente os caixas que já foram estagiários que compreendem o 

produto e vendem de fato, ressaltando ainda que todos devem dar um atendimento inicial a 

estes clientes, a fim de sanar as possíveis dúvidas e direcioná-los caso necessário apenas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apesar da distinção de cargos e hierarquias, as informações levantadas durante 

asentrevistasevidenciaram que a venda do crédito consignado sobre aótica de todos os 

funcionários necessita de um atendimento diferenciado, principalmente por ser grande parte 

do público pertencente à terceira idade, deixando claro que a prestação de umserviço com 

características humanísticas é capaz de conquistar o cliente, entretanto muitas vezes essa 

vantagem competitiva acaba sendo menosprezada. A figura do estagiário é vista por todos 

como de especialista no segmento de empréstimo consignado e no atendimento desse público 

específico, apesar do pouco tempo de vínculo a empresa. O produto é de baixa lucratividade, 

porém quando produzido em larga escala gera alta rentabilidade em virtude do baixo índice de 

inadimplência, todos os colabores tem ciência da importância do consignado tanto para a 

organização quanto a representatividade que possui perante ao seu cargo. 

Em contrapartida, o maior índice financeiro da instituição fica de formaindireta a 

cargo de um único colaborador que não possui vínculo empregatício direto; ao passo que se 

dedica mesmo de forma isolada pelo resultado em prol da efetivação, em meio a uma equipe 

totalmente dependente de suporte perante a venda deste produto. Ao gerente operacional e aos 

caixas a agilidade é a principal inquietude gerada, devido ao tempo de atendimento ser 

monitorado pela papeleta e a delonga ocasionar penalidades para a área operacional e futuras 

reclamações internas e/ou externas. Os assistentes evidenciam suas particularidades de 

interesse no processo de venda do crédito, realizando a oferta somente aos clientes já 

fidelizados, ou seja, aos cartonistas que poderiam tornasse correntistas e ser realizado a oferta 

do consignado são desconsiderados. 

A partir da análise deste núcleo de pensamentos, constata-se que ocorre a formação de 

barreiras ocultas entre os departamentos: comercial e operacional, mesmo ambos estando 

alocadosem um mesmo arranjo físico e representando uma única organização; sendo assim, 

deixasse de realizar a troca de benefícios mútuos e a prestação de um serviço de qualidade 

frente aos clientes, principalmente aoscartonistas. Além disso, vale ressaltar que toda a 

agência se reporta ao estagiário os assuntos pertinentes tanto ao empréstimo consignado 
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quando ao atendimento dos aposentados/pensionistas, mesmo o colaborador sendo da área 

operacional acaba gerenciando o indicador deste produto em ambos departamentos. 

As perpecções dos funcionários abordados acerca do crédito consignado para 

aposentados e pensionistas no setor bancário, constatou que todos os níveis hierárquicos 

mencionam a necessidade de treinamento e qualificação profissional nesse segmento, tanto de 

nível comercial quanto operacional.Para (LACOMBE,2005) os treinamentos buscam 

aperfeiçoar um grupo de pessoas para atuar como equipe, em busca de um único 

propósito;porémsua realização será apenas eficientequando vinculado aos reais carecimentos 

da instituição, levando em consideração os fatoresorganizacionais,colaboradores e 

consumidores(MOTA, 2002);a medida que a situação política e/ou economia do país se 

acentua, as instituições financeiras devem se reorganizar e projetar frente a produtos que 

gerem baixo risco e que atenda a demanda de crédito,o consignado por ter diretrizes 

normativas que o tornapadrão, o único fator de diferenciação é a abordagem de atendimento e 

o conhecimento detido e transmitido pelos profissionais. 

Outro ponto apresentado passa a ser a realização do marketing de relacionamento por 

meio do acesso as agências em horáriodiferenciado aos aposentados e pensionistas, durante a 

primeira e a última semana do mês,que equivale aos pagamentos efetuados pelo INSS, 

proporcionando consecutivamente maior número de acentos e coffee break,iniciando dessa 

forma as atividades comerciais e operacionais uma hora antes. De acordo com 

(MCKENNA,1992) as empresas devem trabalhar a venda de produtos a partir da 

concentração de clientes propensos; dessa forma a atuação domarketing de relacionamento 

permite construir relações duradoras entre cliente e colaboradores, embasados na relação de 

confiança, comprometimento e proatividade, investindo assim em benefícios mútuos (DIAS, 

2003);de modo que a ausência da papeleta durante esse período e a concentração de clientes 

potenciais dentro da agência, irá permitir com que o funcionário desenvolva uma performance 

de acolhimento humanístico e dinâmico, acarretando a otimização de retorno financeiro. 

Além disso, mencionam a necessidade de disseminação e especialização de 

funcionários perante o empréstimo consignado, sendo alocado esse perfil de profissional tanto 
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no caixa quanto no atendimento comercial, transmitindo a responsabilidade e o conhecimento 

que fica a cargo do estagiário, entre um volume maior de colaboradores.Segundo 

(KOTLER,2009)o âmbito empresarial vê a tecnologia como um imensurável fluxo de 

oportunidades; entretanto é possível o aproveitamento dos recursos existentes na empresa, 

através da atuação de melhores práticas por meio do capital humano (SVEIBY, 1998);visto 

que mesmo sendo um banco líder em desenvolvimento,oaperfeiçoamento tecnológico não é 

capaz de criar relações, extrair percepções e insuficiências do indivíduo, uma equipe 

desalinhada e ausente de especialização trazinsegurança e a dependência diante de um único 

empregado que detémo conhecimento. 

Isto nos leva a observar que a disseminação do conhecimento e de responsabilidade 

permite ampliar tudo aquilo que se encontra restrito. Deter o conhecimento ou sobrecarregar 

um colaborador devido a sua especialização é realizar a retenção da capacidade máxima de 

recursos disponíveis, o que não agrega nenhum valor ao negócio, formando grupos de pessoas 

que se portam como cumpridoras de tarefas e obstruirá de seu próprio talento. Um funcionário 

especialista engrandece a organização e enriquece o ambiente ao obter um conhecimento 

expansivo sobre a área, mas para que ela se mantenha competitiva é necessário proporcionar 

momentos e atividades que ocorra a transição de novos saberes e capacitações profissionais, 

para que se realizem com destreza e autonomia as funções designadas, gerando benefícios de 

nível interno e externo.  

O zelo pelo tempo de espera na fila é um padrão determinado pela instituição, devido 

aos clientes serem assegurados pelo Código de Autorregulamentação BancáriaSARB nº 

004/2009,passa a ser evidenciado como prioridade durante o processo de atendimento a 

agilidade, obtendo até mesmo uma ferramenta de controle interno. A fixação dos caixas 

predominante ao tempo utilizado na prestação de serviço,deixa de lado a humanização do 

processo e a abordagem de venda eficiente do crédito consignado, principalmente por ser o 

público dá terceira idade o maior consumidor. Devidoao tempo ser pré-fixado, passa a ser 

necessário gerenciar as melhores práticas dos recursos disponíveis em prol dadiminuiçãoda 
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defasagem ocasionadapela agilidade, ou seja, o aperfeiçoamento da atuação do capital 

humano dentro do prazo estabelecido. 

No setor bancário deve haver pessoas que obtenha objetivos, mas que compreenda a 

necessidade de trabalhar em equipe para almeja-lo. Os setores comerciais e operacionais 

devem ter uma visão global da instituição e não visar apenas o de sua alocação, buscando 

meios de eliminar barreiras e gerar transações de benefícios mútuos, esse processo requer o 

gerenciamento e a administração por parte dos gestores atuantes. No caso dos aposentados, o 

setor operacional pode ofertar a abertura de conta correteao cliente;logo pontuarapara ao 

comercial, da mesma forma que eles repassariam contratos de consignado empresa que não 

irá lhe agregar grande valor, porém quando finalizados no operacional pontuara aos dois 

segmentos. 

O planejamento estratégico de curto prazo compatível a realidade da organização 

passa a ser a contratação ou remanejamento de um colaborador para implantação do cargo de 

agentede negócios. Funcionário que dará suporte durante os dias úteis e de grande movimento 

nas operações de caixa, realizando uma abordagem eficiente e eficaz, devido a especialização 

obtida e a descentralização de tempo da papeleta alocada ao caixa preferencial. Durante os 

dias subsequentes, atuará junto ao estagiário na captação e prospecção de clientes propensos 

ao empréstimo consignado e aos produtos vigentes de campanha no mês. Alguns dos atributos 

atrelados ao novo cargo é o comprometimento perante as metas estabelecidas, onde irá 

realizar projeções de resultados ea prospecção de clientes de forma assertiva, ou seja, 

retiradada capacidade ociosa que ocorre nos caixas nos momentos que não possui movimento 

na agência. Além disso, gera sobre o profissional uma postura comercial e polivalente, 

criando  assim um novo perfil de caixa no segmento bancário. 

Dessa forma, além de sanar a escassez de conhecimento e oportunidades de bons 

negócios durante o atendimento no caixa, o novo perfil de colaborador retira a sobrecarga 

realizada aos estagiários, proporcionando por meio de treinamentos a formação de equipes 

que detenha de autonomia frente aos produtos que comercializam, elevando os resultados da 

organização; principalmente quando se obtém um alto nível de concorrentes no mercado em 



 

207 

 

virtude de ser um produto padrão e sem vastas oscilações percentuais das taxas. Portanto, a 

receita financeira do consignado é constituída diante do capital humano atuante, capaz de 

criar relações interpessoais e fidelizar clientes por meio da abordagem humanizada, ganhando 

vantagem competitiva mesmo quando não se obtém a menor taxa no mercado, afinal o 

consumidor deseja apenas ser atendido por alguém que se preocupe com o seu bem estar. 

Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerencial, 

pois durante a realização da pesquisa constatou-se que a ausência de disseminação do 

conhecimento e responsabilidade gera ineficiência durante o processo de atendimento 

humanizado, proporcionando perdas de receitas futuras para a organização. Dessa forma, 

torna-se necessário o investimento em ativos intangíveis, proporcionando a melhor utilização 

dos recursos disponíveis, que deve ser estimulado por meio de treinamentos e a atuação do 

marketing de relacionamento, promovendo a troca de benefícios mútuos entre organização e 

consumidor. Além disso, vale ressaltar a necessidade de implantação ou remanejamento de 

um colaborador para que exerça a função de agente de negócios, estimulando assim a parte 

comercial dos caixas, a criação de elos entre departamentos e a eliminação de sobrecargas 

perante os estagiários, sendo assim os eixos empíricos e gerenciais mais condizentes com as 

necessidades expressas da organização no atual contexto da empresa (FLEURY; FLEURY, 

2001).  

Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras revisões 

de literatura, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais abrangente do 

emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas como, por 

exemplo, permitir novas contribuições metodológicas na área e ampliar a análise dos 

resultados e, por fim, a realização de futuras pesquisas ligando o tema empréstimo consignado 

para aposentado e pensionista com as escolhas metodológicas que se mostrariam relevantes 

no sentido de verificar tendências e oportunidades de pesquisa, para que os profissionais e 

gestores da área tenham mais clareza sobre o tema. 

A despeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à amostra 

analisada e seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados gerados por essa 
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pesquisa sejam generalizados para todo o segmento ou para todas as empresas e, a segunda, 

por se tratar de um caso único, não possibilita a comparação com outras empresas, a fim de 

identificar as semelhanças e diferenças existentes. 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos desse trabalho foram compreender as escalas de necessidades dos 

aposentados e pensionistas no momento de aquisição do serviço de crédito consignado, 

buscando assim formas de estabelecer vantagem competitiva sobre o mercado; e descobrir 

como a atuação dos colaboradores influência os resultados da organização, a partir da redução 

da robotização durante o processo de comunicação,para tal foi realizado um estudo de caso, 

com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, na empresa Banco Itaú Unibanco S/A no 

setor bancário. A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre atendimento 

humanizado e a concessão do crédito consignado para o público da terceira idade, 

demostrando que o alcance da vantagem competitiva está associado ao gerenciamento do 

capital humano durante a abordagem de venda e não através da busca constante de ativos 

tangíveis. 

O empréstimo consignado e o setor bancário detêm de processos regidos porlei e 

normativos de nível federal, que não podem ser desconsiderados. O atendimento é a atitude 

peculiar que caracteriza uma instituição da outra, sendo o principal fator de tomada de decisão 

entre os idosos no momento de contratação, apesar dadecorrência de pequenas oscilações 

percentuais, devido àscaracterísticas emocionais acentuadas. A partir das percepções dos 

colaboradores a cerca dos aposentados/pensionistas e o embasamento teórico de autores 

renomados, os funcionários que detêm o conhecimento e age de forma humanizada transmite 

confiança e bem estar por meio de relaçõesinterpessoais, alavancando a receita financeira da 

instituição. 

Foi possível analisar que as agências criam de forma oculta barreiras entre comercial e 

operacional, deixando de lado a troca de benefícios mútuos, visando apenas o interesse 
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singular do departamento e não a instituição em sua totalidade, além evidenciar que a 

especialização de um único colaborador perante o empréstimo consignado acaba gerando 

sobre a equipe negligência diante do desempenho do produto. Portanto, meios tecnológicos e 

a oferta de cortesiassão apenas ferramentas que auxiliam e facilitam o processo, mas é o 

capital humano capaz de gerar resultados por meio de percepções e sentimentos, as empresas 

realizam altíssimos investimentos em sistemas e plataformas digitais e esquecem que o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos recursos existentes são capazes de alavancar a 

capacidade produtiva.  

A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta pesquisa 

não fosse bem compreendido pelos colaboradores durante a entrevista, porém foi 

surpreendente o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, acreditando-se que isso se 

deve pela própria rede de informações que faz parte de seu cotidiano. 
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RESUMO 

 

As organizações atravessam por cenários cada vez mais turbulentos e manter-se na vanguarda frente às 

necessidades dos stakeholders é uma estratégia primordial. Dentro deste contexto, organizações públicas e 

privadas buscam a inovação em processos, produtos e serviços para que suas missões sejam alcançadas com 

maior grau de eficiência e eficácia. Este trabalho apresenta estudos realizados sobre atos administrativos, que 

norteiam as ações da Administração Pública, e neste sentido, buscou-se como objetivo geral estudar ato 

administrativo nos aspectos relacionados à criação de um Grupamento de Apoio administrativo, tendo como 

objetivos específicos identificar os princípios da Administração Pública que fundamentam o ato em estudo (1), 

analisar o processo de implantação do Grupamento de Apoio (2) e indicar a inovação na administração para 

futuros atos administrativos afins ou correlacionados (3). A metodologia baseou-se em uma pesquisa 

bibliográfica, aplicada e qualitativa, que pôde ser classificada como exploratória, de acordo com o seu objetivo, 

além da realização de um estudo de caso para coleta e análise de dados para as consecuções dos objetivos pré-

estabelecidos. Como resultado, observaram-se os cinco princípios da Administração Pública, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência presentes em todo o processo, que se encontra em fase 

inicial de implantação no local de estudo, mas em outros já está em sua fase final. Conclui-se, também, que a 

inovação na administração permitirá que processos sejam otimizados e que a concentração das atividades 

administrativas possibilite uma economia de escala, pois uma única organização será responsável pelos 

processos licitatórios, gerenciamento de pessoal, de viaturas, dentre outros. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Ato administrativo. Inovação organizacional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo aborda sobre ato administrativo, e focaliza o processo de criação de uma 

Organização Militar. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde os dados foram coletados 

através de legislações pertinentes para a identificação dos atos administrativos decorrentes 

deste processo. Para análise mais detalhada, foi realizado um estudo de caso para a 

complementação das informações. De posse dos resultados, buscou-se identificar quais as 

estratégias de inovação na administração dos setores envolvidos.  

Este trabalho tem como objetivo geral estudar ato administrativo nos aspectos 

relacionados à criação de um Grupamento de Apoio administrativo. Para o alcance deste 

resultado são indicados como objetivos específicos identificar os princípios da administração 
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pública que fundamentam o ato em estudo (1), analisar o processo de implantação do 

Grupamento de Apoio (2) e indicar a inovação na administração para futuros atos 

administrativos afins ou correlacionados (3). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As constantes transformações ocorridas na economia mundial nas últimas décadas têm 

levado os gestores públicos e privados a envidar esforços no sentido da racionalização e 

simplificação dos processos, de promoção de ajustes nas arquiteturas funcionais de suas 

organizações e do aumento da eficácia e da eficiência na cadeia administrativa, bem como no 

mapeamento dos processos produtivos e de prestação dos serviços. A racionalização dos 

processos, simplificando-os e adequando-os mais facilmente às rotinas de trabalho a fim de 

alcançar maior agilidade, produtividade e consequentemente menor custo; e a simplificação 

do trabalho, empregando ou utilizando meios, instrumentos, máquinas e ferramentas de forma 

a tornar as tarefas mais fáceis, mais econômicas, mais proveitosas, visando obter maior 

comodidade e produtividade são o esteio para oferecer à Administração maior agilidade, 

eliminando ou reduzindo os “tempos e movimentos” das atividades que não agregam valor. 

Inserido nesse cenário, a organização em estudo, face à multiplicação de suas 

atribuições e à necessidade de adequação de suas capacidades operacionais e logísticas ao 

cenário atual, tem adotado procedimentos administrativos para se adequar a essa nova 

realidade, reavaliando ações que visem ao uso mais racional das atividades desenvolvidas por 

todas as organizações subordinadas, buscando novas formas de gestão, com o intuito de 

melhorar o desempenho, maximizar resultados e atingir com êxito suas missões institucionais. 

Destarte, buscou-se na literatura recente, o que fundamenta os conceitos necessários à 

aplicação do presente estudo. 
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2.1 Administração Pública 

A Administração é uma ciência que admite diversas teorias que buscam compreendê-

la e estudá-la, não apenas para a sua aplicação, como também para propor melhorias de 

processos, métodos, técnicas e organizações. As principais atividades da administração são 

voltadas para o planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar as ações necessárias ao 

desenvolvimento de tarefas com fins específicos em uma organização. 

Dentro deste contexto de Administração, e devido ao fato de existirem organizações 

públicas e privadas, existe a Administração Pública, que segundo Paludo (2013), possui 

vários conceitos para a sua definição, podendo ser descrita como todo o aparato, físico e 

recursos, órgãos e agentes, serviços e atividades; disponível aos governos e voltado para o 

bem da coletividade e, conforme o autor, quanto à ciência da Administração, é o ramo da 

Administração direta e indireta aplicada nos níveis de Governo: Federal, Estadual e Municipal 

e quanto à ciência jurídica, dentro dos limites legais, correspode às atividades exercidas pelos 

entes públicos ao Estado e à sociedade, sempre visando o bem comum. Paludo (2013) afirma, 

ainda,  que a Administração Pública possui, como principais características, as elencadas 

abaixo no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Descrição das principais características da Administração Pública 

Característica Descrição 

É executora 

A Administração, direta ou indiretamente, centralizada ou descentralizada, executa 

as atividades desejadas pelo Estado, tendo em vista o bem-estar da coletividade. A 

atividade da Administração Pública é de execução: presta serviços públicos e pratica 

atos administrativos através de seus órgãos e agentes. Ela não pratica atos políticos 

nem atos de governo. 

É instrumental 

Administração Pública não é um fim em si mesma, mas um instrumento do Estado 

para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. É o 

meio de que se valem o Estado e o Governo para realização de seus fins. 

É hierarquizada 

A estrutura da Administração Pública obedece a uma hierarquia, em que há 

subordinação dos órgãos inferiores aos superiores. Os agentes lotados nos órgãos 

inferiores (ainda que chefes hierárquicos) também obedecem às instruções das 

autoridades que comandam os órgãos superiores. 

Possui competência 

limitada 

A Administração Pública só possui poder para decidir e comandar a área de sua 

competência (competência específica). A competência, por sua vez, é estabelecida 

por lei e fixa os limites da atuação administrativa, de seus órgãos e agentes. 

Tem 

responsabilidade 

técnica 

Ao prestar serviços públicos e praticar atos administrativos, a Administração Pública 

obedece a normas jurídicas e técnicas. O desvio dessas normas invalidará o ato 

praticado e responsabilizará o agente que o praticou. Os agentes públicos são 

responsáveis pelos atos que praticam, e estão sujeitos à prestação de contas perante à 

própria Administração, aos órgãos de controle e à sociedade. 

Tem apenas poder 

administrativo 

A Administração não tem poder político, mas apenas administrativo: suas decisões se 

restringem a assuntos técnicos, financeiros e jurídicos, e todas as atividades 

administrativas submetem-se aos princípios e normas vigentes no ordenamento 

jurídico. 

Característica Descrição 

É dependente 

A função administrativa consiste em implementar as decisões tomadas pelo Governo, 

pelo Legislativo ou pelo Judiciário (quando submetidas a sua apreciação). A 

Administração Pública, portanto, é uma atividade dependente e vinculada às 

decisões/opções do Governo, dos poderes e dos demais órgãos que detêm 

competência legal para fiscalização e controle de sua atuação. 

É neutra 

A Administração Pública deve tratar a todos igualmente. Como parte da estrutura do 

Estado, perseguindo o bem comum da coletividade, não lhe é permitido afastar-se 

desse fim pretendido pelo Estado e expresso pelas normas e princípios vigentes. Não 

pode, pois, a Administração favorecer/discriminar pessoas, políticos, determinada 

categoria ou região, em detrimento dos demais, sob pena de desvio de finalidade e 

ofensa ao ordenamento jurídico vigente. 

 Fonte: Paludo (2013), adaptado pelos autores 
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Meirelles (2009) apresenta as diferenças características de Governo e Administração, 

visto que estes termos, apesar de andarem juntos e muitas vezes confundidos, espressam 

conceitos diversos, o Quadro 2, a seguir, apresenta estas diferenças. 

 

Quadro 2 – Características de Governo e Administração Pública 

Termo 
Características 

Sentido formal Sentido material Sentido operacional 

Governo 
É o conjunto de Poderes e 

órgãos constitucionais. 

É o complexo de funções 

estatais básicas. 

É a condução política dos 

negócios públicos. 

Administração 

Pública 

É o conjunto de 

órgãos instituídos para 

consecução dos objetivos 

do Governo. 

É o conjunto das funções 

necessárias aos serviços 

públicos em geral. 

É o desempenho 

perene e sistemático, legal e 

técnico, dos serviços próprios 

do Estado ou por ele 

assumidos em benefício da 

coletividade. 

Fonte: Meirelles (2009), adaptado pelos autores 

 

Freire (2011) apresenta duas descrições para o termo Administração Pública, a 

primeira que trata do sentido subjetivo, orgânico ou formal, que designa os entes que exercem 

a atividade administrativa, ou seja, as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos; e a outra, 

no sentido objetivo, funcional ou material, que refere-se a naturaza da atividade exercida por 

aqueles entes, representando, assim, uma das funções do Poder do Estado, legislação, 

jurisdição e administração. 

 

2.2 Princípios da Administração Pública 

A sociedade brasileira viveu em um passado recente a transição de um governo 

militar, onde havia privações de direitos para alguns, para um governo onde a livre expressão 

e o livre arbítrio foi instituído inquestionavelmente. Desta passagem de governo, surgiu em 

1988 uma nova Constituição, que apresentou em seu corpo um desenho da Administração 

Pública, onde há supremacia do interesse público em relação ao particular. 
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Entretanto, para que este interesse seja válido juridicamente, os Princípios da 

Administração Pública devem ser seguidos. Tais princípios são inter-relacionados e não é 

possível interpretá-los isoladamente, pois formam um sistema harmonioso e coerente que trata 

das relações da Administração Pública com os administrados e a sociedade. O quadro 3 

apresenta uma síntese da visão de três autores sobre os cinco princípios: Legalidade, 

Impessoalidade. Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

 

Quadro 3 – Sínteses dos Princípios da Administração Pública 

Princípios da 

Administração 

Pública 

Autor 

Meirelles (2009) Freire (2011) Paludo (2013) 

Legalidade 

Até bem pouco só era 

sustentado pela doutrina e 

que passou a ser imposição 

legal pela lei reguladora da 

ação popular - Lei 

4.717/65, art. 2.º, "c", e 

agora é também princípio 

constitucional. 

Toda e qualquer atividade 

deve ser autorizada por lei. 

Prende-se aos 

mandamentos da lei, deles 

não podendo se afastar, sob 

pena de o ato ser declarado 

inválido e o seu autor ser 

responsabilizado pelos 

danos ou prejuízos 

causados. 

Impessoalidade 

Impõe ao administrador 

público que só pratique o 

ato para o seu fim legal. 

Impõem que o 

administrador tenha seus 

atos voltados, 

exclusivamente, para o 

interesse público. 

O agente público, ao 

praticar o ato, deve ser 

imparcial, buscar somente 

o fim público pretendido 

pela lei, sem privilégios ou 

discriminações de qualquer 

natureza. 

Moralidade 

A moral administrativa é 

imposta ao agente público 

para sua conduta interna, 

segundo as exigências da 

instituição a que serve e a 

finalidade de sua ação: o 

bem comum. 

Impõem que o 

administrador público não 

dispense os princípios 

éticos que devem estar 

presentes em sua conduta. 

Exige do servidor público 

o elemento ético de sua 

conduta. Assim, não terá 

de decidir somente entre o 

legal e o ilegal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o 

inconveniente, o oportuno 

e o inoportuno, mas 

principalmente entre o 

honesto e o desonesto. 
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Publicidade 

É elemento formativo do 

ato; é requisito de eficácia 

e moralidade. Por isso 

mesmo, os atos irregulares 

não se convalidam com a 

publicação, nem os 

regulares a dispensam para 

sua exeqüibilidade, quando 

a lei ou o regulamento a 

exige. 

Exige ampla divulgação 

dos atos praticados pela 

Administração, de forma a 

dar tranparência a estes 

atos, ressalvadas as 

hipóteses em que a lei 

adminite o sigilo. 

A finalidade da publicação 

é dar conhecimento dos 

atos/ações ao público em 

geral, e iniciar a produção 

de seus efeitos. 

Eficiência 

É o que se impõe a todo 

agente público de realizar 

suas atribuições com 

presteza, perfeição e 

rendimento funcional. 

Impõem ao agente público 

um modo de atuar que 

produza resultados 

favoráveis à consecução 

dos fins que cabem ao 

Estado alcançar. 

Impõe à Administração 

Pública, direta e indireta, e 

a seus agentes, a 

persecução do bem comum 

e a adoção dos critérios 

legais e morais necessários 

para a melhor utilização 

possível dos recursos 

públicos. 

Fonte: Meirelles (2009), Freire (2011) e Paludo (2013), adaptado pelos autores. 

2.3 Atos administrativos 

A Administração Pública necessita que medidas sejam adotadas em diferentes níveis 

de governo e diferentes esferas de poder, assim, de acordo com Meirelles (2009) quando há a 

necessidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou 

impor obrigações aos administrados ou a si própria, são manifestados, unilateralmente, os 

Atos Administrativos.  

Paludo (2013) afirma que a Administração Pública pratica os atos materias, sem efeito 

jurídico, sendo meros atos de execução, e os atos administrativos, que possuem efeitos 

jurídicos imediatos, pois transferem, modificam, extinguem ou adquirem direitos ou 

obrigações.  

Na visão de Freire (2011), ato administrativo é aquele que, através da  superemacia do 

Poder Público, se forma da vontade única da administração e esta manifestação de vontade, 

produz efeteitos jurídicos para os administrados, para a própria Adinistração ou seus 

servidores.  



 

219 

 

O entendimento jurídico afirma que são necessários cinco requisitos ou elementos nos 

atos administrativos, sob pena de esse ser nulo, conforme art. 2º da Lei nº 4.717/65 – Lei da 

Ação Popular. Ainda sob a ótica de Freire (2011), o quadro 4 apresenta os requisitos e suas 

descrições. 

Quadro 4 – Requisitos do Ato Administrativo 

Requisito Características 

Competência 
Nenhum ato pode ser realizado validamente sem que o agente possua poder legal 

para praticá-lo. 

Finalidade 
É o objeto do interesse público a atingir, no sentido amplo. É o resultado, definido 

em lei, que o ato deve produzir, sentido restrito. 

Forma É o meio pelo qual se exterioriza a vontade. 

Motivo É o pressusposto de fato e de direito que fundamenta o ato administrativo. 

Objeto É o efeito jurídico imediato do ato administrativo. 

Fonte: Freire (2011) adaptado pelos autores. 

Para Meirelles (2009), os Atos Adiminstrativos também são possuidores de atributos 

que os distinguem dos atos juridicos privados, possuindo características próprias e condições 

peculiares de atuação, estes atributos estão discriminados no Quadro 5, abaixo. 

Quadro 5 – Atributos do Ato Administrativo 

Atributo Características 

Presunção de 

legitimidade 

Os Atos Administrativos já nascem com esta presunção, que decorre do princípio da 

legalidade e responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do 

Poder Público, além de transferir para quem invoca, o ônus da prova. 

Imperatividade 
Impõe a coercibilidade para seu cumprimento ou execução. Não está presente em 

todos os atos (atos enunciativos, negociais). 

Auto-

executoriedade 

Emana da possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta 

execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial. 

Fonte: Meirelles (2009) adaptado pelos autores. 

Os Atos Adminstrativos possuem diversas classificações e não existe uniformidade 

entre os publicistas, dada a diversidade de critérios e categoria afins, afirma Meirelles (2009) 

ao que reafirma Freire (2011), ao basear sua obra nos ensinamentos do próprio Meirelles, 

destarte, este trabalho buscou apresentar as classificações, baseadas em Meirelles (2009), que 

possam dar suporte relevante à presente pesquisa. Assim, o quadro 6 apresenta algumas 

clasificações dos Atos Administrativos, bem como suas descritivas. 
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Quadro 6 – Atributos do Ato Administrativo 

Critério Classificação Descrição 

Quanto aos 

seus 

destinatários 

Atos gerais 

Não possui destinatário específico, alcançando todas as pessoas 

na mesma situação, são normativos ou regulamentares, de 

comando abstrato e impessoal. Ex. Regulamentos, portarias, 

resoluções, regimentos. 

Atos individuais 
Produzem efeito efeitos jurídicos no caso concreto, Ex. 

nomeação, demissão, tombamento, licença, autorização. 

Quanto ao seu 

alcance 

Atos internos 

Destinados a produzir efeitos no recesso das repartições 

administrativas, e por isso mesmo incidem, normalmente, sobre 

os órgãos e agentes da Administração que os expediram, não 

produzem efeitos em relação a estranhos. Ex. portarias e 

instruções. 

Atos externos 

São todos aqueles que alcançam os administrados, os 

contratantes e, em certos casos, os próprios servidores, 

provendo sobre seus direitos, obrigações, negócios ou conduta 

perante a Administração. 

Quanto ao seu 

objeto 

Atos de império Atos praticados pela supremacia sobre o particular. 

Atos de gestão Praticados em situação de igualdade com os particulares. 

Atos de 

expediente 

São os de rotina interna e dão andamento aos processos que 

tramitam. 

Quanto ao seu 

regramento 

Atos vinculados 
A lei estabelece os requisitos e as condições para a sua 

realização. 

Atos 

Discricionários 

São os que a Administração pode praticar com certa margem de 

escolha. 

Quanto à 

formação do 

ato 

Atos simples 

É o que resulta da vontade de um único órgão, seja ele singular 

ou colegiado. Ex despacho de um chefe, decisão de um 

conselho. 

Atos complexos Resulta da manifestação de mais de um órgão. 

Atos compostos 
Praticado por um único órgão, mas depende da ratificação de 

outro. 

Fonte: Meirelles (2009) adaptado pelos autores. 

Meirelles (2009) ainda afirma que existem cinco espécies de Atos Administrativos, 

são eles: Atos administrativos normativos, visando à correta aplicação da lei, tendo como 

objetivo imediato explicitar a norma legal a ser observada pela Administração e pelos 

administrados, pertence a esta categoria os decretos, regimentos, portarias; Atos 

administrativos ordinários, são os que visam a disciplinar o funcionamento da Administração 

e a conduta funcional de seus agentes, são provimentos, determinações ou esclarecimentos 

que se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas 
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atribuições, as instruções, as circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios 

e os despachos; Atos negociais, contendo uma declaração de vontade do Poder Público 

coincidente com a pretensão do particular, visando à concretização de negócios jurídicos 

públicos ou à atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado; Atos enunciativos, são 

todos aqueles em que a Administração se limita a certificar ou a atestar um fato, ou emitir 

uma opinião sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu enunciado; e por fim, Atos 

punitivos, são os que contêm uma sanção imposta pela Administração àqueles que infringem 

disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou serviços públicos. 

2.4 Inovação organizacional 

As inovações sejam elas em processos, produtos ou serviços, são a base para que 

empresas e organizações se mantenham em atividade e destaquem-se em suas áreas de 

atuação. Assim, mesmo em organizações sem fins lucrativos, a inovação se faz necessária 

para que se obtenha vantagens que possam aprimorar a gestão organizacional. 

Neste sentido, Armbruster et al. (2008 apud LARA e GUIMARÃES 2013) afirmam 

não haver consenso sobre a definição do termo inovação organizacional, sendo que diferentes 

áreas de pesquisa desenvolveram suas próprias pesquisas para entender o fenômeno e 

apresentam as três principais vertentes de pesquisa para o tema. A primeira baseia-se na 

identificação das características estruturais de uma organização inovadora e seus efeitos sobre 

a inovação de produtos e processos. Já a segunda vertente busca compreender e analisar como 

pode ocorrer a mudança organizacional, assim como compreender as resistências geradas às 

consequentes mudanças de ambientes e tecnologias. Por fim, uma terceira vertente da 

literatura concentra-se em como as inovações se desenvolvem e crescem dentro do ambiente 

institucional da organização. Centra-se nas teorias da cognição e aprendizagem 

organizacional. 

Conceitualmente, para Armbruster et al. (2008 apud LARA e GUIMARÃES 2013), a 

inovação organizacional pode ser entendida como o uso de uma nova gestão, conceitos e 

práticas para a criação de valor dentro de um contexto organizacional. Os autores a classifica 
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em estrutural, que ocorre quando se muda e melhora as responsabilidades da equipe, a 

responsabilidade de comando, linhas e fluxos de informação, assim como o número de níveis 

hierárquicos e a estrutura divisional de funções. Outra classificação apresentada é a 

processual, que por sua vez afeta as rotinas, processos e operações de uma empresa, elas 

alteram ou implementam novos processos e procedimentos da empresa, como produção 

enxuta, gestão da qualidade total ou engenharia simultânea e influenciam, provavelmente, a 

flexibilidade, a qualidade e a velocidade de produção. 

Desse modo, estas inovações devem alterar ou implementar novos procedimentos e 

processos dentro da empresa, tais como engenharia simultânea, gestão da qualidade total ou 

produção enxuta e devem influenciar a velocidade, a qualidade e a flexibilidade de produção. 

 

3 METODOLOGIA 

Para Gil, (2010) a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que, através de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos, proporcionam respostas aos 

questionamentos propostos, desenvolvendo-se por várias fases, desde a formulação do 

problema, de forma adequada, até a apresentação dos resultados. O autor classifica-as de 

acordo com seus objetivos e com os procedimentos técnicos utilizados. 

Prodanov e Freitas (2013) destacam que uma pesquisa é a realização de um estudo 

planejado, tendo como caracterização do aspecto científico da investigação os métodos de 

abordagem do problema. Segundo esses autores, uma pesquisa possui várias características, 

estas podendo ser divididas quanto à natureza, abordagem, fins, procedimentos técnicos, 

amostra e instrumentos de coleta de dados. 

Por este prisma, a presente pesquisa, do tipo aplicada e qualitativa, pôde ser 

classificada como exploratória, de acordo com o seu objetivo, e como documental e um 

estudo de caso, em virtude dos procedimentos técnicos utilizados. Para a coleta de dados foi 

utilizado análises nos documentos emanados e observações diretas na organização em estudo.  

Para que todas as tarefas fossem bem realizadas, buscou-se, antecipadamente, 

estruturar todas as ações pertinentes. Primeiramente, os procedimentos metodológicos foram 
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divididos em três fases, na primeira buscou-se a formulação dos objetivos e a construção do 

embasamento teórico; na segunda, buscou-se a pesquisa documental e as observações 

necessárias para a coleta de dados; e por fim, após este processo, fundamentou-se a análise do 

estudo e a verificação dos objetivos propostos. A Figura 1 apresenta o fluxograma das 

atividades executadas e o Quadro 8 o descreve. 

Figura 1 - Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 7 – Descrição dos Procedimentos Metodológicos 

Fase Procedimento Descrição 

Primeira 

Definir  

objetivos 

Definição dos resultados qualitativos e/ou quantitativos que se espera 

obter e como chegar até eles. 

Levantamento 

bibliográfico 

Pesquisa em obras recentes sobre o tema em tela, para a construção do 

embasamento teórico. 

Construção do 

embasamento 

teórico 

Verificação dos conceitos envolvidos junto a autores que já versaram 

sobre os assuntos envolvidos nos objetivos. 

Segunda 

Construção e 

aplicação da 

pesquisa 

Elaboração de questionário que possa atender os questionamentos dos 

objetivos e aplicá-los na amostra selecionada. 

Observações 
Realização de observações in loco para obter a visão mais próxima dos 

fatores externos e internos que influenciam a organização. 

  
Definir 

objetivo 

geral e os 

específic

os 

Levanta

mento  

bibliográ

fico 

Construç

ão do 

embasam

ento 

teórico 

Pesquisa 

documen

tal 

Observaç

ões em 

campo 

Coleta de 

dados 

Análise 

dos 

dados 

Análise 

do 

estudo 

Verificaç

ão do 

alcance 

dos 

objetivos 

Primeira fase Segunda fase Primeira fase 
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Coleta de 

dados 

Reunião dos dados obtidos, assim como as verificações feitas na 

organização. 

Terceira 

Análise dos 

dados 
Análise dos dados para a construção da análise do estudo. 

Análise do 

estudo 

Verificação, embasada na teoria pesquisada, dos dados e observações 

feitas. Apresentando as conclusões alcançadas e atendendo aos 

objetivos elencados no início do estudo. 

Verificação dos 

objetivos 

Comparação do que fora previamente estabelecido como objetivo com 

os resultados apurados, verificando se houve atendimento ao esperado 

do estudo. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4 ESTUDO DE ATO ADMINISTRATIVO NOS ASPECTOS RELACIONADOS À 

CRIAÇÃO DE GRUPAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO MILITAR 

A organização em estudo faz parte de um órgão federal presente em vários pontos do 

território nacional, inclusive no Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, possuindo 

como data de criação no ano de 1941 e, atualmente, passa por várias mudanças significativas 

na sua estrutura organizacional e em seu quadro de pessoal, que possui aproximadamente 

75.400 pessoas. 

Neste contexto de mudanças organizacionais e com o fito de se adequar a essa nova 

realidade, e reavaliando ações que visem ao uso mais racional das tarefas desenvolvidas por 

todas as organizações subordinadas, Grupamentos de Apoio, GAP, estão sendo ativados em 

vários pontos da federação, assim, este é o cenário para a realização do presente estudo. 

 

4.1 Identificação dos princípios da Administração Pública que fundamentam a criação 

dos Grupamentos de Apoio 

Da pesquisa documental e observações realizadas nos atos administrativos emanados 

por autoridade competente, percebe-se, dentro do contexto de criação desta nova organização, 

que os princípios da Administração Pública se fazem presentes em todo o processo. O Quadro 

9, abaixo, apresenta estes princípios correlacionando-os às observações realizadas na pesquisa 

documental. 
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Quadro 8 – Análises dos Princípios da Administração Pública observados 

Princípios da 

Administração Pública 
Análise 

Legalidade 

Todas as ações estão previstas em legislações específicas, iniciando o 

processo a partir de um Memorando, seguindo-se por Diretrizes e 

Instruções, todos devidamente aprovados por Portarias. 

Impessoalidade A imparcialidade se faz presente e não há privilégios ou discriminações 

Moralidade Verifica-se que a conduta no processo é ética e honesta. 

Publicidade 
Todos os atos são transparentes e devidamente publicados no Diário 

Oficial da União 

Eficiência 

Este princípio é o basilar de todo o processo, visto que se busca a 

eficácia das atividades administrativas pela uma maior eficiência nos 

processos administrativos concentrados. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Análise do processo de implantação do Grupamento de Apoio 

Das observações realizadas nos documentos que norteiam a criação do Grupamento de 

Apoio, percebe-se que o foco é a economia de escala, pela soma das aquisições de diversos 

órgãos subordinados, bem como menor desperdício, padronização de procedimentos, maior 

agilidade no atendimento e nas respostas aos clientes, e otimização do emprego de recursos 

humanos, pela concentração de parte do efetivo ora utilizado nos setores a serem 

concentrados. 

Assim, em todos os locais onde existam organizações subordinadas, será 

implementado um Grupamento de Apoio, que em linhas gerais, o que se busca é implementar 

organizações voltadas para políticas de otimização e um melhor aproveitamento dos recursos, 

ampliando a capacidade administrativa da organização como um todo, mediante uma 

reestruturação organizacional e uma gestão baseada em processos, desonerando as unidades 

locais apoiadas no que tange às atividades burocráticas e de apoio, propiciando foco nas 

missões-fim das mesmas. Por este prisma, o Grupamento de Apoio idealizado concentraria as 

atividades relacionadas com Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos congêneres, 
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Transportes, Finanças, Subsistência, Almoxarifado, Patrimônio Móvel e Imóvel, Telefonia, 

Pessoal, Protocolo, Tecnologia de Informação dentre outras eventualmente atribuídas, 

conforme necessidades dos respectivos órgãos superiores. 

Para facilidade de visualização do órgão federal e suas organizações subordinadas, 

assim como o tamanho de sua estrutura, a Figura 2 abaixo, apresenta, de modo sintético, o 

organograma deste órgão, que elenca um comando central, dez Órgãos de Direção Geral, 

Setorial e de Assistência Direta e Imediata ao Comando Central e mais de duzentas Unidades 

Subordinadas.  

Figura 2 – Organograma Sintetizado do Órgão Federal 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Verifica-se que o número de organizações subordinadas é elevado, entretanto, em 

virtude das características de sua estrutura, há uma concentração destas organizações nas 

regiões das cidades de Brasília, DF e Rio de Janeiro, RJ, onde a criação de Grupamentos de 

Apoio, que já está em fase final de ativação, será facilmente perceptível, haja vista diversas 

destas organizações deixarem de realizarem grande parte das atividades administrativas e, tais 

atividades,  passarem a concentrarem-se nos Grupamentos de Apoio; ao passo que, no caso do 

município de Porto Velho, a ativação do GAP, que está em fase inicial, terá um impacto 

menor, devido ao número reduzido de unidades subordinadas e sua concentração física. 

Pôde-se observar, durante coleta de opiniões em organizações do município do Rio de 

Janeiro, onde já fora criado três GAP, em virtude da quantidade de organizações e o tamanho 

do espaço geográfico, há dificuldades para que problemas de ordem pessoal, tais como o não 

pagamento de férias e auxílios concedidos, sejam tratados pessoalmente, visto que 

anteriormente, tais assuntos seriam tratados em sua própria unidade, ao passo que, após a 

implantação do GAP, faz-se necessário o deslocamento até esta organização para sanar tais 

óbices. Verificou-se, por depoimentos de usuários, que a implantação do GAP naquela região, 

não os favorece, visto que as funções administrativas de pessoal são exercidas por uma 

unidade fisicamente afastada de seu local de trabalho, ao passo que as demais atividades, 

certamente favorecerão as organizações como um todo.  

Entretanto, no caso da criação do GAP no município Porto Velho, situações 

congêneres de administração de pessoal serão amenizadas, devido à quantidade de 

organizações envolvidas ser pequena e ao fato de todas concentrarem-se fisicamente em uma 

mesma área, o que facilita o acesso aos usuários. 

 

4.3 Indicação da inovação na administração para futuros atos administrativos afins ou 

correlacionados 

A Administração Pública atual requer uma administração eficiente e eficaz, que tenha 

uma gestão empreendedora e seja capaz de atender as atribuições constitucionais de cada 
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órgão, entidade ou empresa, em cada esfera de poder, legislativo, judiciário ou executivo nos 

níveis de poder municipal, estadual ou federal. 

Por esta ótica, vislumbra-se a possibilidade de órgãos de mesma esfera e dentro do 

mesmo nível de poder possam ativar núcleos centrais de gestão de processos administrativos 

como Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos congêneres, Transportes, Finanças, 

Subsistência, Almoxarifado, Patrimônio Móvel e Imóvel, Telefonia, Pessoal, Protocolo, 

Tecnologia de Informação dentre outros eventualmente atribuídos, conforme necessidades dos 

respectivas organizações, com o fito de desonerar tais atividades para que estes órgãos 

possam envidar esforços naquilo que lhe compete legalmente. 

Verificando-se tal possibilidade, como constatado na organização em estudo, uma 

série de atos administrativos serão requeridos e necessários para a consecução de sua criação, 

devendo estes serem norteados pela luz dos princípios da administração pública. 

A Figura 3 a seguir apresenta uma visão sistêmica dos processos administrativos das 

organizações envolvidas e o quadro 10 apresenta alguns processos após a inovação 

organizacional. 

Figura 3 – Arranjo dos processos administrativos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 9 – Descrição de Processos antes e após a inovação 

Processo 

Administrativo 
Antes Após 

Licitações 

Muitas unidades realizavam suas 

licitações independente de outras que 

estavam em uma mesma região. 

A concetração desta atividade 

proporcionará economia de escala, 

visto que muitos objetos de licitações 

são comuns a várias unidades apoiadas. 

Transportes 

As viaturas eram coordenadas por cada 

unidade, não havia como aproveitar o 

mesmo itinerário para outras unidades, 

pois não havia um sistema de suporte 

para este fim. 

A alocação dos recursos de transporte 

de superfície em um único 

administrador permitirá a coordenação 

das solicitações, otimizando o serviço e 

prestando apoio a mais de um órgão ao 

mesmo tempo. 

Administração de RH 

Cada unidade e subunidade era 

responsável pelos assuntos de 

administração de RH, o que acarretava, 

em alguns casos devido à falta de 

pessoal, deslocamenteo de mão de obra 

de setores como manutenção de 

aeronaves. 

A unificação de pessoal permitirá que 

se forme um efetivo que possa suportar 

a demanda dos usuários 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou estudar aspectos relacionados a atos administrativos, 

focalizando o processo de criação de uma Organização Militar, buscando-se a verificação das 

estratégias de inovação na administração dos setores envolvidos. 

Baseando-se em uma metodologia voltada para uma pesquisa bibliográfica, que 

buscou analisar os atos administrativos realizados para a criação desta organização, foi 

possível identificar os princípios da Administração Pública que norteiam este processo, 

alcançando o primeiro objetivo específico. 

Ao realizar uma análise nos setores envolvidos, as publicações pertinentes ao assunto 

e coletar depoimentos em locais onde esta ativação encontra-se já em fase final de 

implantação pôde-se realizar uma análise de implantação e contemplar o segundo objetivo 

específico. 

Ao vislumbrar, possíveis aplicações em outros órgãos e em outros poderes, fazendo 

com que processos sejam centralizados em órgão específicos, conseguiu-se atingir o último 
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objetivo específico visto que inovações na Administração Públicas são possíveis e 

extremamente necessárias, como em qualquer organização. 
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RESUMO 

 

As bulas são definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como documento legal sanitário que 

contém informações técnicas científicas e orientadoras sobre os medicamentos para seu uso racional. A 

normatização governamental nas bulas de medicamentos é fundamental já que as bulas serviam como 

mecanismos promocionais para aumentar as vendas de medicamentos. O estudo foi realizado por meio de 

pesquisa de campo, com corte transversal, de forma exploratória descritiva de caráter quantitativo e teve como 

objetivo avaliar a importância que os munícipes de Pimenta Bueno-RO dão às bulas de medicamentos. 

Participaram desta pesquisa 90 voluntários, com idade média de 48 anos, sendo que 86,67% ganham até 1 salário 

mínimo. Quando questionados sobre a importância de todo medicamento possuir bula, 96,67% responderam que 

sim, acham muito importante que todo medicamento possua uma bula. Porém apenas 15,56% afirmam ler 

sempre as bulas e 25,56% alegam ler apenas algumas vezes antes de fazer uso dos medicamentos. Uma 

informação bastante relevante obtida durante este estudo foi a de que 81,11% dos entrevistados alegam não 

compreenderem as informações contidas nas bulas dos medicamentos. Quanto ao modo de usar 62,22% afirmam 

seguir as instruções dos médicos, 24,44% seguem orientações do farmacêutico e apenas 13,33% responderam 

que seguem instruções contidas nas bulas. Sobre o nível de conhecimento da população sobre como devem ser as 

bulas de medicamentos, os resultados foram bem expressivos: 91,11% dos entrevistados alegam não terem 

conhecimento da obrigatoriedade da padronização das bulas e 94,44% não sabem da existência de uma bula para 

o paciente e outra para o profissional de saúde. Apesar de haver leis que estabelecem a padronização das bulas e 

prevê que as mesmas sejam confeccionadas em linguagem simples e clara aos pacientes, isto não vem 

acontecendo, pois este estudo comprova que a grande maioria dos pacientes não compreendem as bulas. 

 

Palavras-chave: Bulas. Gestão Farmacêutica. Medicamentos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Os medicamentos fabricados no País, ou mesmo os importados necessitam conter 

informações em forma de bulas dentro de sua embalagem. As informações contidas nos textos 

de bulas são consideradas fundamentais e devem orientar adequadamente ao paciente e ao 

profissional prescritor (GONÇALVES et al., 2002). As bulas permitem o acesso a 

informações fundamentais sobre os medicamentos, sua administração e esclarecimento de 

dúvidas de uma forma autônoma (PIREAS; VIGÁRIO; CAVACO, 2015). 
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A orientação do uso do medicamento trata-se de uma parte fundamental no intuito de 

se alcançar êxito quanto ao uso racional de medicamentos e em particular por meio da bula. 

Faz-se necessário o conhecimento específico e atualizado sobre o medicamento pelo médico 

prescritor, pelo farmacêutico assistente e pela indústria farmacêutica, que em suas escalas 

específicas são responsáveis por dispor de forma clara e objetiva as informações ao paciente, 

para que este compreenda e adote o tratamento (SILVA et al., 2006). A Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) de número 47, atribuída pela Agência Nacional da Vigilância 

Sanitária (ANVISA) de 8 de setembro de 2009 dá a seguinte definição de bula: “documento 

legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre os 

medicamentos para o seu uso racional” (BRASIL, 2009). Cintra (2012) descreve as bulas 

como textos que, necessariamente, vêm junto com medicamentos e suas principais funções 

são informar sobre o medicamento e instruir a respeito de seu uso/aplicação. 

A normatização governamental nas bulas de medicamentos é fundamental já que as 

bulas serviam como mecanismos promocionais para aumentar as vendas, favorecendo e 

facilitando a automedicação ao suavizar efeitos colaterais ou contraindicações e ao ampliar o 

conjunto de indicações ou efeitos terapêuticos, preferencialmente adotando linguagem mais 

técnica no caso das situações negativas e bem mais compreensível ao público em geral, em 

relação às informações positivas, a bula transformou-se muitas vezes em burla (DUMMER, 

2016). 

Para que as informações contidas nas bulas sejam úteis e cumpram sua finalidade 

principal, devem ser apresentadas, pelo fabricante, de maneira objetiva e atualizada, em 

consonância com a legislação vigente e o conhecimento técnico-científico atual, não devendo 

apresentar informações distorcidas aos que receitam e utilizam o medicamento 

(GONÇALVES, et al. 2012). Para Barros (1983) as bulas, juntamente com outros veículos 

promocionais, servem, como mecanismo para facilitar a automedicação e incrementar as 

vendas das indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais que comercializam produtos 

no Brasil. 
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Até o ano de 2003 as bulas eram desenvolvidas segundo determinava a RDC 110/97 

(BRASIL, 1997). Estas deveriam conter uma seção sobre informações técnicas e outra sobre 

informações ao paciente, para orientar respectivamente o profissional da saúde e o paciente. 

Para tanto, as bulas deveriam apresentar, sob a forma e conteúdo, a seguinte disposição de 

itens que tratassem sobre a identificação do produto, informação ao paciente e informação 

técnica. O que deveria ser entendido em cada um desses itens? Tal portaria deixava em aberto 

esta interpretação. Esta liberdade não poderia, no entanto, permitir que os responsáveis pela 

sua elaboração deixassem de considerar que o objetivo das bulas de medicamentos é 

esclarecer e informar para promover o uso racional do medicamento (SILVA et al., 2006). A 

partir de 2003 a RDC 140/2003 é que passou a reger este tipo de documento (BRASIL, 2003).  

Um dos objetivos desta pesquisa foi o de sintetizar um texto que explanasse de forma 

simples a história das bulas de medicamentos. Objetivou-se também levantar informações 

sobre o nível de conhecimento que os munícipes de Pimenta Bueno-RO possuem sobre bulas 

de medicamentos e descobrir qual a importância que estes dão a aquelas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As bulas são definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

como “documento legal sanitário que contém informações técnicas científicas e orientadoras 

sobre os medicamentos para seu uso racional”. É o principal material informativo fornecido 

aos pacientes na aquisição de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica (PINTO, 

2013). 

O termo “bula” tem origem do latim bulla (bola). Inicialmente era bola de metal que 

os filhos dos nobres romanos usavam no pescoço até os 17 anos. Depois as bulas eram marcas 

arredondadas feitas com anel para autenticar documentos oficiais. Esta mesma marca também 

foi utilizada para marcar o selo de cartas expedidas pelo papa. Com o tempo passou a ser 

indicador de medicamentos oficiais, penduradas por um cordão, diferenciando esses das 

“garrafadas”. No Brasil, depois do século XX, esse foi o nome dado aos impressos que 
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acompanha os medicamentos trazendo informações sobre composição, indicação, modo de 

uso e contraindicação (VIEIRA et al., 2013).  

 

2.1 Histórico da regulamentação das bulas no Brasil 

O processo regulatório brasileiro de bulas de medicamentos iniciou-se em 1946 com a 

regulação da indústria farmacêutica no Brasil que se deu através do Decreto nº. 20.397 

publicado em 14 de janeiro de 1946 pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1946). Treze anos 

depois o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia-SNFMF, publica em 10 de 

agosto de 1959 a Portaria nº. 49, que tem por objetivo regular a apresentação de rótulos e 

bulas de produtos farmacêuticos, produtos oficinais, dietéticos, cosméticos e de higiene 

(BRASIL, 1959). Essa portaria foi a primeira regulamentação específica para as bulas que 

definiu que a bula não poderia apresentar informações diferentes daquelas indicadas no ato da 

licença da especialidade farmacêutica (DUMMER, 2016). Em 1984 a Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária-SNVS, por meio da Portaria nº. 65 de 28 de dezembro de 1984 instituiu 

um roteiro de bula a ser seguido em todas as bulas de medicamentos registrados no Brasil 

(BRASIL, 1984), que mais tarde foi complementado pela Portaria nº. 110 de 10 de março de 

1997, publicado pela Secretaria de Vigilância Sanitária-SVS, instituindo roteiro para texto de 

bula de medicamentos, cujos itens deveriam ser rigorosamente obedecidos, quanto à ordem e 

conteúdo (BRASIL, 1997). 

Nos anos de 2001 e 2002 foram realizadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária-ANVISA, duas Consultas Públicas, que objetivavam a apresentação de críticas e 

sugestões à proposta publicada, considerando que os textos das bulas de medicamentos, 

dispostos no mercado possam ser reavaliados em face da heterogeneidade das informações 

para o consumidor e profissionais de saúde (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002). Em 29 de maio 

de 2003 a ANVISA através da Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº. 140, instituindo um 

roteiro para texto de bula e medicamentos quando à forma e ao conteúdo e publica a lista de 

medicamentos padrão para texto de bula (BRASIL, 2003). 
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No intuito de aprovar regras de elaboração, publicação, atualização e harmonização 

das bulas de medicamentos a ANVISA realiza em 23 de janeiro do ano de 2009 outra 

Consulta Pública, da qual participaram indústrias farmacêuticas, hospitais, universidades, 

usuários de medicamentos, conselhos e associações de classe, órgãos de defesa do 

consumidor, entre outros (BRASIL 2009a; VIEIRA et al., 2013). Em 08 de setembro do 

mesmo ano a ANVISA publicou a RDC nº. 47 estabelecendo as regras estabelecidas durante 

essa consulta pública (BRASIL, 2009b). 

 

2.2  A Bula Hoje 

Até o ano de 2012, as bulas continham uma linguagem de difícil compreensão para 

leigos, com fontes em tamanho inadequado, ausência ou desorganização de ilustrações, 

informações incorretas ou incompletas, e com isso não desempenhavam o papel educativo 

para o qual foram designadas, levando a erros de medicação e não aderência ao tratamento 

(PUEBLA, 2012). 

A RDC nº. 140/2003 alterou a estrutura das bulas, dividindo-as em duas: bula para o 

paciente e bula para o profissional de saúde. Quanto a bula ao paciente, esta deve possuir uma 

linguagem mais acessível, sendo organizada em forma de perguntas e respostas, no intuito de 

estabelecer um diálogo entre a bula e o leitor. Já a bula direcionada aos profissionais de saúde 

textualiza de forma mais técnica, com termos mais comuns a este tipo de público. Também foi 

criada uma lista de medicamentos-padrão para texto de bula (BRASIL 2003). 

Com o avanço da Internet no Brasil, desde a segunda metade dos anos 1990 até o 

presente momento, muitas informações tornaram-se disponíveis on-line e as bulas de 

medicamentos entraram nesta realidade também, dispondo de sites específicos (DUMMER, 

2016). No Bulário Eletrônico da Anvisa as bulas de medicamentos são disponibilizadas tanto 

para pacientes quanto para os profissionais de saúde. A quantidade de bulas disponíveis no 

Bulário está aumentando à medida que a Anvisa aprova as bulas alteradas pelas empresas, 

seguindo as novas regras (PINTO, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa de campo, com corte transversal, de forma 

exploratória descritiva de caráter quantitativo. Os dados foram coletados durante os meses de 

julho e agosto de 2016 em 3 farmácias localizadas em pontos diferentes do município de 

Pimenta Bueno/RO. Participaram da pesquisa todos os clientes que se dispuseram a responder 

o questionário no período proposto para a coleta dos dados que foi de uma semana em cada 

farmácia. 

O projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Biomédicas de Cacoal-Facimed, sendo aprovado sob o Parecer Consubstanciado nº. 

1.601.303. Os participantes foram abordados no momento em que se dirigiram ao balcão da 

farmácia, onde foi explicado como funcionava o estudo e foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) para leitura e posterior assinatura. Após a 

assinatura do TCLE foi apresentado ao participante o questionário, sendo este preenchido pelo 

pesquisador de acordo com as respostas do participante.  

Após a coleta das informações, os dados foram transcritos para uma planilha do 

Excel® da Microsoft Office Enterprise 2010, realizando-se uma análise, e em seguida 

demonstrando os resultados em percentuais, tabelas e gráficos. Quanto à técnica utilizada, esta 

foi a de estatística descritiva, com uso de média, mediana, moda e desvio padrão, além de 

frequência absoluta e relativa. Estes dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos, 

de modo que o seu entendimento seja facilitado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Participaram desta pesquisa 90 voluntários, sendo 36 (40%) homens e 54 (60%) 

mulheres. A idade média entre os participantes foi de 48 anos e a grande maioria (86,67%) 

possui renda estimada em até 1 salário mínimo. 

Quando questionados sobre a importância de todo medicamento possuir bula, 96,67% 

responderam que “sim”, acham muito importante que todo medicamento possua uma bula. 
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Esse número expressivo confirma a real importância da necessidade das bulas existirem, já 

que as mesmas, de acordo com Gonçalves et al. (2002), possuem informações consideradas 

fundamentais para orientar adequadamente o paciente e o profissional prescritor. Porém 

apenas 15,56% afirmam ler sempre as bulas e 25,56% alegam ler apenas algumas vezes antes 

de fazer uso dos medicamentos. Essas informações podem ser melhores visualizadas no 

Gráfico 1. 

 Gráfico 1-Realiza a leitura das bulas dos medicamentos antes de usá-los. 

 

Fonte: Elaborado por autores da pesquisa 

 

Uma informação bastante relevante obtida durante este estudo foi a de que, levando-se 

em conta que 41,12% dos respondentes leem a bula dos medicamentos; destes, 81,11% 

alegam não compreenderem as informações. Com isso entende-se que apesar de existir a 

informação, há pouca comunicação, indicando que o formato da escrita pode ter uma 

linguagem muito técnica. Esta constatação corrobora com a RDC nº. 140/2003, que estabelece 

que a bula ao paciente deve possuir uma linguagem mais acessível, sendo organizada em 

forma de perguntas e respostas, no intuito de estabelecer um diálogo entre a bula e o leitor. 

Porém o estudo em questão afirma que estes objetivos não estão sendo alcançados, o que leva 

a repensar se a padronização das bulas foi realizada de forma clara e compreensível aos 

usuários, se é necessário a adoção de uma linguagem mais simples e a quem (indústria, 

governo, outro) cabe realizar a confecção dessas bulas. 
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No Gráfico 2 se pode verificar que, quanto ao modo de uso 62,22% afirmam seguir as 

instruções dos médicos, enquanto 24,44% seguem orientações do farmacêutico e apenas 

13,33% responderam que seguem instruções contidas nas bulas.  

É importante salientar o papel do farmacêutico no momento da dispensação, 

funcionando como elo entre o médico e o paciente, ajudando-o a entender a prescrição, 

orientando sobre a forma correta de utilização do medicamento e com isso diminuindo a 

ocorrência de possíveis efeitos colaterais descritos na bula. O esclarecimento das possíveis 

dúvidas do paciente pelo profissional farmacêutico facilita, inclusive, a adesão ao tratamento. 

Gráfico 2- Quanto ao modo de usar, de quem você segue instruções. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa 

 

O farmacêutico também poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros 

produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo 

medicamentos industrializados e preparações magistrais-alopáticos ou dinamizados. É preciso 

salientar que para a prescrição de medicamentos que exijam prescrição, será exigido, pelo 

Conselho Regional de Farmácia, o reconhecimento de título de especialista ou de especialista 

profissional farmacêutico na área clínica, com comprovação de formação que inclua 

conhecimentos e habilidades em boas práticas de prescrição (SILVA, 2015). 

Sobre o nível de conhecimento da população sobre como devem ser as bulas de 

medicamentos, os resultados foram bem expressivos. 91,11% dos entrevistados alegam não 
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terem conhecimento da obrigatoriedade da padronização das bulas e 94,44% não sabem da 

existência de uma bula para o paciente e outra para o profissional de saúde. Caldeira et al. 

(2008) reafirmar a necessidade de reforçar o processo educativo dos usuários já que a bula é 

considerada como a principal fonte de informação aos pacientes e que assume um papel 

fundamental na promoção do uso racional de medicamentos alertando sobre os riscos da 

automedicação, da interrupção do tratamento, bem como quanto à necessidade da prescrição, 

no tocante à dispensação de medicamentos tarjados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observando os resultados obtidos durante este estudo, ficou evidenciado que as 

informações presentes nas bulas não alcançam seu objetivo, ou seja, não estabelecem uma 

comunicação efetiva com o paciente. Apesar de haver leis que estabelecem a padronização 

das bulas e preveem que as mesmas sejam confeccionadas em linguagem simples e clara aos 

pacientes, isto não vem acontecendo, pois este estudo comprova que a grande maioria dos 

pacientes não compreendem as bulas.  

Este estudo também serviu para afirmar que, provavelmente por esta falta de 

compreensão das bulas, apesar de acharem importante a presença das mesmas junto aos 

medicamentos, a grande maioria não faz uso das mesmas antes de usarem os medicamentos. 

Sugere-se que seja reavaliada a forma de confecção das bulas, inclusive a quem compete tal 

obrigação, e também que haja uma participação maior da sociedade na avaliação rotineira 

dessas bulas. Visto que este estudo cobriu um pequeno universo amostral e devido à 

complexidade do tema e sua importância, faz-se se necessário a realização de novos estudos 

com maior aprofundamento tanto no referencial teórico quanto na análise dos dados. 
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RESUMO 

 

Os Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de atores unidos em um objetivo comum. Tendo como base 

este entendimento, torna-se possível vislumbrar diversos APLs no território brasileiro. Em relação ao estado de 

Rondônia, verifica-se o APL Leite, que Paes-de-Souza (2005) aponta como um importante arranjo considerando 

a relevância do agronegócio leite para a região. Neste sentido, a presente pesquisa procurou responder ao 

seguinte questionamento: quais dados sobre o APL Leite encontram-se na Base de dados do Centro de Estudos 

Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA, visando identificar a produção 

científica sobre esta temática? O presente estudo justifica-se pela contribuição que pode propiciar para os 

formuladores de políticas públicas que fortaleçam o APL Leite, além de contribuir para com os pesquisadores 

que estudam o assunto. A metodologia utilizada é a bibliográfica, com abordagem qualitativa e estudo descritivo. 

Verificou-se que as pesquisas realizadas no banco de dados do CEDSA que se referem ao APL Leite têm em 

comum o fato de utilizarem, em sua maioria, do mesmo conceito de APL embasando-se em Cassiolato e Lastres. 

Conclui-se que a base de dados do CEDSA possui artigos científicos e dissertações que tratam o assunto sob 

diferentes enfoques, tais como as discussões voltadas para a sustentabilidade na produção leiteira e a 

identificação dos principais produtores da região descrevendo as características que os fazem ocupar esta 

posição. 

 

Palavras-chave: Acervo de pesquisa. APL Leite. Base de dados. CEDSA.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A década de 1990 foi marcada por transformações econômicas no contexto brasileiro 

em função da globalização dos mercados e abertura comercial. A economia foi influenciada 

em diversos setores, como o agropecuário. Este último, para manter-se teve de se reorganizar 

no novo ambiente que se tornou extremamente competitivo devido a entrada de novas 

empresas. Em virtude disso, tornaram-se necessários novos estudos para a compreensão do 

processo e desenvolvimento local a partir das cadeias produtivas, redes e alianças estratégicas 

(PAES-DE-SOUZA 2007). 

O conceito de APL é apresentado em Teixeira (2008, p. 62,), como: “[...] 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, em que se desenvolve um 

conjunto específico de atividades produtivas de forma articulada e interdependente”. 
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Lastres e Cassiolato (2005) consideram importante estudar sobre Arranjos Produtivos 

Locais, pois permite um foco que se amplia além da comum visão baseada na organização 

com algo individual e passa a permitir uma conexão entre o território e as atividades 

econômicas que são desenvolvidas. 

O Estado de Rondônia está localizado na região norte do Brasil em área abrangida pela 

Amazônia Ocidental de 238.512 km², possui 52 municípios, população de 1.768.204 

habitantes, PIB per capita de R$16.605,55 e IDH de 0,690 (IBGE, 2014). Atualmente, o 

Estado possui o 9º maior rebanho bovino do País com 12.744.326 cabeças de gado e também 

a 3ª maior produção nacional de leite com 940.621 mil litros (IBGE, 2014).  

Segundo Paes-de-Souza (2005), o Estado formou-se como consequência de projetos 

nacionais para a ocupação e colonização das terras, como solução para problemas que 

surgiram com a Reforma Agrária no Centro Sul do País. No princípio da colonização, os 

imigrantes praticaram a agricultura graças à boa qualidade do solo, o que contribuiu 

fortemente para o processo de ocupação. Posteriormente, com a necessidade de geração de 

fontes de subsistência por conta do crescimento populacional, os colonizadores partiram para 

a pecuária e consequentemente para a produção leiteira.  

De acordo com Paes-de-Souza (2005) esta produção era favorecida pois as condições 

do solo eram bastante viáveis para a atividade agropecuária. A região era quente e com vasta 

extensão de terras, o que por consequência fez desta a principal fonte de renda dos produtores. 

Tais fatores contribuíram para a formação da bacia leiteira do Estado de Rondônia e do 

Arranjo Produtivo Local do leite de Rondônia-APLLeite que é composto por 6 municípios: 

Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Cacoal.  

Para Cassiolato e Lastres (2003) focar em sistemas e arranjos produtivos locais 

permite investigar as relações em conjunto de empresas e atores do mesmo ramo de 

atividades, os fluxos de conhecimento nos processos de aprendizado para que ocorram as 

capacitações produtivas, organizacionais e inovativas. O estudo focado em APLs permite a 

geração de conhecimentos para auxílio de problemas existentes nesses arranjos para que mais 

tarde, esses sistemas se organizem e deixem de ser apenas aglomerações econômicas 
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transformando-se em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, definidos por Cassiolato e 

Lastres (2003) como arranjos produtivos em que vínculos existentes entre o território e 

agentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com capacidade de mais tarde, 

gerar inovação, melhora na competição e o desenvolvimento local. 

Tendo em vista a importância da atividade econômica do Arranjo Produtivo Local do 

Leite-APL Leite no Estado de Rondônia e os conhecimentos gerados a seu respeito, esta 

pesquisa buscará responder a seguinte pergunta: quais dados sobre o APLeite encontram-se na 

Base de dados do Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia - CEDSA, visando identificar a produção científica sobre esta temática. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nos tópicos seguintes, aborda-se a importância do agronegócio para o contexto 

brasileiro, a fim de evidenciar entre outras questões, informações estatísticas neste sentido. 

Trata-se também de teorias voltadas para os Arranjos Produtivos Locais-APL, finalizando 

com informações sobre o APL Leite no estado de Rondônia. 

. 

2.1 Importância do Agronegócio Brasileiro 

O Brasil é um país que possui grande capacidade para a atividade agropecuária por 

possuir características naturais como clima favorável, abundância de água, as formas de 

relevo e a luminosidade que recebe. Com sua extensão, é considerado o quinto no ranking 

mundial dos países com potencial de extensão e capacidade para o agronegócio sem causar 

danos ao meio ambiente. O PIB do agronegócio no Brasil cresceu segundo o IBGE (2015) 

1,8% e na média dos últimos 19 anos tem crescido 3,6%. Este setor também é responsável por 

gerar 9,8 mil empregos no ano de 2015.  

Até os anos 1990, a produção do leite brasileira era caracterizada por pequenos e 

médios produtores com baixo nível de especialização, qualidade e organização, o que teve que 

ser revisto com as novas mudanças que estavam surgindo. 
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A pressão sofrida por este setor permitiu o desenvolvimento do mesmo, direcionando-

o a melhorar a qualidade, produtividade, redução de custos, integração e alianças estratégicas 

e como resultado, o setor do agronegócio do leite tem sido um dos que mais se desenvolveu 

nas últimas décadas. 

 

2.2.Agronegócio no Estado de Rondônia e sua Representação 

O Estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil em área abrangida 

pela Amazônia Ocidental de 238.512 km
2
, possui 52 municípios, população de 1.768.204 

habitantes, PIB per capita de R$16.605,55 e IDH de 0,690 (IBGE, 2014). Atualmente, o 

Estado possui o 9º. maior rebanho bovino do País com 12.744.326 cabeças de gado e também 

a 3ª. maior produção de leite com 940.621 mil litros (IBGE, 2014). No Quadro 1 tem-se a 

quantidade de vacas ordenhadas e produtividade nos municípios produtores de leite em 

Rondônia. 

Quadro 1-Vacas ordenhadas e produtividade dos principais municípios 

produtores de leite de Rondônia-2014 

MUNICÍPIOS 
VACAS ORDENHADAS 

(cabeça) 

PRODUTIVIDADE 

(Litros/vaca/ano) 

Ouro Preto do Oeste 42872 50799 

Ji- Paraná 32203 37279 

Cacoal 24437 29533 

Presidente Médici 24753 28768 

Jaru 52160 58516 

Espigão do Oeste 23694 27818 

Nova União 13892 16608 

Rolim de Moura 15793 20237 

Colorado do Oeste 15133 20535 

Alvorada D’ Oeste 20129 22859 

Teixeirópolis 13707 16840 

Theobroma 18850 21939 

Mirante da Serra 15567 18302 

TOTAL 313190 28464 
Fonte: Elaboração do autor a partir do IBGE-Produção da Pecuária Municipal (2014). 
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A ocupação e colonização da região deu-se principalmente por conta dos programas 

realizados pelo governo com o intuito de promover a ocupação e integração nacional das 

fronteiras com o resto do Brasil, para a solução de problemas decorrentes da Reforma Agrária 

ocorrida na região Centro-Sul do Brasil, onde aconteceu a modernização no campo que 

substituiu as antigas práticas tradicionais de plantação, que resultou na redução da mão-de-

obra e forçou o restante a imigrarem para outras regiões. No mais, a qualidade do solo da 

região e a adequação a agricultura contribuíram para a colonização da região. A mesma 

ocorreu de forma descontrolada saltando de 7 mil para 50 mil habitantes em 10 anos, 

conforme explana Paes-de-Souza apud Atlas, (2002, p.27). 

 

Tabela 1-Crescimento populacional do Estado 

Período Quantitativo % 

1950 36.935 - 

1960 69.792 6,36 

1970 111.064 4,65 

1980 491.025 16,03 

1991 1.130.874 7,91 

1996 1.231.007 1,71 

2000 1.377.792 2,89 
Fonte: Paes-de-Souza (2005) apud Atlas (2002). 

 

Ao se estabelecerem os projetos de colonização, a população iniciou a comercialização 

de produtos agrícolas e prestação de serviços para a população rural de outras cidades. Os 

altos índices de crescimento populacional e consequente necessidade de atividades para a 

garantia da subsistência fizeram com que os imigrantes abrissem o campo e iniciassem a 

agricultura e a pecuária e mais tarde, a produção leiteira. Tais fatos contribuíram para o 

desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local do Leite de Rondônia, mesmo que não houvesse 

sistematização e assistência técnica (Paes-de-Souza, 2005). 
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2.3 APL- Arranjo Produtivo Local 

Competitividade pode ser definida como a capacidade de uma organização em atingir 

seus objetivos, onde obtém uma rentabilidade maior ou igual que a dos seus rivais (SEBRAE, 

2012; MACHADO-DA-SILVA, FONSECA, 1996). Entretanto este conceito ganha nuances 

diferentes a partir do início dos anos 1990, onde passou a ser associado a ideia de 

aglomerações. Nos estudos acerca de aglomerações a competitividade passou a ser 

reinterpretada em uma perspectiva de interação, e não rivalidade. Tais alterações de ênfases 

podem ser vistas nos sucessos de estudos da aglomeração espacial de firmas tanto em áreas 

hi-tech (Vale do Silício), como em setores tradicionais (Terceira Itália). 

Nestas mudanças, o conceito de aglomeração que pode ser entendido como 

“acoplamento, união de fragmentos de organizações” também teve seu conceito ampliado, 

sendo ligado ao conceito de “redes”. Os conceitos de competitividade e cooperação passam a 

ser analisados em conjunto, como exemplificam Cassiolato e Lastres (2003), “Calcada na 

experiência japonesa e da Terceira Itália, a cooperação entre agentes ao longo da cadeia 

produtiva passa a ser cada vez mais destacada como elemento fundamental na 

competitividade”. 

Neste cenário de redes e cooperação têm-se os arranjos produtivos locais-APLs 

conceituados por Cassiolato e Lastre (2003) como “aglomerações territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sócias que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente 

envolvem a participação e a interação de empresas”. O principal objetivo para estudar os 

APLs é entender os mecanismos e como ocorrem os processos de transição dos mesmos para 

uma forma mais evoluída, os SPILs, caracterizados por Cassiolato e Lastres (2003) como 

“arranjos produtivos em que interdependência, articulação e vínculos consistentes resultam 

em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o incremento da capacidade 

inovativa endógena, da competitividade e do desenvolvimento local”.  

Na caracterização de APL são analisadas três contingências: governança, destino de 

produção e grau de territorialização das atividades produtivas e inovativas. A governança de 

acordo com Cassiolato e Lastres (2003) diz respeito a que forma de coordenação se estabelece 
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as relações entre empresas e instituições. Ou seja, como vão ocorrer as práticas democráticas 

dos atores para intervirem. A segunda contingência é o destino de produção, que se refere a 

que mercado a produção do arranjo se dirige. Cassiolato e Lastre (2003) o diferenciam em 

três: 

 Mercado local/regional (empresas participantes do aglomerado fornecem insumos para 

grandes empresas localmente estabelecidas ou vendem produtos finais nestes 

mercados);  

 Mercado regional/nacional (locus da concorrência encontra-se em um espaço 

econômico mais ampliado); 

  Mercado nacional/internacional (concorrência se dá em espaços mais globalizados). 

 A terceira e última diz respeito ao grau de territorialização das atividades 

produtivas e inovativas, onde sua análise consiste em entender até que ponto as capacitações 

das atividades estão enraizadas. 

 

2.4 APL do leite em Rondônia 

O APL Leite em Rondônia abrange 6 municípios: Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-

Paraná, Presidente Médici, Cacoal e Rolim de Moura.  

 Quanto as suas características básicas, no que tange a predominância do 

tamanho das empresas existentes, Paes de Souza (2005), evidencia que em sua maioria 

predominam as microempresas com 86,5 %, seguindo das pequenas com 13,3% e 1,1% para 

as de tamanho médio.  

A maioria das empresas foram fundadas no período em que ocorreram maiores taxas 

de migração, de 1980 a 1985, com uma representatividade de mais de 60%. A origem do 

capital para a fundação das mesmas, tanto nas micros quanto nas médias empresas, é 

proveniente de capital nacional, onde cerca de 92,2% das microempresas são independentes.  

A grande maioria dessas empresas, foi fundada por somente um sócio ou de 2, e muito 

raramente de 3. Quanto à idade e perfil do sócio fundador, concentra-se entre idades de 20 a 



 

250 

 

50 anos, sendo sua maioria do sexo masculino. A escolaridade dos mesmos concentra-se no 

ensino médio incompleto, e quase metade desses sócios das micro empresas já exerciam 

atividades de agricultura. Nos da média empresa, todos já eram empresários.  

No que diz respeito ao destino de mercado dessas empresas, mais da metade tem sua 

venda destinada para o mercado local e o resto distribuído para o Estado e mercado brasileiro. 

A escolaridade das pessoas que trabalham nessas empresas concentra-se no ensino 

fundamental incompleto, com 82% nas médias empresas. Nas micro empresas, o grau é o 

mesmo, onde predomina a agricultura familiar. 

Segundo dados da pesquisa de Paes de Souza (2005), o APL Leite de Rondônia possui 

infraestrutura educacional nos municípios, constituída de escolas agrícolas de ensino 

fundamental, cursos superiores oferecidos pela Universidade Federal de Rondônia-UNIR ou 

particulares em 4 dos 6 municípios. Possui três organizações tidas como institutos de 

capacitações, EMBRAPA, CEPLAC e IDARON e ainda possui dois centros de capacitação, 

SEBRAE e SENAI. Quanto a infraestrutura de financiamento, o APL conta com 2 agências 

locais federais, Banco do Brasil e Banco da Amazônia S.A. Ilustra-se na Figura 1, as 

instituições presentes na infraestrutura do APL. 
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Figura 1-APL Leite no Estado de Rondônia

Fonte: Paes de Souza, 2006. 

Desde os primórdios de sua origem, o APL Leite de Rondônia não contava com 

instituições ou fontes para a sua estruturação e regulamentação, tendo seu desenvolvimento 

ocorrido de forma desorganizada. Nos fins de 1990 foi criado o Programa de 

Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite), pelo Decreto 

Estadual nº. 8.812 de 30.07.1999, oficializando a parceria do Governo do Estado com os 

agentes do agronegócio leite. Citado Decreto foi feito com o intuito de implementar medidas 

para o desenvolvimento e estruturação do APL. 

Descreve-se no tópico 3, a metodologia utilizada neste estudo para responder à questão de 

pesquisa definida, qual seja: quais dados sobre o APLeite encontram-se na Base de dados do 

Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA, 

visando identificar a produção científica sobre esta temática. 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é um estudo de cunho bibliográfico e documental, além de 

abordagem qualitativa. De acordo com Gil (2002) os estudos bibliográficos possuem como 

principal característica a fonte de estudo que é composta basicamente por livros, artigos, 

dissertações, teses e outros.  

 

3.1 Banco de Dados 

Com a globalização, a internet tem sido uma ferramenta de grande utilidade graças aos 

inúmeros recursos que oferece para seus usuários. Dentre suas maiores funções, destaca-se a 

eficiência na transmissão de conhecimentos e informações. Na educação e construção de 

conhecimentos, facilita e proporciona a pesquisa de conteúdos completos de livros, revistas, 

artigos e outros tipos de pesquisas. O seu meio de mediação é uma outra ferramenta potente, o 

computador, que permite o acesso a essas informações que a internet proporciona. 

 A internet tem sido adotada como uma forma de compartilhamento de 

conhecimentos acadêmicos, como por exemplo, na criação de acervos. Esta palavra vem do 

latim “acervuss, pilha, acúmulo de coisas’’. É definido como uma coleção que pode ser 

privada ou pública, podendo adquirir caráter bibliográfico, científico, histórico, documental e 

outros. Um acervo pode pertencer a um indivíduo em particular, a uma instituição ou a uma 

nação. 

 Relacionado ao conceito de acervo, tem-se como grande ferramenta acadêmica 

os bancos de dados, definidos como arquivos relacionados entre si sobre determinado assunto. 

A forma como é organizado, proporciona eficiência durante uma pesquisa ou estudo.  

 

3.2 Mendeley  

Mendeley é um software gratuito para gerenciar, compartilhar, ler, anotar e editar artigos 

científicos. Uma rede de investigação para gerir artigos online, descobrir tendências de 

investigação e para ligação com outros investigadores da mesma área de atuação. O mesmo 
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possui ferramentas para organizar coleções de artigos, adicionar tags, notas e editar detalhes 

de documentos. Também possui outras funções como filtrar artigos de acordo com autor, tema 

ou tipo, podendo ainda criar pastas e fazer compartilhamentos. Por possuir estas diversas 

ferramentas, foi escolhido para a consolidação do objetivo da pesquisa. 

 

3.3 Processo Metodológico 

A presente pesquisa possui caráter qualitativo quanto a sua abordagem que segundo 

Godoy (1994), o observador utiliza a si mesmo como instrumento de observação, seleção, 

análise e interpretação dos dados coletados. A mesma possui cunho descritivo com suporte 

em fontes de dados secundários e primários, sendo realizada em três momentos: 

 Primeiramente obtidos dados através de artigos, instituições públicas e de apoio ao 

agronegócio do leite do Estado de Rondônia como, IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

e outras informações encontradas na internet.  

 Em seguida, os artigos foram selecionados e fichados de acordo com o objetivo da 

pesquisa. Posteriormente, os artigos foram organizados em forma de base de dados 

feita no software Mendeley. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A base de dados do CEDSA é composta por projetos de pesquisa voltados para 

Sustentabilidade, Arranjos Interorganizacionais, Gestão do Agronegócio na Amazônia, 

Organizações e Conhecimento, e outros. No que se refere ao APL Leite em Rondônia, 

verificou-se os trabalhos produzidos no CEDSA que utilizam os seguintes autores e conceitos 

como base: 

 O foco em arranjos produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas. Este 

trabalho foi escrito por Cassiolato e Lastres (2003). 
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Neste estudo, os autores procuram explicar a importância de se focar nos arranjos 

produtivos locais, pois as abordagens existentes acerca do assunto tornaram-se insuficientes, 

pois focalizavam somente em unidades produtivas. Com a análise focada nesses arranjos 

permite-se que se solucionem estes problemas. Neste estudo os autores também expuseram 

acerca da compreensão dos novos parâmetros da competitividade, que não se restringe mais a 

um setor e expande o seu conceito. São expostas ainda, as relações entre esses arranjos na 

aquisição de conhecimentos e capacitação.   

 Arranjos Produtivos Locais: uma nova estratégia de ação para o SEBRAE-Glossário 

de Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais. Este trabalho foi escrito por 

Cassiolato e Lastres (2003). 

Neste trabalho, foi montado um glossário com conceitos e definições de termos que 

envolvem o entendimento, caracterização e análise de arranjos e sistemas produtivos locais. A 

base de estudo para a formação deste arsenal é a RedeSiste, que vem desenvolvendo pesquisas 

sobre APLs e SPILS desde 1997. 

 Uma caracterização de arranjos produtivos locais de micro e pequenas empresas. 

Trabalho elaborado por Cassiolato, Lastres, Maciel (2003). 

Nesta pesquisa, os pesquisadores procuram uma tipologia ideal para APLs em países 

em desenvolvimento como as existentes no Brasil. Na pesquisa, os autores elencam três 

fatores principais e determinantes: governança, territorialidade, destino de produção. Além 

disso, é enfatizada na pesquisa a importância de se compreender os processos de 

transformação de APLS em SPILs. 

Os trabalhos apresentados abordam as concepções de APL Leite em Rondônia a partir 

destes conceitos de Lastres e Cassiolato. Entre os trabalhos identificados, têm-se os seguintes, 

com um resumo das principais ideias: 
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 Processo de Inovação nas Micro Empresas do Arranjo Produtivo Local do 

Agronegócio Leite em Jaru – Estado de Rondônia. Este trabalho foi produzido por 

Paes-De-Souza, Bernarde-De-Souza, Souza Filho, Muller, Riva (2005). 

Neste trabalho, os autores analisaram as características do APL de Jaru com base nos 

estudos da RedeSist, tendo como objetivo principal analisar como ocorre o processo de 

inovação nestas pequenas empresas. No resultado da pesquisa, é mostrado que o processo 

inovativo possui uma estrutura frágil, a cooperação é quase irrelevante e quanto à inovação, é 

mais voltada para copiar os modelos já existentes no mercado. 

 A qualidade do leite no estado de Rondônia: uma perspectiva do melhoramento a 

partir da instrução normativa nº 51/mapa. Este trabalho foi produzido por Prestes, 

Souza Filho (2009). 

Neste trabalho, os autores expuseram acerca da Instrução Normativa 51, publicada 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, de 18 de setembro de 

2002 que regulamenta técnicos de produção, identidade, qualidade, coleta e transporte de 

Leite. Além de diretrizes de padronização e pôs requisitos mínimos para a produção e a 

qualidade do leite, destinado a comercialização nacional, sendo que esta se tornou 

obrigatórias nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul a partir de 1º de julho de 2005 e nas 

regiões Nordeste e Norte a partir de 1º de julho de 2007. Eles analisaram a possibilidade do 

melhoramento da qualidade do leite. 

 Comportamento estratégico a partir do ciclo adaptativo: um estudo em um laticínio no 

estado de Rondônia. Trabalho elaborado por Assunção; Paes-De-Souza, Souza Filho 

(2015). 

Os autores desenvolveram o estudo acerca do comportamento estratégico do Laticínio 

no estado de Rondônia onde foi aplicado o modelo do das Onze Dimensões do Ciclo 

Adaptativo. Eles concluíram que a empresa quanto ao Problema Empreendedor é Defensora e 

Analista, e quanto ao Problema de Engenharia é Analista. 
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 Caracterização World of Production na produção de Leite Verde. Este trabalho foi 

produzido por Martins, Paes-de-Souza (2014). 

Neste estudo, as autoras procuraram caracterizar o mini laticínio Fresquinho na 

abordagem da Teoria das Convenções e a Teoria dos Mundo de Produção. Com a pesquisa, 

obteve-se que o mini laticínio enquadra-se ao Mundo Interpessoal, caracterizado por uma 

produção em que é padronizada e destinada para um público específico. 

 Arranjo Produtivo Local do Leite: região central de Rondônia. Este trabalho foi 

produzido por Paes-de-Souza (2005). 

Neste estudo, a autora analisou e caracterizou a partir da metodologia da RedeSist, o 

APL Leite na região central de Rondônia, explanando os fatores históricos que 

desencadearam o seu desenvolvimento, as diversas características dos sócios fundadores e 

seus empreendimentos, as relações entre as empresas e os órgãos institucionais e 

organizacionais, os processos de aprendizado e interação, a governança e outras categorias de 

classificação que dizem respeito a tipologia dos APLs. 

 Arranjo Produtivo Local do Agronegócio do Leite em Rondônia: Sistemas Produtivos 

Locais do APLLEITE e sua interação com o meio ambiente no município de Jaru. Esta 

pesquisa foi feita por Souza, Paes-de-Souza (2009). 

A pesquisa objetivou descrever no espaço geográfico a localização dos produtores de 

leite no município de Jaru e sua interação com o meio ambiente, identificando e descrevendo 

as estratégias desenvolvidas pelos mesmos para a preservação do meio ambiente local.   

Objetivou-se divulgar para a academia científica as estratégias desenvolvidas pelos produtores 

do Arranjo Produtivo Local do Leite (APLLEITE) do município de Jaru para a preservação 

do meio ambiente contribuindo desta forma para que a sociedade em geral tenha o 

conhecimento de que o agronegócio não tem a proposta de utilizar os recursos naturais sem a 

preservação do meio ambiente. 
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 Arranjo Produtivo Local do agronegócio leite em Ji-Paraná- RO. Este trabalho foi 

produzido por Bernardes-De-Souza, Souza-Filho, Rodrigues, Souza, Maia (2010). 

Neste trabalho consta a análise da dinâmica competitiva do arranjo produtivo local do 

agronegócio leite em Ji-Paraná, identificação das relações estabelecidas entre os diversos 

atores envolvidos no mesmo segmento ou setor que fomentem o aprimoramento produtivo e 

capacidade inovativa presente para a promoção do desenvolvimento local. 

 A inovação, a cooperação e o aprendizado no arranjo produtivo local do agronegócio 

leite no município de Jaru. Trabalho produzido por Riva; Costa; Cordeiro (2008). 

Nesta pesquisa encontra-se a identificação de como ocorrem os processos de 

aprendizagem, cooperação e aprendizado e a exposição da importância nos diversos 

segmentos do APL no município de Jaru.   

 Assistência técnica e extensão rural aos produtores de economia familiar na cadeia 

produtiva do agronegócio leite no estado de Rondônia. Este trabalho foi feito por 

Maia, m. B. R.; Albuquerque, e. V. D. S; Lemos, M.M.; Bernardes de Souza, D.; 

Souza filho, T. A (2010). 

Neste estudo são encontradas as ações empreendidas pelo serviço de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – ATER, voltadas para atender as necessidades da cadeia produtiva 

do agronegócio leite de Estado de Rondônia, considerando os fatores: educação, máquinas e 

equipamento, comercialização, qualidade do leite e organização social.  

 Cadeias Produtivas de Leite: um estudo comparativo entre duas realidades. Este 

trabalho foi desenvolvido por Oliveira, N. S.; Souza Filho, T.A. Paes-de-Souza, M.; 

Riva, F. R. (2014). 

Este estudo mostra a identificação da competitividade da produção primária da cadeia 

produtiva de leite do município de Jaru-RO, comparada à de Patos de Minas-MG. Em Jaru a 

atividade é pouco tecnificada. A análise dos fatores externos ao empreendimento, relevantes 

para o sucesso competitivo, também apresentou baixa avaliação no nível de competitividade. 



 

258 

 

 Fatores de produção no Arranjo Produtivo Local Leite –APLeite no município de Jaru 

em Rondônia. Este trabalho foi produzido por RIVA, F. R.; CORDEIRO, H.; COSTA, 

P. F. (2008). 

Nesta pesquisa são encontrados os Fatores de Produção do Arranjo Produtivo Local do 

Agronegócio Leite (APLLEITE) do município de Jaru, com levantamento de dados sobre o 

trabalho, o capital e os recursos naturais utilizados. Encontram-se também características dos 

produtores e suas dificuldades.  

 A força competitiva dos supermercados como compradores de produtos lácteos da 

indústria laticinista de Rondônia. Esta pesquisa foi produzida por Scheidt Junior, A.S 

(2008). 

Neste estudo avalia-se a força competitiva dos supermercados como compradores de 

produtos lácteos da indústria de Rondônia, no Município de Porto Velho, visando identificar 

os vários produtos lácteos comercializados nos supermercados locais. O estudo apresentado é 

feito com base de Michael Porter sobre os fatores que influenciam a vantagem competitiva, 

classificando-os em cinco forças: entrantes potenciais, fornecedores, produtos substitutos, os 

concorrentes e os compradores. 

 A participação da atividade leiteira na geração de renda na agricultura familiar do 

município de Presidente Médici (RO). Este trabalho foi feito por Dias, A. A (2008).  

Nesta pesquisa, encontra-se um estudo da participação da produção de leite na geração 

de renda da agricultura familiar, no município de Presidente Médici, em Rondônia. Além 

disto, é demonstrado na pesquisa conceitos acerca da agricultura familiar que é desenvolvida 

por membros da família. Também é mostrada a realidade sócio- econômica do estado. 

 Relacionamentos interorganizacionais entre os agentes do agronegócio leite no 

município de Rolim de Moura em Rondônia. Este trabalho foi feito por FRANCO. 

A.C. M (2014).   
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Neste estudo, o autor identifica os relacionamentos dos agentes do agronegócio leite 

no Município de Rolim de Moura em Rondônia, mostrando as interações entre esses atores. 

Nos resultados, é mostrado que esses agentes necessitam de mais associações para se 

manterem na competição, o que contribui amplamente para o desenvolvimento da região.      

 Custos da produção em unidades rurais produtoras de leite: avaliação do 

gerenciamento e produtividade. Este trabalho foi elaborado por Paes-de-Souza, M.; 

Souza Filho, T. A. de; Muller, C. A. da S; Souza, D. B. (2011). 

Nesta pesquisa são expostos conceitos que envolvem os custos operacionais e as 

consequências da avaliação do mesmo para aumento da produtividade. Os resultados foram 

obtidos através de pesquisas feitas com os produtores de leite e indicam que a produtividade é 

baixa; há poucas informações e as decisões gerenciais, muitas vezes estão relacionadas a 

aspectos distintos da racionalidade econômica. 

 Dinâmica da produção primária no APLLEITE de Jaru: Um estudo comparativo da 

produtividade de unidades familiares assistidas por programas de governo e por 

iniciativas privadas. Este trabalho foi feito por Paes de Souza, M.; Riva, F. R.; 

Bernandes de Souza (2008). 

Nesta pesquisa é feito um comparativo das unidades familiares assistidas por 

programas de governo e por iniciativas privadas em Jaru. Este município apresenta a maior 

produção de leite do estado, o que justifica o estudo para a compreensão de como ocorrem 

estes níveis de produção, para que seja reproduzido em outros municípios. 

 Dinâmica inovativa das microempresas do Arranjo Produtivo Local do agronegócio 

leite em Jaru – RO. Este trabalho foi produzido por Bernardes-de-Souza, D.; Paes-de-

Souza, M (2009). 

Neste estudo encontra-se a caracterização do APL Leite em Jaru, que é composto de 

micro empresas, com baixa complexidade tecnológica, agentes envolvidos e outras 

características. Na pesquisa verifica-se como ocorre o processo de inovação destas micro 
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empresas. Elas apresentaram um processo inovativo pouco estruturado, onde ocorre mais 

imitação de produtos existentes no mercado.  

 Mundos de Produção da cadeia produtiva do agronegócio leite no estado de Rondônia. 

Este trabalho foi produzido por Martins, L. N. N. (2015). 

Nesta pesquisa é encontrados conceitos da Teoria das Convenções e a Teoria de 

Mundos de Produção. É encontrada na mesma a descrição Cadeia Produtiva do Leite em 

Rondônia e sua categorização conforme os Mundos de Produção a partir de dados secundários 

coletados no acervo do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da 

Universidade Federal de Rondônia e nas publicações do Centro de Estudos Interdisciplinar 

em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – CEDSA. 

 Arranjo Produtivo Local Do Leite – APL Leite: Estudo Comparativo da Produção 

Primária no Município de Jaru, Rondônia. Este trabalho foi elaborado por Riva, F. 

R.(2008).  

Neste estudo encontra-se uma análise da produção primária do APLLeite em Jaru, 

fazendo-se um comparativo das unidades produtivas existentes. Além do mais, são mostradas 

as instituições que prestam assistência direta ao produtor e programas reguladores. 

 Avaliação de desempenho dos produtores de Leite: proposta de metodologia 

fundamentada na Lógica Fuzzy. Este trabalho foi desenvolvido por Conde, Fábio 

Mamoré (2012).  

Nesta pesquisa, é encontrada conceitos da análise Lógica Fuzzy, com a utilização da 

Análise Fatorial e Análise Envoltória de Dados para auxiliar de maneira prática em estudos de 

produção. O autor procurou analisar através desta ferramenta o desempenho produtivo dos 

pequenos produtores de leite da região. 

 Benchmark da Produção Familiar na Cadeia Produtiva do Agronegócio Leite no 

Estado de Rondônia. Este trabalho foi feito por Souza, Hígor Cordeiro de (2013). 
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Nesta pesquisa encontram-se conceitos que envolvem benchmarck, descrições acerca 

da cadeia produtiva do leite no Estado de Rondônia, e a comparação de práticas e processos 

de uma empresa com as líderes. 

 Fatores que influenciam a gestão de unidades de produção no arranjo produtivo local 

do agronegócio leite - Município de Ariquemes/RO. Este estudo foi desenvolvido por 

Martins, Letícia Nunes Nascimento (2013). 

Nesta pesquisa encontra-se a análise dos fatores que influenciam a gestão de unidades 

de produção no arranjo produtivo local do agronegócio leite (APLeite) no município de 

Ariquemes/RO, embasado no framework por meio de dados coletados pelo Centro de Estudos 

e Pesquisas Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – CEDSA em 

2011. 

 Avaliação de Eficiência de Produtores de Leite Utilizando Análise Envoltória de 

Dados: O Caso do Município de Rolim de Moura no Estado de Rondônia. Este estudo 

foi desenvolvido por Rodrigues, Márcio Heleno de Souza (2010). 

Nesta pesquisa, mostra-se a importância da cadeia produtiva do leite no Estado de 

Rondônia, e a identificação do grau de eficiência dos produtores de leite e apontamento dos 

meios para a redução das ineficiências, com indicação das possíveis causas, através da 

identificação do perfil dos produtores eficientes e ineficientes. 

 Uso do sistema de informação geográfica como ferramenta auxiliar para tomada de 

decisão: aplicação à pecuária leiteira. Este trabalho foi produzido por Tamada, Mariela 

Mizota (2009). 

Nesta pesquisa, é explanado o conceito de SIG- Sistema de Informação Geográfica, 

sua aplicação no agronegócio leite e a possibilidade da contribuição e estudos através do 

mesmo. 
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 A Natureza de Sociedades de Produtores de Leite Fornecedoras de Matéria-Prima para 

a Indústria em Rondônia. Este estudo foi desenvolvido por Passareli, Telmo de Moura 

(2011). 

Nesta pesquisa, é encontrado um estudo sobre a natureza de sociedades de produtores 

de leite fornecedoras de matéria-prima para a indústria processadora em Rondônia. Apresenta 

e esclarece o fenômeno e os conceitos e ideias a ele inerentes. Identifica as características 

econômicas e jurídicas dessas organizações societárias privadas de produtores. 

 Atuação de instituições que integram o ambiente organizacional da cadeia produtiva 

do agronegócio leite no Estado de Rondônia. Este trabalho foi desenvolvido por Maia, 

Moacyr Boris Rodrigues (2008). 

Nesta pesquisa é avaliada a atuação de instituições que integram o ambiente 

organizacional da cadeia produtiva do agronegócio leite no Estado de Rondônia. Além de 

conceitos que envolvem o ambiente organizacional. 

 Estudo comparativo da competitividade na cadeia produtiva de leite do município de 

Jaru – RO com a de Patos de Minas – MG. Este estudo foi feito por Oliveira, Nilda 

Souza (2011).  

É encontrada nesta pesquisa o nível de competitividade da produção primária da 

cadeia produtiva de leite do município de Jaru-RO, comparada à de Patos de Minas-MG. O 

estudo também expressa conceito referentes a competitividade e sua importância. 

 Diagnóstico do Agronegócio Leite em Rondônia utilizando técnica de mineração de 

dados em projetos financiados pela SUFRAMA. Este trabalho foi desenvolvido por 

Souza, Valmir Batista Prestes de (2010). 

Neste estudo encontra-se a investigação sobre o impacto ocasionado pela 

normatização da produção e os subsídios aplicados no segmento do agronegócio leite, 

explanando as características que permeiam o dia-a-dia do produtor para adequar-se ao novo 

paradigma de produzir leite dentro do padrão nacional. 
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 Processo de inovação em micro empresas no arranjo produtivo local do agronegócio 

leite Bernardes-de-Souza, D (2008). 

Neste estudo é descrito o processo de inovação do arranjo produtivo local do 

agronegócio leite composto pelos municípios de Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, 

Presidente Médici, Rolim de Moura e Cacoal, com identificação dos municípios que possuem 

as microempresas mais inovadoras. 

 Estratégias implementadas pelos agentes da indústria do leite para a preservação 

ambiental no Município de Ariquemes-RO. Este trabalho foi feito por Souza, Vaneide 

Gomes de. (2010) 

Este estudo analisa as estratégias implementadas pelos agentes da indústria do leite 

para a preservação ambiental, tendo em vista a exigência da sociedade por produtos de melhor 

qualidade. 

 Visão Baseada em Recursos (VBR): Comportamentos e Capacidades Estratégicas do 

Laticínio Miraella. Este estudo foi desenvolvido por Assunção, Anderson (2014). 

Nesta pesquisa é exposta a abordagem da “Visão Baseada em Recursos-VBR”, onde a 

mesma foi usada para identificar os comportamentos e as capacidades estratégicas do 

Laticínio Miraella. 

 Qualidade de Vida do Produtor Familiar: Estudos nas Associações de Produtores do 

Agronegócio Leite no Município de Ariquemes-RO. Esta pesquisa foi desenvolvida 

por SETTON-CARVALHO, Kátia Maria Góis de Alencar (2011). 

Neste estudo é avaliada a qualidade de vida do produtor familiar beneficiado com 

tanque de resfriamento de leite pela Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA, conhecendo a realidade desses produtores e a descrição das características de sua 

qualidade de vida. 
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4.2 Acervo da Produção Científica e o Software Mendeley 

Os trabalhos apresentados no tópico 4.1 foram lidos utilizando os recursos de 

marcação e organização do software Mendeley. Utilizou-se uma versão gratuita do software 

que aparece em inglês para os interessados em fazer leituras e resenhas de um determinado 

tema ou diversos temas. Na figura 2 consta alguns dos trabalhos estudados para se fazer tais 

análises. 

Figura 2 – Disposição dos trabalhos pesquisados no Mendeley 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As pesquisas acerca do Arranjo Produtivo Local do Leite encontradas foram 

organizadas em pastas no software Mendeley e organizadas conforme os tipos ou ainda, 

autores. O software permite uma rápida visão das características do documento, e permite que 

se faça alterações ou marcações. Criou-se uma pasta denominada Arranjos Produtivos Locais 

– APL Leite e todos os trabalhos foram selecionados e dispostos desta forma. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa pretendeu responder à seguinte questão: quais dados sobre o APL 

Leite encontram-se na Base de dados do Centro de Estudos Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - CEDSA, visando identificar a produção 

científica sobre esta temática? 

Percebeu-se que as pesquisas apresentam dados voltados para diversas abordagens. 

Entre as quais tem-se inventário da agricultura familiar no Estado, identificação dos 

produtores em destaque apontando as características destas propriedades e aspectos da 

sustentabilidade presentes nestas unidades. 
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RESUMO 

 

O terceiro setor é um espaço de atuação distinto da atuação governamental e da competição mercantil onde 

organizações sem fins lucrativos atuam para satisfazer carências sociais. Geralmente essas organizações 

precisam angariar recursos de forma independente mediante a realização de eventos beneficentes, nesses casos 

os resultados podem ser ampliados pela presença do voluntariado. A teoria do capital social explica que em 

ambientes de redes de relacionamentos onde presencia-se a organização social, confiança, cooperação e 

reciprocidade, os indivíduos ou grupos podem ter acesso a recursos valiosos que transformam em benefícios 

individuais e coletivos, tais como o voluntariado. Esse estudo objetiva comparar as características da Teoria do 

Capital Social com o fenômeno do trabalho voluntário oferecido pela comunidade de Pimenta Bueno a um 

evento beneficente promovido por uma organização do terceiro setor que atua prestando serviços de atendimento 

às pessoas com deficiência na região. Trata-se de uma pesquisa descritiva pautada no paradigma interpretativista 

que foi executada pelo método do estudo de campo com dados coletados a partir de consulta documental, 

entrevista semiestruturada e observação participante. Os resultados apontam finalidade entre a teoria abordada e 

o fenômeno estudado e podem servir de subsídio para que gestores de organizações do terceiro setor aprofundem 

o conhecimento sobre o capital social a fim de fomentá-lo nesse ambiente e acessar os recursos dele decorrentes. 

 

Palavras-chave: Capital Social. Terceiro Setor. Voluntariado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O terceiro setor é um espaço em que organizações da sociedade civil atuam para 

atender necessidades da comunidade que não são supridas satisfatoriamente pelo Estado 

(primeiro setor), e cujas organizações do Mercado (segundo setor) não se interessam em 

disputar pela oferta de soluções acessíveis (FONTES, 2004). Fernandes (1997) define o 

terceiro setor como um espaço não governamental onde atuam organizações sem fins 

lucrativos, originadas e mantidas pelo interesse voluntário de seus participantes, reproduzindo 

ações tradicionais da caridade, da filantropia e do mecenato, e que devido à incorporação de 

valores de cidadania tem expandido seu sentido para outros domínios em manifestações da 

sociedade civil. 
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As organizações que atuam nesse espaço financiam suas atividades mediante 

recebimento de doações, subvenções e também pela promoção de eventos. O trabalho 

voluntário oferecido com frequência pela população a essas organizações, representa um 

recurso valioso que se transforma em benefícios tangíveis e intangíveis às organizações do 

terceiro setor.  

A Teoria do Capital Social conforme tratada por Putnam "refere-se a aspectos da 

organização social tais como redes normas e confiança que facilitam a coordenação e a 

cooperação para benefício mutuo" (MILANI, 2004). Dessa definição pode-se perceber uma 

afinidade entre o conceito de Capital Social e aspectos da organização social e trabalho 

voluntário presentes no terceiro setor. Questiona-se então: Poderia a Teoria do Capital Social 

explicar a racionalidade presente no fenômeno do trabalho voluntário prestado a organizações 

do terceiro setor? 

Essa pesquisa tem por objetivo comparar características do fenômeno do trabalho 

voluntário presente em uma organização do terceiro setor com os pressupostos da Teoria do 

Capital Social a fim de explicar esse comportamento. Justifica-se a pesquisa sobre esse tema 

pela necessidade de compreender as motivações do trabalho voluntário e consequentemente 

fomentá-lo em benefício das organizações do terceiro setor. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Terceiro Setor 

Muitos são os conceitos associados à ideia de Terceiro Setor, expressão traduzida do 

termo third sector comum no vocabulário sociológico nos Estados Unidos, de onde também 

vêm as expressões “organização sem fins lucrativos” e “organizações voluntárias” que 

explicam a prestação de serviços não motivada pela geração de riqueza. Atribui-se ao terceiro 

setor a noção de “filantropia” conceito evoluído a partir da caridade religiosa, e "mecenato" 

termo da época da Renascença para o apoio generoso às artes e ciências. Também se enquadra 

no terceiro setor a ideia de “organizações não governamentais ou (ONGs)”, expressão 
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utilizada pela ONU nas décadas de 1960 e 1970 para se referir às organizações internacionais 

como o Conselho Mundial de Igrejas e a Organização Internacional do Trabalho, que embora 

não fossem governos, pareciam suficientemente representativas para integrar as Nações 

Unidas. Adicionalmente, a expressão “organizações da sociedade civil”, utilizada no Brasil e 

na América Latina é considerada abrangente para descrever um espaço próprio de atuação 

distinguido do Estado e do mercado (FERNANDES, 1997). 

Fontes (2004) apresenta o terceiro setor como um espaço de atuação onde se 

enquadram uma rede vasta de atores sociais que trabalham pela provisão de bens públicos que 

não são atendidos pelo Estado nem disputados pelo mercado. As ações executas nesse espaço 

se estruturam na solidariedade entre os atores sociais, comportamento tratado por Godbout 

(1992) como dom ou presente. O autor explica que a lógica presente nas interações desse 

ambiente é alheia ao pensamento mercantilista: 

 

“Não existe sempre o retorno, no sentido habitual, mercantil do termo, de retorno 

material de objetos ou de serviços … Ao contrário, o retorno é frequentemente 

maior que o dom... Os parceiros parecem frequentemente ter o prazer de 

desequilibrar constantemente o princípio da equivalência da troca, quer dizer, 

preferem se manter em estado constante de dívida” (GODBOUT, 1992, p. 105-107 - 

TRADUÇÃO NOSSA). 

 

Esses intercâmbios entre atores se diferenciam portanto, das relações de troca com 

previsão de retorno pontual presentes na racionalidade instrumental mercantil, ao mesmo 

tempo que não caracterizam meras provisões de serviços públicos próprias da atuação estatal. 

Através da solidariedade, os atores “reafirmam os laços sociais que se prolongam por uma 

trajetória de sociabilidade não necessariamente inscrita na contabilidade da equivalência de 

objetos que se intercambiam”. (FONTES, 2004) 

A solidariedade, por sua vez, estabelece a motivação pela reciprocidade e 

interdependência mútua, características estruturadoras da sociedade. Sendo que este processo 

solidariedade/reciprocidade até certo ponto complementa as atividades do mercado 

oferecendo um padrão de troca alternativo, que resulta na criação de laços resultantes da 

percepção de interdependência dos atores. (GOULDNER, 1960, p. 161-178) 
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Segundo Louback, Teixeira e Bido (2009), a informalidade presente em organizações 

do Terceiro Setor contribui para o desenvolvimento de redes informais, que por sua vez 

possibilitam acesso a fontes de recursos, sendo assim, essa informalidade pode estar pautada 

em um comportamento instrumental que objetiva à maximização de resultados.  

Considerando a mobilização voluntária pela solidariedade e reciprocidade na 

produção de bens públicos, e os efeitos dessas ações no espaço de atuação denominado 

Terceiro Setor, pode-se afirmar com base em Coleman, que nessas situações os atores são 

motivados racionalmente:  

 

“algumas obrigações parecem originar-se a partir da criação intencional da 

obrigação [ou reciprocidade] por uma pessoa que faz uma coisa por outra… Se eu 

sou racional e puramente auto-interessado, eu verei que a importância para você de 

um favor feito por mim é suficientemente grande que você estará pronto a me 

retribuir com um favor no meu tempo de necessidade que irá me beneficiar mais do 

que esse favor me custou” (COLEMAN, 1994, p. 309 - TRADUÇÃO NOSSA) 

 

Ainda segundo o autor, a obrigação pela reciprocidade parece ser mais favorável 

quando o favor prestado envolve serviços, gasto de tempo ou outro recurso não fungível pois 

nessas condições existe uma maior percepção intrínseca de valor pelo receptor do que pelo 

doador. Por outro lado em situações de ajuda monetária, a intensidade da obrigação criada é 

menor, devido à retribuição dessa última ser mais passível de mensuração e reembolso em 

igual valor. (COLEMAN, 1994, p. 309-310).  

 

2.2 Capital Social 

O capital social, normalmente, está relacionado ao valor implícito das conexões 

internas e externas de uma rede social. Porém, é comum encontrarmos diversas definições 

inter-relacionadas do termo as quais tendem a partilhar uma ideia central de que as redes 

sociais têm valor econômico, uma vez que o capital social se refere às normas que promovem 

confiança e reciprocidade na economia e que é constituída por redes, organizações civis e a 

confiança compartilhada entre as pessoas de forma que podem aumentar a produtividade de 
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indivíduos e organizações tornando-se, também, fatores de desenvolvimento econômico 

(PUTNAM, 1993). 

Recentemente o conceito de capital social tem apresentado uma vertiginosa 

disseminação, tendo centralidade não apenas no vocabulário teórico das ciências sociais mas 

também por órgãos do governo e entidades não governamentais. Como diversos conceitos das 

ciências sociais, o capital social sofre polissemia, apresentando diversos sentidos a depender 

da perspectiva utilizada (PORTES, 2000). Diferentes dessas visões são apresentadas no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Principais definições do Capital Social (Parte 1 de 3) 

Autor Definição Variáveis Ênfase Benefícios 

Pierre 

Bourdieu 

(1980) 

Conjunto de recursos 

reais ou potenciais 

resultantes do fato de 

pertencer, há muito tempo 

e de modo mais ou menos 

e institucionalizado, a 

rede de relações de 

conhecimento e 

reconhecimento mútuos. 

A durabilidade e o 

tamanho da rede de 

relações. As 

conexões que a 

rede pode 

efetivamente 

mobilizar. 

Parte do princípio que o 

capital e suas diversas 

expressões (econômico, 

histórico, simbólico, cultural, 

social) podem ser projetados a 

diferentes aspectos da 

sociedade capitalista e a outros 

modos de produção, desde que 

sejam considerados social e 

historicamente limitados às 

circunstâncias que os 

produzem. 

Individuais e 

para a classe 

social a que 

pertencem os 

indivíduos 

beneficiados. 

James 

Coleman 

(1990) 

O capital social é definido 

pela sua função. Não é 

uma única entidade 

(entity) mas uma 

variedade de entidades 

tendo duas características 

em comum: elas são uma 

forma de estrutura social 

e facilitam algumas ações 

dos indivíduos que se 

encontram dentro desta 

estrutura social. 

Sistemas de apoio 

familiar. Sistemas 

escolares 

(católicos) na 

constituição do 

capital social nos 

EUA. 

Organizações 

horizontais e 

verticais. 

Adepto da teoria da escolha 

racional (e de sua aplicação na 

sociologia), acreditava que os 

intercâmbios sociais (social 

exchanges) seriam o somatório 

de interações individuais. 

Resultado da 

simpatia de 

uma pessoa 

ou grupo 

social e do 

sentido de 

obrigação 

com relação 

a outra 

pessoa ou 

grupo social 

(Continua) 
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Quadro 1 - Principais definições do Capital Social (Parte 2 de 3) 

Autor Definição Variáveis Ênfase Benefícios 

Robert 

Putnam 

(1995) 

Refere-se a aspectos da 

organização social, tais 

como redes, normas e 

confiança que facilitam 

a coordenação e a 

cooperação para 

benefício mútuo. 

Intensidade da 

vida associativa 

(associações 

horizontais), 

leitura da 

imprensa, número 

de votantes, 

membros de re 

corais e clubes de 

futebol, confiança 

nas instituições 

públicas, 

relevância do 

voluntariado. 

Na visão de Putnam a dimensão 

política se sobrepõe à dimensão 

econômica: as tradições cívicas 

permitem-nos prever o grau de 

desenvolvimento, e não o 

contrário. A performance 

institucional está condicionada 

pela comunidade Cívica. 

Individuais 

e coletivos. 

Mark 

Granovetter 

(1973, 1984) 

As ações econômicas 

dos agentes estão 

inseridas em redes de 

relações sociais 

(embeddedness). As 

redes sociais são 

potencialmente 

criadoras de capital 

social, podendo 

contribuir na redução de 

comportamentos 

oportunistas e na 

promoção da confiança 

mútua entre os agentes 

econômicos. 

Duração das 

relações 

(consideradas 

positivas e 

simétricas). 

Intimidade, 

intensidade 

emocional, 

serviços 

recíprocos 

prestados. 

Granovetter critica as duas 

visões do comportamento 

econômico: a visão neoclássica, 

que ele qualifica de sub-

socializada visto que percebe 

apenas os indivíduos de forma 

atomizada, desconectado das 

relações sociais; e a 

estruturalista e marxista que ele 

qualifica de super-socializada 

por quanto os indivíduos são 

considerados em dependência 

total de seus grupos sociais e do 

sistema social a que pertencem. 

O capital 

social seria 

um bem 

público e 

bem privado 

ao mesmo 

tempo. 

John 

Durston 

(2003) 

Corresponde ao 

conteúdo de certas 

relações sociais - 

aquelas que combinam 

atitudes de confiança 

com condutas de 

reciprocidade e 

cooperação - que 

proporciona maiores 

benefícios àqueles que o 

possuem. 

Confiança. 

Reciprocidade. 

Cooperação. 

O capital social está para o plano 

das condutas e estratégias como 

o capital cultural está para o 

plano abstrato dos valores, 

princípios, normas e visões de 

mundo. Tipologia do capital 

social: Individual (relações entre 

pessoas em redes egocentradas), 

grupal (extensão de redes 

egocentradas), comunitário 

(caráter coletivo, ser membro é 

um direito), de ponte (acesso 

simétrico a pessoas e instituições 

distantes), de escala (relações 

assimétricas que em contextos 

democráticos, empoderam e 

produzem sinergias) e da 

sociedade como um todo. 

De 

individual a 

social (de 

acordo com 

a tipologia 

de capital 

social). 
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(Continua) 

Quadro 1 - Principais definições do Capital Social (Parte 3 de 3) 

Auto

r 

Definição Variáveis Ênfase Bene

fícios 

Davi

d Robinson 

(2002) 

Refere-se a um 

conjunto de recursos 

acessíveis a indivíduos ou 

grupos enquanto são uma 

rede de conhecimento 

mútuo. Essa rede é uma 

estrutura social (relações, 

normas e confiança) que 

ajudam a desenvolver a 

coordenação e 

cooperação e produzir 

benefícios comuns.  

Relações de 

confiança. 

Oportunidades de 

interação e lugares 

de encontro. 

Obrigações 

recíprocas. Acesso 

ao conhecimento. 

O Capital Social é cumulativo e 

ode aumentar em função de: 

ambiente legal e político, termos de 

compromisso (quais são os valores 

que dominam no sistema social?) 

regras do compromisso (formas 

assumidas pelas relações sociais e 

transparência das informações), 

processos de interação 

(deliberação).  

Bene

fícios comuns 

(que 

satisfaçam ao 

mesmo 

tempo, o 

indivíduo e a 

coletividade, 

por meio de 

negociação). 

Fonte - Reproduzido de Milani (2004). 

 

3 METODOLOGIA 

Esse estudo tem um caráter descritivo e o fenômeno é discutido a partir de um 

paradigma interpretativista onde a realidade não é considerada algo totalmente externo e 

independente da mente humana (objetiva), muito menos como fruto somente da percepção 

individual de cada indivíduo isoladamente (idealista, subjetiva), mas é percebida e criada pelo 

coletivo (SACCOL, 2009). 

 

3.1 Método 

Uma vez que o problema deve ser explorado e precisa-se de uma explicação 

detalhada que possibilite a inclusão das vozes dos participantes, a reflexão do pesquisador, a 

descrição e interpretação do problema e uma contribuição à academia (CRESWELL, 2014), 

este estudo possui um caráter descritivo e segue uma abordagem qualitativa apoiada por um 

conjunto de análises feitas por meio de um estudo documental (GIL, 2010). 
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A partir dessa abordagem decidiu-se adotar o método do estudo de campo pois 

procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com envolvidos para 

captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade (GIL, 2008). 

 

3.2 Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

O campo desse estudo é o Centro de Atendimento às Pessoas Especiais - CENAPE, 

uma entidade filantrópica que atua na cidade de Pimenta Bueno (RO) desde 1986 prestando 

serviços na área de saúde, educação e assistência social a pessoas com deficiência. Essa 

entidade financia suas atividades mediante recebimento de doações e subvenções, convênios 

com o poder público, destinação de multas e outras verbas condenatórias pelo poder judiciário 

e pela promoção de eventos como a Festa do Milho. 

Para descrever a participação voluntária da comunidade de Pimenta Bueno na 

realização da Festa do Milho do CENAPE, um evento promovido pela entidade desde o ano 

de 2002, procedeu-se uma pesquisa documental (GIL, 2010), mediante consulta ao estatuto 

social, atas de reuniões e assembleias, ofícios expedidos e relatórios de prestação de contas 

que possibilitaram conhecer parte da história de atuação da entidade no município.  

Adicionalmente foram levantadas informações por meio de entrevista com a diretora 

da organização que tratou especificamente do evento, abordando suas etapas de organização e 

os aspectos culturais e motivacionais dos voluntários que colaboram com sua realização. Por 

fim, dados complementares foram obtidos pela observação exercida pelo autor que teve uma 

experiência profissional de 1 ano e meio na entidade o que o possibilitou participar em duas 

edições do evento. 

A observação qualitativa nesse caso é classificada por Creswell (2010, p. 213) como 

"[...] o Participante como observador [...]", afinal "[...] o papel da observação é secundário ao 

papel do participante." Nesse tempo de vivência, o participante esteve presente a reuniões de 

planejamento, assistiu a entrevistas concedidas à imprensa, negociou com fornecedores e 

parceiros, colaborou no preparo e na logística dos alimentos e decoração do espaço, e auxiliou 
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na prestação de contas do evento. A descrição dos dados coletados em com cada estratégia de 

coleta é apresentada no Quadro 2. 

Quadro 2 - Instrumentos e dados coletados 

Tipos de Coleta Especificação Objetivo 

Pesquisa 

Documental 

Estatuto Social Identificar a finalidade e objetivos da organização. 

Atas de Reuniões Conhecer o planejamento de edições anteriores do evento. 

Ofícios Expedidos 
Identificar organizações que auxiliam na realização do 

evento. 

Prestação de Contas Identificar os retornos que o evento proporciona à entidade. 

Entrevista 

Semiestruturada 

Presidente da 

Organização 

Conhecer a percepção da Diretoria Executiva sobre a relação 

entre comunidade e a instituição, e as motivações para a 

participação voluntária de representantes dessa comunidade 

no evento beneficente. 

Observação 

Participação na 

organização de duas 

edições do evento 

Acompanhar os processos de planejamento e mobilização de 

apoio para a realização do evento, divulgação, realização, e 

prestação de contas. 

Fonte - Elaborado pelos autores 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Informações sobre a Organização 

O estudo foi realizado no Centro de Atendimento às Pessoas Especiais - CENAPE, 

uma organização filantrópica que atua na cidade de Pimenta Bueno (RO) prestando serviços 

de saúde, educação e assistência social às pessoas com deficiência física e/ou intelectual. Essa 

organização iniciou suas atividades no ano de 1986, e desde então tem buscado parcerias para 

oferecer atendimento gratuito às pessoas com deficiência na região, assim como orientação e 

amparo às famílias desses indivíduos. Os principais valores defendidos pela organização são a 

inclusão social e o respeito aos direitos da pessoa com deficiência. A diretoria dessa 

organização é composta apenas de membros voluntários. 
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Nessa entidade, esforça-se para proporcionar um ambiente onde o deficiente consiga 

sentir-se acolhido e tratado com dignidade. Apesar das limitações impostas pelas deficiências 

de cada pessoa atendida, a organização procura oferecer condições para que estas sejam 

membros participantes da sociedade. Quando necessário, a entidade oferece atendimento de 

fisioterapia, hidroterapia e fonoaudiologia gratuitamente, além de viabilizar atendimento com 

profissionais de neurologia e psiquiatria com preços mais acessíveis às famílias. 

A entidade mantém uma escola de educação especial voltada às pessoas com 

deficiência onde é ensinado entre outras coisas, a leitura em braile, a comunicação em língua 

brasileira de sinais, aulas de artes como música, dança, teatro e pintura, e aulas de educação 

física com esportes adaptados aos deficientes. Com frequência os alunos dessa escola viajam 

para representar o estado de Rondônia em eventos artísticos de relevância nacional, também 

são bem sucedidos em fases estaduais das olimpíadas escolares na modalidade própria para 

atletas deficientes. 

Os serviços prestados pelo CENAPE à comunidade foram reconhecidos e 

certificados pelo poder público. A entidade teve a sua Utilidade Pública reconhecida pelo 

município de Pimenta Bueno em 1987, pelo estado de Rondônia em 1990 e pela União em 

1992, foi certificada em 1997 pelos órgãos competentes como Entidade de Fins Filantrópicos, 

atualmente essa certificação é conhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social. 

Além do mais, possui registro no Conselho Municipal de Assistência Social, vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, registro na Gerencia de Fomento ao 

Terceiro Setor, vinculada à Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos, e registro no 

Conselho Nacional Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. 

Tal reconhecimento possibilita que a organização seja beneficiada por políticas de 

incentivo tributário, que seja beneficiária da destinação de multas e prestação de serviços 

pelos condenados no poder judiciário e também que sejam celebrados convênios com o poder 

público para destinação de recursos humanos e financeiros. No entanto, apenas os recursos 

públicos e incentivos não são suficientes para cobrir os custos envolvidos no atendimento 

continuado a aproximadamente 110 alunos, por isso a entidade pede doações e realiza eventos 
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para angariar mais recursos. O evento mais significativo realizado pela entidade é a Festa do 

Milho. 

 

4.2 Festa do Milho 

A Festa do Milho do CENAPE é um evento gastronômico beneficente que acontece 

em Pimenta Bueno desde o ano de 2002 é marcado pelo preparo e comercialização de pratos 

típicos derivados do milho verde e tornou-se um dos eventos familiares mais tradicionais na 

cidade. Devido às condições climáticas da região, geralmente a festa acontece no mês de 

julho. 

A data do evento é escolhida pela Diretoria Executiva com aproximadamente 3 

meses de antecedência considerando critérios como o a época do ano com menor 

possibilidade de chuvas, e a proximidade entre a Festa do Milho e outros eventos significantes 

no Município que poderiam concorrer pelo comparecimento da população, afetando 

diretamente o faturamento. Em seguida é contratado um produtor agrícola incumbido de 

plantar milho, o plantio deve ser feito exatamente 75 dias antes da colheita, pois caso o milho 

seja colhido precoce ou tardiamente a qualidade dos pratos é prejudicada.  

No meio tempo entre o plantio do milho e o dia da festa é preciso se comunicar com 

parceiros de edições anteriores do evento e renovar parcerias; contatar novos parceiros; pedir 

doações para adquirir os demais ingredientes necessários ao preparo dos pratos e também para 

a compra de embalagens, fichas de caixa e cartazes de divulgação e aluguel de equipamentos; 

divulgar o evento por meio da imprensa e da internet; solicitar o uso de espaços públicos; e 

atender às exigências sanitárias e de segurança para receber os alvarás de realização do 

evento. No dia anterior à realização do evento o milho verde é colhido e entregue fresco na 

sede da entidade, que foi preparada durante a semana para receber os voluntários que 

trabalharão no dia seguinte. 

A recepção dos voluntários acontece no início do dia com um café da manhã e 

confraternização. Os organizadores da festa explicam a importância desse evento para quem 

depende dos serviços prestados pela entidade, em seguida são dadas orientações às equipes de 
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trabalho e se inicia o preparo dos alimentos e a decoração do espaço da festa, geralmente 

numa rua lateral à praça no centro da cidade. Aproximadamente 350 voluntários participam 

na realização do evento atendendo a um público que pode chegar a 10.000 pessoas. Alguns 

dos pratos são comercializados na cidade apenas durante a Festa do Milho, por esse motivo a 

concorrência por eles é grande, é comum que algumas barracas vendam todo o estoque pouco 

mais de duas horas depois do início da festa.  

No fim da noite após o fechamento dos caixas, uma previa do faturamento possibilita 

saber se o evento atendeu ou não às expectativas. Independentemente do resultado financeiro 

os voluntários manifestam satisfação em participar na realização do evento e se dizem 

orgulhosos de prestar trabalho solidário por um dia, a grande maioria expressa o desejo de 

voltar e trabalhar novamente na próxima edição da Festa. 

 

4.2 Teoria do Capital Social e o Trabalho Voluntário na Festa do Milho 

A entrevista com a presidente da organização estudada revela dados evidenciam os 

paralelos entre a Teoria do Capital Social e o fenômeno do trabalho voluntário na Festa do 

Milho. Tais paralelos são explicitados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Paralelos entre a Teoria do Capital Social e o Voluntariado na Festa do Milho. 

Teoria do Capital Social Voluntariado na Festa do Milho 

O capital social reúne uma variedade de entidades em 

uma forma de estrutura social e facilitam ações dos 

indivíduos dessa estrutura, é fomentado pela simpatia 

e reciprocidade de pessoas em relação a outras pessoas 

(COLEMAN, 1990).  

Os voluntários apresentam perfis diferenciados tais 

como familiares dos deficientes, funcionários da 

entidade, membros de igrejas e clubes de serviço, 

representantes da indústria e comércio local, e 

estudantes ainda assim todos trabalham de forma 

organizada e eficiente. 

O capital social é percebido em ambientes de apoio 

familiar, sistemas escolares e organizações horizontais 

e verticais (COLEMAN, 1990).  

A motivação da entidade para realizar o evento é 

assumida perceptivelmente pelos voluntários: 

mobilizar pessoas para ajudar os menos capacitados. 

O capital social se refere a recursos acessíveis a 

indivíduos ou grupos pertencentes a uma rede mútua 

de relacionamentos e produz benefícios comuns 

As contribuições dos voluntários são variadas em 

razão de suas habilidades, alguns contribuem com 

conhecimentos culinários, com habilidades em 

decoração, ou experiência em atividades 
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(BOURDIEU, 1980; ROBINSON, 2002). administrativas, a mídia divulga o evento, e quem não 

possui uma habilidade específica ajuda com trabalho 

manual na limpeza ou atendimento. 

O capital social é provido de normas e confiança que 

facilitam a coordenação e cooperação para benefício 

mútuo (PUTNAM, 1995). 

A comunidade confia nos organizadores do evento a 

ponto de oferecer trabalho voluntário em todas as 14 

edições já realizadas do evento e também por 

prestigiá-lo consumindo os alimentos, a mídia 

colabora por divulgar o trabalho realizado pela 

entidade no município em benefício dos deficientes 

necessitados.  

 O capital social pode aumentar de forma cumulativa a 

depender dos valores do meio social, da transparência 

das informações e da interação entre os indivíduos 

(ROBINSON, 2002) 

Anualmente o número de voluntários aumenta, a cada 

ano pode-se notar o retorno dos voluntários que 

trabalharam na edição anterior juntamente com 

pessoas que foram convidados pelos voluntários e 

estão participando pela primeira vez. A diretoria se 

esforça para manter essa confiança por primar pelo 

bom trabalho, transparência e aplicação correta dos 

recursos à causa defendida pela ONG. 

Fonte - Milani (2004), e informações concedidas pela Diretoria do CENAPE em entrevista.  

 

Portanto, a Teoria do Capital Social explica a racionalidade presente no fenômeno do 

trabalho voluntário prestado na Festa do Milho do CENAPE quando observa-se as 

características desse capital tais como estrutura social apta para ações coletivas, rede mútua de 

relacionamentos, normas e confiança para cooperação, entre outras. Também de acordo com 

Coleman (1994), a reciprocidade é um fator comum ao capital social e ao terceiro setor, 

especialmente em entidades filantrópicas esse fator pode explicar a caridade prestada a 

estranhos, afinal os indivíduos que demonstram tal atitude desejam receber um tratamento 

semelhante caso eles mesmos ou seus entes queridos venham a estar em situação de 

necessidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após estudar uma organização atuante no campo do terceiro setor, percebe-se que os 

recursos que organizações dessa área de atuação tem acesso através das redes de 

relacionamento e do trabalho voluntariado são valiosos e talvez, indispensáveis. Conclui-se 
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então que gestores dessas organizações precisam conhecer os fundamentos da Teoria do 

Capital Social objetivando criar nessas organizações um espaço propício à manifestação desse 

capital, situação esta que possivelmente já é buscada de forma intuitiva. A realização de mais 

estudos acadêmicos que vinculem o capital social a organizações que realizam outras 

atividades no campo do terceiro setor podem contribuir para o fomento do capital social nesse 

ambiente que presta relevantes serviços à sociedade. 
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CARACTERÍSTICAS DO CAMPO ORGANIZACIONAL INDÍGENA DE SÃO 

GABRIEL DA CACHOEIRA/AM 

 

Daiane Oliveira Medeiros (UNIR) 

Carlos André da Silva Muller (UNIR) 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo descrever o campo organizacional indígena de São Gabriel da 

Cachoeira/AM. A abordagem teórica utilizada será a da teoria institucional sociológica com especial ênfase no 

entendimento de estruturação de campos organizacionais. Assim, a proposta desta pesquisa baseia-se em 

investigar qual o nível de estruturação de campos organizacionais indígenas. No município de São Gabriel da 

Cachoeira/AM na região do Alto Rio Negro, as associações são um dos grandes fatores que atuam diretamente 

na sustentação desse tipo de proposta de desenvolvimento social em uma região caracterizada pela diversidade, 

sendo considerado o município com maior número de indígenas no país. Através da metodologia de abordagem 

qualitativa, método de análise de conteúdo como tática para a investigação e como mecanismos de busca para 

compreensão da realidade da região, com vistas a contribuir para o entendimento de elementos transdisciplinares 

e à busca conjunta de soluções adequadas para a melhoria dessas condições locais. 

 

Palavras-chave: Alto Rio Negro. Empreendedorismo. Indígena. Teoria institucional. 

 

1 INTRODUÇĂO 

A teoria institucional na sociologia organizacional guarda especial ênfase na 

compreensão de estruturação de campos organizacionais. A teoria é um rompimento com a 

visão meramente eficientista de estruturação burocrática de origem weberiana, pois acrescenta 

novos elementos de análise no escopo de análise das organizações. 

Para este novo paradigma, campos organizacionais são espaços simbólicos que 

delimitam a inter-relação de organizações por compartilhar crenças e valores comum, e que 

por meio desses estruturam campos para modelar adequadamente a vida institucional 

(DIMAGGIO & POWELL, 1983; SCOTT, 1994; FLINGSTEIN, 1991, 1999, 2001). A noção 

de campo permite que se trace um meso-espaço para inter-relação de um conjunto de 

organizações que compartilham um sistema de significados, cujos participantes interagem 

umas com as outras (SCOTT, 1994; 2008). 

Diante dos questionamentos acerca de uma sociedade hedonista e utilitária, frutos de 

um capitalismo que visa meramente o lucro, e frente aos questionamentos mundiais em busca 

de uma sociedade socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta 
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(ELKINGTON, 2001), novas formas de organizações passaram a ganhar representatividade 

na sociedade, as organizações do terceiro setor ou os negócios sociais (YUNUS, 2006).  

Entendidas como organizações privadas, sem fins lucrativos ou com valores sociais 

claros, estas organizações são dirigidas com finalidades coletivas ou públicas e que englobam 

uma ampla gama de organizações e tem sua atividade empreendedora voltada para promoção 

da mudança social.  

Diversas atuações de organizações sem fins lucrativos se estabeleceram com a 

finalidade de buscar soluções para os problemas enfrentados com base em políticas sociais e 

cooperativas. Existem assim no município de São Gabriel da Cachoeira diversas entidades 

sem fins lucrativos como a Federação das Organizações Indígenas (FOIRN), o Instituto 

Socioambiental (ISA) e a Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI), essas organizações 

foram as primeiras catalisadoras de diversas que existem na região do alto Rio Negro, com 

um único intuito: trabalhar junto a comunidades socialmente excluídas, na construção de 

atividades que gerem renda e busque defender bens e direitos sociais coletivos relativos ao 

meio ambiente, patrimônio cultural e direitos humanos, este artigo visa descrever as 

organizações que pertencem ao campo organizacional indígena de São Gabriel da Cachoeira e 

qual o papel desempenhado pelas mesma para a estruturação do campo em questão.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Na concepção de DiMaggio (1991, p. 267) para compreender a institucionalização nas 

organizações é necessário entender seus processos e a estruturação do campo organizacional. 

Campos organizacionais são “aquelas organizações que, no agregado constituem uma área 

reconhecida da vida institucional: fornecedores chaves, consumidores de recursos e produtos, 

agências regulatórias e outras organizações que produzem serviços ou produtos similares”. As 

organizações que fazem parte do campo relacionam-se continuamente de forma constante 

interagindo umas com as outras (DIMAGGIO; POWELL, 1991 p.64).  

A teoria preconiza o campo organizacional como espaço de interação organizacional 

e, portanto, os olhares se voltam não somente para as relações de organizações próximas, no 
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qual as redes ou empresas têm ligação entre si, mas também para a interação dos atores cuja 

proximidade é simbólica e não necessariamente espacial.  

Muitos autores abordaram o tema sob diversas lentes, o que possibilitou a Machado-

da-Silva et al a classificação de seis perspectivas teóricas acerca de campo organizacional, 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 1 - Perspectivas Teóricas sobre Campos Organizacionais 

 
Fonte: Machado-Da-Silva, Guarido Filho e Rossoni, 2010, p.113. 

 

Desde a concepção de campos organizacionais apresentada por DiMaggio (1983) onde 

o campo corresponde a um complexo de organizações que responde a um ambiente 

organizacional, até a abordagem de DiMaggio e Powell; White Owen Smith (2005) nota-se 

que o campo organizacional continua sendo visto como um espaço de relacionamento, de 

interação entre as organizações que o constituem, assim o foco dos autores acima sempre 

recai mais à dimensão estrutural do que à dimensão simbólica, em termos práticos, a 

dimensão simbólica de um campo aliada à sua faceta material, sob a ótica dos atores, acaba 
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definindo uma arena de interação, da qual deriva sua noção de posição no campo, bem como 

seus parâmetros para a ação ( MACHADO-DA-SILVA, 2006). De fato, entre os conceitos 

apresentados por Machado-da-silva as diferenças estão nos interesses que as perspectiva 

teórica aborda.  

O campo organizacional faz parte de um ambiente social mais complexo, que vai 

além do aspecto formal das organizações e de sua estrutura. Nesta perspectiva, os atores 

sociais, as organizações e as instituições consideradas em um determinado campo exercem 

influência e são influenciadas no meio em que se inserem. A ideia de campo contempla a 

importância tanto da conectividade (LAUMAN et al., 1978) quanto da equivalência estrutural, 

ou seja, isomorfismo. DiMaggio e Powell (1991) indicam quatro elementos na estruturação de 

campos organizacionais: 

Quadro 2 - Elementos de Estruturação de Campos Organizacionais 

1. As organizações passam a interagir mais no campo. 

2.Origem de estruturas de dominação e padrões de coalizões inter organizacionais 

visivelmente definidos; 

3. Aumento na carga de informação com a qual as organizações dentro de um campo 

devem lidar; 

4.Desenvolvimento de conscientização mútua entre os participantes de organizações que 

estão envolvidas no mesmo tipo de negócio. 

Fonte: DiMaggio e Powell (1991). 

 

Para o autor, esses indicadores estão associados às duas características básicas das 

organizações: idade e tamanho. A idade das organizações pode influenciar diretamente na sua 

estruturação ao passo que instituições tendem a formar laços através de associações 

comerciais, por exemplo, objetivando proteger seus interesses e aumentar seu poder frente aos 

seus diferentes atores envolvidos, sobretudo o Estado. No que diz respeito ao tamanho, é visto 

que grandes organizações conseguem dispor de muito mais recursos para buscar parcerias e 

outros investimentos com outras organizações, buscando assim estabelecer mecanismos com 
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mais informações e entendimento comum sobre vários aspectos de interesses dos 

participantes. 

Aos quatro indicadores apresentados por DiMaggio (apud DiMaggio e POWELL, 

1983) para estruturação do campo, Scott (1995) complementa com mais quatro:  

 

Quadro 3 - Elementos de Estruturas segundo Scott 

1) extensão do acordo sobre a lógica institucional que direciona as atividades no campo;  

2) o aumento do isomorfismo estrutural entre as populações no campo;  

3) o aumento da equivalência estrutural de conjuntos de organizações no campo;  

4) o aumento da definição das fronteiras do campo. 

Fonte: Scott (1995). 

           

O 3º e o 4º indicador dão entendimento a uma questão relativa ao caráter cíclico do 

isomorfismo, sendo este ao mesmo tempo causa e consequência do maior grau de estruturação 

do campo. Um campo organizacional em seu estágio inicial é composto de organizações 

isoladas e especializadas, que não se reconhecem num campo e que não compartilham 

valores. Com o passar do tempo, o campo vai se estruturando e as organizações reconhecem a 

importância umas das outras, estreitando relacionamentos, aumentando a interação e 

convergindo para o compartilhamento de valores, conforme a  
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Figura 3: Etapas de Formação de um Campo Organizacional 

 
Fonte: Carvalho e Vieira (2003 p. 19). 

 

Entender quais são os componentes-chave dos campos organizacionais é importante 

para que se possa refletir sobre a estruturação do mesmo. A concepção de estruturação 

institucional de um campo organizacional incide nos quatro elementos aqui já citados 

abordados por DiMaggio e Powell (1991). Assim, os campos organizacionais altamente 

estruturados estão aptos para a homogeneização de práticas e de estruturas organizacionais e, 

uma vez que diferentes organizações, no mesmo ramo de negócios, estejam estruturadas em 

um campo concreto, forças emergem, levando-as a se tornarem mais similares umas às outras. 

Para os autores, a tendência é que quanto maior a organização, mais semelhantes serão 

os campos organizacionais, uma vez que, a partir de certo ponto, as mudanças e seus 

respectivos efeitos serão a redução da diversidade no campo organizacional, fenômeno este 

conhecido como isomorfismo. 

Conceito chave na literatura institucional é o isomorfismo como forma de explicar as 

configurações organizacionais como meio de aumentar a compatibilidade com as 

características ambientais (DIMAGGIO; POWELL, 1983; ROWAN, 1982).  

DiMaggio e Powell (1983) com base nos trabalhos de Meyer (1979) e Fennell (1980) 

apontam a existência de dois tipos de isomorfismo: o competitivo e o institucional. Hannan e 
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Freeman (1977), tratam do isomorfismo competitivo assumindo um sistema de racionalidade 

que enfatiza o mercado de competição e a mudança de nicho, entre outras. Esta visão sugere 

que isto é mais apropriado para aqueles campos onde existe competição livre e aberta. 

DiMaggio e Powell (1983) argumentam que o isomorfismo institucional é a razão dominante 

pela qual as organizações assumem determinadas formas. De acordo com os autores, as forças 

motoras que levam à racionalização e à burocratização se baseiam em uma economia 

capitalista de mercado, tendo a burocratização como uma jaula de ferro em que a humanidade 

se vê confinada, perspectiva abordada nesta pesquisa.  

Na perspectiva de Daft (1999), o isomorfismo institucional surge através de uma 

estrutura e abordagens comuns entre as organizações do mesmo setor. Os relacionamentos 

inter organizacionais possuem forças que fazem com que as organizações de um mesmo setor 

se tornem similares entre si. 

Assim como afirmam DiMaggio e Powell (2007), esse tipo de isomorfismo mostra que 

as organizações competem não apenas na busca por recursos e clientes, e sim na busca por 

poder político e legitimidade institucional. Pode-se então concluir que o isomorfismo 

institucional é visto como uma ferramenta utilizada para entender as políticas e as cerimônias 

difundidas nas organizações. Com o intuito de explicar como ocorrem as mudanças 

isomórficas, ainda na perspectiva de Di Maggio e Powell (1983), o isomorfismo pode se 

desenvolver por meio de mecanismos coercitivos, miméticos ou normativos. No primeiro 

caso, uma organização mais forte exerce pressões sobre outra. A utilização dos mecanismos 

coercitivos pode ocorrer na relação de uma subsidiária com sua matriz, quando a primeira é 

obrigada a adotar as medidas que são definidas por decisão da segunda. 

O isomorfismo mimético acontece quando uma organização adota procedimentos e 

práticas já desenvolvidas e vivenciadas em outras organizações. O isomorfismo normativo 

está ligado diretamente e, principalmente, a modos similares de interpretação e de ação frente 

aos problemas que surgem no contexto organizacional. A regulamentação profissional que 

tende a compartilhar normas e procedimentos entre vários indivíduos é uma das formas mais 

frequentes de pressão isomórfica normativa (DI MAGGIO; POWELL, 1983). 
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Carvalho et al. (1999) destacam que as organizações que demonstram um 

comportamento isomórfico em relação a outras parecem ser motivadas pela autodefesa 

mediante o desenvolvimento de condutas semelhantes ao procedimento de outras 

organizações, o que pode facilitar as transações por meio da incorporação de regras 

socialmente aceitas. 

Em 2008, Scott ao aprofundar os estudos na área, comprovou que os campos 

organizacionais possuem componentes que são importantes para o entendimento de sua 

estruturação, esses componentes nos permitem conhecer como as ideias se movem no tempo e 

espaço e quem ou o que faz com o que as mesmas se movam. Para Scott (2008), 

independentemente do tipo, as instituições são conduzidas por sistemas simbólicos, sistemas 

relacionais, rotinas e artefatos, apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 4 - Sistemas 

 

 

 

Sistemas 

relacionais 

A atenção é voltada aos sistemas relacionais, onde conectam-se organizações numa 

extensa rede de relações que retratam as estruturas que já existem. Os relacionamentos 

entre as organizações variam pela frequência e natureza de suas trocas, multiplicidade e 

ausência de conexões e a localização central ou periférica das organizações.  São 

interações entre grupos de diretores, amizades, laços escolares e podem apresentar nível 

baixo de relação por meio de afiliações e comunidades de práticas que atravessam os 

limites organizacionais (DIMMAGIO E POWELL, 1983,2005). 

 

 

Sistemas 

culturais 

cognitivos 

 

 

 

É centrado na lógica que prevalece no campo e na estrutura cultural. Por lógica 

institucional entende-se “um conjunto de práticas materiais e simbólicas que constituem 

os princípios institucionais e estão disponíveis para organizações e indivíduos. (SCOTT, 

2008 P. 186). A lógica institucional varia no conteúdo da natureza das crenças e 

pressupostos na sua penetração. Já a estrutura cultural refere-se ao esquema de 

interpretação que possibilita aos atores sociais localizar, perceber, identificar e rotular 

eventos ocorridos como forma de estabilização do seu entendimento. (GOFFMAN, 1974 

apud FLINGSTEIN,2001).  

 

Repertório de 

ações coletivas 

 

Ajuda a melhor entender a maneira pelo qual modelos cognitivos e culturais agem tanto 

para constranger quanto para habilitar a ação social (SCOTT,2008). Refere-se às 

possibilidades de atuação que são tidas como certas, como adequadas para a ação em 

determinada situação.  

 

Arquétipos 

organizacionais 

Tem como pressuposto que a estrutura e as práticas organizacionais tanto influenciam 

quanto moldam os valores fundamentais que são compartilhados pelos membros das 

organizações (KIRKPATRIK; ACKROYD,2003). 

Fonte: Scott (2008) 

 

Os sistemas simbólicos incluem um vasto leque de regras, valores e normas, 

classificações, representações, modelos e esquemas que conduzem o papel dos atores. Nesse 
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sistema a linguagem uma importância significativa, pois é através da mesma que podem ser 

criados campos que se unificam e assim passam a realizar troca e comunicação passando a ser 

responsáveis por uma nova lógica institucional.  

Sistemas relacionais são compostos das conexões existentes entre os atores, o que 

inclui redes de relacionamento social compartilhadas pelas organizações. Essa interação 

provoca a passagem de significados das organizações. Assim, tais sistemas dependem de 

interações padronizadas de conexões com redes de atores com posições sociais (Scott, 2008). 

Um repertório de ações coletivas pode ser entendido como as rotinas conhecidas pela 

organização, a atuação dos empreendedores à frente das instituições, refletem o conhecimento 

tácito dos atores e dependem das ações padronizadas. Elas são ações desempenhadas por 

pessoas específicas no momento em que estão engajadas em uma rotina. Mais do que a 

aquisição de um sistema de regras ou representações, elas contemplam o aprendizado de 

modos de agir e de resolver problemas. Os sistemas relacionais têm relevância para as rotinas 

como condutores institucionais porque é por meio de tais sistemas que os procedimentos são 

apreendidos, sustentados e renovados (Scott, 2008).  

 

3 METODOLOGIA  

A população desta pesquisa é representada pelo campo organizacional indígena no 

município de São Gabriel da Cachoeira/AM. Conforme definição de Di Maggio e Powell 

(1983) que definem “campo organizacional como conjunto de organizações que compartilham 

sistema de significados comuns e que interagem mais frequentemente entre si”, logo entende-

se como todas as organizações públicas e privadas que atuam de forma direta ou indireta 

interagindo com sociedade indígenas, sejam esforços econômicos, socioambientais, culturais, 

entre outros. 

A amostra foi definida de forma intencional (MINAYO, 2001) considerando o escopo 

desta pesquisa. A partir das atividades realizadas por esta autora no Instituto Federal do 

Amazonas (IFAM), teve-se acesso à uma organização central, a Federação das Organizações 



 

294 

 

Indígenas (FOIRN), que congrega as diversas etnias indígenas deste município. A partir dela, 

buscou as demais (associações, organizações indigenistas, órgãos públicos, empresas entre 

outros), considerando a relevância destas para o campo organizacional, com base na 

declaração daqueles que a indicarão. 

Operacionalmente, coleta de dados foi realizada a partir de palestras realizadas por 

esta pesquisadora sobre gestão de associações, a partir da qual se estabeleceu a relação de 

confiança necessária com os pesquisados, para depois realizar as entrevistas, em geral com 

aqueles como reconhecidos líderes das comunidades indígenas, vistos como representantes 

destas organizações, entendidos como as pessoas responsáveis por atuar mais 

sistematicamente nesse processo de estruturação (CRESWELL, 2010). 

As palestras ocorreram com o objetivo de reunir todos os membros da associação 

visitada e repassar conhecimento relacionados a gestão, logo após a palestra os presidentes 

das associações juntamente com os secretários, nos respondiam as questões apontadas no 

roteiro de entrevista, toda entrevista foi gravada para mais tarde pudesse ser ouvida, analisada 

e transcrita. Nesse momento da palestra ocorreu também observações participante que tinham 

como finalidade examinar a maneira como os mesmos se organizam, tendo em vista que 

diante do cenário a ser analisado seria possível trabalhar as informações e trazer conclusões 

sobre as ações que já foram desenvolvidas.  O quadro a seguir apresenta as organizações 

pesquisadas e suas devidas descrições: 
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Quadro 5 - Amostra da Pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

As informações percebidas foram anotadas em um diário de campo que foi utilizado 

como ferramenta para análise posterior. Foram registrados também algumas interpretações, 

análises iniciais que refletem a sua experiência no campo estudado, sendo possível também 

comparar as organizações em estudo umas com as outras através das percepções descritas. 

Por fim a pesquisa documental assistemática (GIL, 2008) foi realizado em documentos 

oficiais, livros acadêmicos ou não e homepages oficiais para buscar confirmações, 

aprofundamento ou confronto com outros dados desta pesquisa obtidos nas outras duas 
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formas de coleta de dados, tratando-se de uma pesquisa aleatória e intencional onde os dados 

foram coletados para corroboração dos atores. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

O município de São Gabriel da Cachoeira está localizado à Noroeste do Estado do 

Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela.  Com uma extensão 

territorial de 112.255 Km² é um dos maiores municípios do Brasil e seu espaço geográfico 

corresponde a 8% do total deste estado, da região conhecida como Alto Rio Negro. Esta 

região é habitada por 23 povos indígenas diferentes, uma população de cerca de 37 mil 

pessoas (IBGE, 2010), que estão distribuídas ao longo de 750 comunidades indígenas, 

principalmente, localizadas as margens dos principais rios da região. Em média, 95% da 

população é de origem indígena. São Gabriel da Cachoeira é possivelmente o lugar mais 

plurilíngue das Américas, onde se falam 23 línguas indígenas, de quatro troncos linguísticos 

diferentes (Tupi-Guarani, Tukano Oriental, Maku e Aruak). 

 

É possível verificar que na região do Alto Rio Negro existe uma gama muito grande 

de “cultura indígena” vivendo imbricada no constante processo de reconstrução, 

pois a região compõe uma diversidade cultural elevada, além das vinte e três etnias 

indígenas existentes na região, convivem nesse lugar outros atores sociais como: 

comerciantes, funcionários públicos, pesquisadores, militares entre outros, vindo de 

diversas regiões do Brasil e até do exterior. (NOGUEIRA, 2008, p 31). 

 

As línguas faladas pelos diferentes povos no alto rio negro são de uma grande riqueza 

cultural. Algumas delas, como o tukano e o baniwa, são usadas por muitas pessoas, e outras, 

como o tariana e o dow, são faladas por poucas pessoas, podendo ser consideradas mais 

extintas não região. O mapa a seguir apresenta as principais características do município, bem 

como as etnias mais conhecidas naquela região.  

 

 



 

297 

 

Figura 2: Caracterização Sócio étnica 

Fonte: Instituto Socioambiental 

4.1 O campo organizacional indígena 

Segundo documentos da Federação das Organizações Indígenas (FOIRN), existem no 

município 83 (oitenta e três) associações distribuídas em todo o território. Essas associações 

têm como objetivo a organização de pessoas para a produção artesanal e agrícola com foco na 

venda desses produtos e com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas ou alcançar os 

objetivos comuns, via cooperação. Do número total de associações 10 (dez) localizam-se em 

território urbano e o restante em comunidades ao longo da extensão territorial adentrando a 

selva amazônica. 

Foi identificado, entretanto, que um grande número dessas associações também se 

encontra inativas e não foram localizadas durante a pesquisa, as que estão aqui descritas 

representam as mais atuantes na região. (FOIRN, 2016). Existem ainda outras organizações 
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no campo organizacional indígena de São Gabriel da Cachoeira, este campo está estruturado 

conforme a figura a seguir: 

 

Figura 3 - Estruturação do Campo Organizacional Indígena de São Gabriel da Cachoeira 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas as associações descritas são filiadas à Federação das Organizações Indígenas 

(FOIRN), por exigência da mesma, para que esta possa ganhar legitimidade e força na busca 

pelos direitos dos povos indígenas. O que demonstra a presença de isomorfismo institucional 

coercitivo, pois existe uma pressão exercida pela FOIRN para a homogeneização do campo, 

uma vez que se é exigido que para acessar recursos precisa ser formalizado como associação. 

Isso não quer dizer que as associações devem atuar de maneira idêntica e sim que devem 

formalizadas para garantir direitos perante à FOIRN.  

Destaca-se ademais que há uma relação hierárquica da FOIRN perante às outras 

associações, uma vez que essa é considerada a detentora de toda representatividade, é descrita 
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por seus membros como uma ponte entre as comunidades indígenas e instâncias exteriores a 

estas como os órgãos dos poderes estatais e organizações não governamentais.  

 Para ganhar representatividade, indígenas se reúnem em associações, através de suas 

representações ganham direito à participação em assembleias e consequentemente direito a 

voto em questões importantes como a escolha do presidente da Federação, regulamentações, 

dentre outros. Consequentemente como mostra a figura 3 todas as organizações são ligadas 

diretamente à FOIRN,  

O campo organizacional estudado pode ser definido como um campo em estruturação, 

onde as organizações reconhecem a importância umas das outras, existindo uma interação 

entre elas (Di Maggio e Powell, 2001), no entanto ainda há ausência de uma 

institucionalização mais enraizada, para que haja estabilidade, pois que a experiência de se 

organizar na forma de associação trouxe para os povos indígenas da região um aprendizado de 

uma série de elementos que eram exteriores aos contextos indígenas, tais como estatuto, 

documentos governamentais, legislação, eleições e editais de projetos para arrecadação de 

recursos.  

Ressalta-se também que as associações que formam o campo são fundadas e formadas 

por indígenas, o que adiciona uma dimensão mais complexa, pela falta de compreensão da 

língua, costumes e outros elementos que tornam o campo complexo. Foi percebido em 

diversas anotações do diário de bordo que as associações são muito heterogêneas, como 

acontece com a associação D e a associação A, onde a primeira está conectada com diversas 

outras organizações presentes no campo, já a segunda limita-se a fazer conexão com a FOIRN 

por força isomórfica.   

Entender as inter-relações entre os atores do campo é útil para compreender como esta 

dinâmica influencia no processo de formação do campo, justificando as decisões tomadas 

pelos mesmos frente às organizações. Como afirmado por Vieira e Carvalho (2003), um dos 

principais objetivos seria descobrir valores que os principais atores sociais compartilham no 

campo, quais seriam os recursos de poder e como estes seriam utilizados na busca dos 

objetivos. Nas entrevistas realizadas na pesquisa, buscou-se colher informações de como cada 
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ator percebe o seu papel no campo organizacional, bem como percebe o papel dos demais, e 

foi fornecida a oportunidade de os entrevistados avaliarem o seu próprio desempenho, bem 

como o desempenho da associação como um todo.  

Sendo assim, as associações foram pesquisadas para compreender as suas lógicas de 

atuação e ligação junto a FOIRN. Verificou-se, em geral, que estas têm como objetivo a 

geração de renda aos associados, todas possuem estatuto social e realizam assembleias para a 

tomada de decisão. Percebe-se que o principal objetivo ali é a valorização da cultura local, os 

associados desejam gerar renda com produtos oriundos da diversidade cultural da região. 

Entre os produtos fabricados pelos indígenas estão os artesanatos muito utilizado pelos 

mesmos para os afazeres domésticos como caça e pesca. 

 

“...o que hoje chamamos de artesanatos na verdade são artefatos muito usados nos 

afazeres do nosso dia a dia, como a pesca, caça, agricultura e etc. Esses artefatos 

possuem técnicas milenares de confecção e possuem marcas da nossa identidade 

cultural, evidenciadas pelos tipos de trançados, desenhos, pinturas e matérias-primas 

utilizadas…” (Entrevistado FOIRN) 

 

 Verificou-se que igualmente a dança tem bastante importância cultural e afeta 

o campo organizacional indígena: 

 

“A dança é uma das mais fortes expressões da nossa cultura.  Elas aparecem em 

cerimônias tradicionais importantes, como as festas de iniciação, e em eventos mais 

comuns, como nas festas de comemorações ao dia dos professores ou dia das mães, 

por exemplo. Também dançamos durante os dabucuris, que são festas onde um 

grupo oferece a outra grande quantidade de frutas, peixe ou caça. E para deixar as 

festas animadas, a grande maioria dos nossos povos consome caxiri (bebida 

fermentada), ipadú e tabaco…” (Entrevistado FOIRN). 

 

Nas vésperas de festas ou cerimônias comemorativas os indígenas fazem pinturas 

corporais com jenipapo e carajuru. Nesse universo de 23 culturas, há muitas semelhanças de 

danças, porém cada grupo possui sua versão, esses grupos são conhecidos como “etnia” e 

habitam as comunidades, cada comunidade é formada por uma ou mais etnias que são as 

especificidades socioculturais de cada indivíduo refletida principalmente na língua, religião e 

maneiras de agir.  
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Há outras organizações presentes no campo organizacional que foram citadas nas 

entrevistas realizadas e percebidas também nas observações realizadas e anotadas em diário 

de bordo, entre elas estão o Instituto Federal do Amazonas, a prefeitura municipal de São 

Gabriel da Cachoeira, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável 

do Estado do Amazonas (IDAM), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

dentre outras, essas caracterizadas por pertencerem ao Estado e com a finalidade de atingir os 

objetivos políticos, econômicos, sociais, dentre outros. 

 Outras organizações são de caráter não governamental sem fins lucrativos e que tem 

como missão a resolução de algum problema da sociedade, seja ele econômico, racial, 

ambiental ou qualquer outro não atendido pelo poder público, sendo exemplo deste tipo de 

organização no campo o Instituto Socioambiental (ISA) e o Cacuri Espaço Cultural.  

Pertencem ao campo também as associações com personalidade jurídica, uma forma 

básica de organização das comunidades indígenas para a comercialização de seus produtos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o objetivo de explorar o campo organizacional indígena de São Gabriel da 

Cachoeira, tendo como base a concepção teórica de campo organizacional, foi possível 

constar que há presença de sentimento de dependência e da importância da interação entre os 

atores; há emergência de pressões para que as associações desenvolvam suas estruturas; 

ocorre um aumento da complexidade de requisitos organizacionais, sobretudo, decorrente de 

uma pressão para padronização dos artesanatos fabricados pelas associações. 

A finalidade desta pesquisa de entender as características do campo nos permitiu 

compreender que o campo organizacional indígena de São Gabriel da Cachoeira/AM é 

formado por organizações públicas, privadas e do terceiro setor e evidenciar que essas 

organizações interagem quando há interesses comuns, ou seja, por isomorfismo, como é o 

caso da comercialização de produtos indígenas. Os resultados do estudo sugerem que a noção 

de comercialização surge entre valores, ideias e regras sociais, compartilhados entre os atores 
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do campo e que estaria conduzindo as organizações a buscarem a profissionalização de sua 

gestão.   
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CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DE GESTÃO PÚBLICA EM FACE DA INOVAÇÃO 

 

Francisco Vasconcelos (UNIR) 
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RESUMO 

 

Este estudo trata sobre o caráter epistemológico da gestão pública, com foco na inovação do processo decisório. 

A Teoria do Conhecimento é a base deste preparo, foram levantadas e selecionadas concepções propostas por 

Serva (2012) e outros autores que abordam o objeto tratado. Para o preparo aplicou-se o método da Análise de 

Conteúdo, de modo a construir o relatório final ora apresentado. Segue o questionamento proposto: Qual o 

caráter epistemológico de gestão pública em face da inovação? Como objetivo geral estudar o caráter 

epistemológico da gestão pública com foco na inovação do processo decisório; os objetivos específicos levantar 

os principais conteúdos teóricos e conceituais sobre gestão pública (1), analisar o significado epistemológico 

sobre gestão pública em face dos conceitos da New Public Management Theory (2), constituir nova proposta 

epistemológica para a gestão pública (3). Como resultado fez-se possível trazer conteúdos apropriados para 

tarefa de forma satisfatória, com elementos centrados em cultura organizacional no setor público, sua burocracia 

e administração gerencial; quanto ao caráter epistemológico reforça-se possibilidade de abrir novas discussões 

sobre fundamentos conceituais que se transformam ao longo do tempo, enquanto organizações públicas se 

adaptam às mudanças requeridas a partir dos conhecimentos atualizados, pela pressão dos adaptativos requeridos 

pela inovação dos métodos e processos de gestão; foi construída proposta conceitual centrada na dinâmica da 

geração de novos conhecimentos como ofertados pela academia que na atualidade encontram-se desvinculados, 

tendo por consequência entraves que experimentam a gestão pública contemporânea. Esse estudo interessa aos 

envolvidos com a inovação no gerenciamento do setor público. 

 

Palavras-chave: Epistemologia. Gestão Pública. Inovação. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Diferentemente de algumas áreas do conhecimento que possuem objetos de estudos já 

bem estabelecidos, a Administração, compreendida dentro das Ciências Sociais Aplicadas, 

busca constituir-se a partir do desenvolvimento de estudos sobre um caráter epistemológico 

específico, que possibilite sua a afirmação enquanto disciplina científica, ampliando seu 

campo de abrangência. Este ensaio busca interpretar o caráter epistemológico de gestão 

pública.  

O estudo epistemológico da ciência da administração que aborda gestão pública 

enquanto área de conhecimento pode trazer como elemento transversal a inovação do 

processo decisório, válido para a melhoria requerida em organismos governamentais. Em face 
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do exposto, este estudo busca responder ao seguinte questionamento: Qual o caráter 

epistemológico de gestão pública em face da inovação? 

A questão que se impõe aqui diz respeito à mudança de locus da ciência 

administrativa, conhecida a priori como parte da Sociologia que estuda as organizações de 

modo a se estabelecer como de conhecimento que pode ser tratado mediante uma 

metodologia. Destarte, apresenta-se neste documento, como objetivo geral estudar o caráter 

epistemológico da gestão pública com foco na inovação do processo decisório; e para alcançar 

resultado, se propõe como objetivos específicos levantar os principais conteúdos teóricos e 

conceituais sobre gestão pública (1), analisar o significado epistemológico sobre a gestão 

pública em face dos conceitos da New Public Management Theory (2), e constituir nova 

proposta epistemológica para a gestão pública (3). O documento é constituído de tópicos e 

subtópicos envolvendo uma revisão teórica e conceitual, a metodologia, os resultados, a 

conclusão e as referências como segue. 

 

2   REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

Neste módulo serão tratados alguns conceitos de forma a trazer aporte na construção 

textual de natureza epistemológica, útil no debate sobre os fundamentos de gestão pública. O 

conceito de epistemologia neste texto se baseia no saber interdisciplinar no eixo de 

conhecimento científico de natureza sociológica, linguística e antropológica como propõe 

Serva (2012). Para este autor, a epistemologia, também conhecida como a Teoria do 

Conhecimento é parte da Filosofia interessada na validação do conhecimento; é um campo 

disciplinar para atingir em nível sofisticado o conhecimento, e para tanto deverão os 

envolvidos nesta tipologia de estudo manter um caráter crítico na relação causal. Serva (2012) 

indica que o caráter epistemológico se coloca como essencial na constituição científica. 

Outro conceito ora aplicado é o de gestão pública, onde se inclui a definição de 

inovação no processo relacional, o que possibilita leitura epistêmica apontando o 

questionamento que infere a legitimidade da administração pública como ciência, seguindo 
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preceitos em Matias Pereira (2014). De fato, as organizações resultam de ações humanas 

individuais e grupais, na via de práticas significativas para os envolvidos interessados na 

relação. Guarda no seu bojo a impessoalidade e a burocracia como indica Denhardt (2015); 

este autor argumenta que algumas organizações públicas trazem como pressuposto o interesse 

por eficiência e serviço; porém, os seus integrantes se mostram sobremaneira envolvidos em 

rotinas que se fazem insensíveis, tornando a organização muitas vezes arbitrária a ponto de se 

tornar cruel no ponto de vista destas relações. Isso é uma decorrência da atitude de pessoas e 

de interesses de ordem pessoal, e de natureza diversa, que no geral provocam conflitos com os 

objetivos e metas institucionais. 

Busca em Dias (2012) indica que para o entendimento das relações sociais nas 

organizações, se utiliza do conceito de cultura organizacional, que este autor define como 

sendo o marco referencial para os membros da organização, e que se converte em padrões na 

condução da dinâmica interior das estruturas. O citado autor registra que nas organizações são 

encontrados diferentes sistemas de valores que competem entre si criando realidades 

organizacionais diversas em lugar de uma cultura uniforme. Diferentes grupos profissionais 

podem ter diferentes visões sobre a natureza das ações realizadas, ou seja, nem sempre há a 

compreensão e clareza acerca dos objetivos a alcançar. Objetivos profissionais muitas vezes 

confundem-se com objetivos pessoais. Este é o duto teórico que norteia a tarefa na forma 

indicada na sua introdução. 

 

3   METODOLOGIA  

Para a construção deste ensaio utilizou-se o método da pesquisa bibliográfica, 

valendo-se da publicação de materiais já elaborados, representados por livros e artigos 

científicos. Não resta dúvida quanto à vantagem desta providência, pois o apanhado 

bibliográfico permite relacionar o interesse do investigador em dispor de uma gama de 

fenômenos tratados e publicados por variados autores, e em variadas linhas de pesquisa, como 

sugere Gil (2010). 
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Inicialmente realizou-se o levantamento de conteúdos teórico-conceituais sobre gestão 

pública, com intuito de se obter informações acerca das visões conceituais sobre Gestão. 

Como complemento ao apanhado bibliográfico foi significativo o método da análise do 

conteúdo, entendido como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos aplicados a diversos discursos. Conforme Bardin (2011), a análise 

de conteúdo tem como objetivo a manipulação de mensagens, conteúdos e expressões, para 

evidenciar os indicadores que permitam a inferência sobre uma realidade. 

 

4   ESTUDO DO CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DA GESTÃO PÚBLICA COM 

FOCO NA INOVAÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO 

Conforme Denhardt (2015) a gestão pública no Brasil passou por reformas na tentativa 

de reestruturação e modernização do Estado. A primeira tentativa foi a instituição da 

desburocratização na administração pública brasileira, vigente desde a Era Vargas, período em 

que se implantaram no país o patrimonialismo exacerbado, e onde o público era 

frequentemente confundido com o privado, criando vieses de desconformidade no sistema de 

controle do Estado. No ponto de vista epistemológico, se faz possível o desdobramento de 

resultados consubstanciados nos subtópicos que seguem. 

 

4.1 Levantamento dos principais conteúdos teórico-conceituais sobre gestão pública 

Neste tópico serão tratados alguns conteúdos teórico-conceituais referentes à gestão 

pública. Dentre eles, a administração burocrática adotada no Brasil que, baseada nas 

concepções weberianas, conforme tratado por Denhardt (2015) pressupõe um caráter 

autoritário e centralizador. 

Conforme Matias Pereira (2014) a burocracia é defendida como sistema de controle 

social baseado na racionalidade, presumindo uma adequação dos meios para se alcançar os 

fins, tendo como referência a eficiência. Surge da necessidade de um modelo racional que 
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envolvesse todas as faces da organização, a partir da exigência de modelos bem definidos, 

consequentes do crescimento e da complexidade das organizações.  

Ainda corroborando com Matias Pereira (2014) a perspectiva burocrática, reconhecida 

em sua origem como possibilidade de profissionalização do serviço público, em busca da 

eficiência, trouxe consequências indesejáveis. 

 A contratação de servidores sem concurso público, a ausência de desenvolvimento de 

carreiras de altos administradores, a crença nos processos burocráticos, em nome da eficiência 

levou a uma burocratização extrema, ao engessamento das atividades de gestão pública, 

possibilitando o enfraquecimento do núcleo estratégico do Estado, permitindo um desconforto 

no ambiente organizacional, conduzindo a práticas de patrimonialismo. Essas últimas, que 

permeiam instituições públicas nos diversos níveis, têm corroborado para construção de uma 

imagem negativa enraizada culturalmente na sociedade brasileira. 

Outro conteúdo teórico-conceitual referente à gestão pública se refere à administração 

gerencial. Este traz em sua concepção o processo de mudança, transformação e inovação na 

gestão pública. Parte da premissa de que o Estado deve promover melhor a distribuição de 

seus serviços à sociedade. O modelo denominado gerencial, com sua preocupação na 

eficiência e no controle dos resultados, com ênfase no cidadão, visa à simplificação dos 

procedimentos na administração pública. Matias Pereira (2014) afirma que o gerencialismo 

tem como pressuposto o interesse público, a modernização do Estado e a oferta de serviços 

públicos de qualidade à população, vinculam a sua atuação ao interesse da coletividade 

enfocando o cidadão-cliente.  

Essas perspectivas de mudanças no sentido de modernização do Estado para elevar sua 

capacidade de ofertar serviços públicos de qualidade para a população, tornando o Estado 

inteligente e a gestão pública competente, devem considerar as questões que envolvem outro 

conceito, a saber: cultura organizacional, que conforme Dias (2012) se trata de um sistema de 

valores e crenças compartilhado que interagem com as pessoas, com as estruturas da 

organização, os processos de tomada de decisões.  
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Há diferentes sistemas de valores que competem entre si criando realidades 

organizacionais diversas em lugar de uma cultura uniforme. Por isso, diferentes grupos 

profissionais, de uma mesma organização, podem ter diferentes visões sobre a natureza das 

ações realizadas, não havendo compreensão e clareza acerca dos objetivos a alcançar. 

Portanto, é compreensível que objetivos profissionais confundam-se com objetivos pessoais. 

 

4.2 Análise do significado epistemológico sobre a gestão pública em face da New Public 

Management Theory  

A gestão pública, baseada na New Public Management Theory, traz um conjunto de 

princípios norteadores que envolvem diversos aspectos, que permeiam todo o processo de 

tomada de decisões. Por um lado, uma nova gestão pública preocupada com resultados, com o 

atendimento e a satisfação dos cidadãos e por outro lado, voltada para a qualificação, 

satisfação e o envolvimento de seus agentes públicos. Essa baseada na inovação, no 

dinamismo processual, na eficiência das informações e na transparência, com um 

compromisso ético, moral e legal dos envolvidos. Seu objetivo é o resultado positivo nas 

políticas públicas implantadas e na credibilidade da administração pública. 

Debates sobre os fundamentos epistemológicos da administração não faziam parte da 

discussão de seu desenvolvimento teórico-metodológico, caracterizado desde sua origem pela 

inspiração positivista. Um estudo epistemológico que possibilite o aprofundamento acerca da 

gestão pública pode levar a mudanças substanciais sob a perspectiva do conhecimento teórico 

e prático sobre gestão. 

Mesmo a administração não sendo concebida enquanto ciência, por não possuir 

métodos próprios para apreensão de seu objeto de estudo, é necessária a compreensão de sua 

limitação teórico-científica, assim como sua presença no campo das pesquisas científicas, 

apontando suas questões peculiares, buscando uma metodologia própria, a partir de uma 

perspectiva epistemológica, na construção de um locus de atuação. 
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Em conformidade com Serva (2012) a epistemologia se apresenta como um saber 

interdisciplinar, pois estuda a produção do conhecimento do ponto de vista tanto tradicional 

como linguístico, sociológico e antropológico, desse modo, seu estudo traz fundamentos para 

o processo de tomada de decisão. 

É no conhecimento do processo, no devir, na análise conceitual que consiste a tarefa 

da epistemologia, sabendo que o conhecimento é provisório, jamais podendo ser entendido 

como acabado ou definitivo. Serva (2012) corrobora a ideia de que o desenvolvimento de uma 

epistemologia específica é condição fundamental para elevação qualitativa de uma disciplina 

científica, contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento da administração.  

 

4.3 Constituição de uma nova proposta epistemológica para a gestão pública 

Diversas ações desenvolvidas na gestão pública são realizadas sob a perspectiva 

técnica, sem um estudo teórico-conceitual prévio, levando pessoas a rotinas extenuantes, que 

como afirma Dias (2012) são causadas pelo excesso de demandas e pelas relações no 

ambiente organizacional. Nesse sentido, há necessidade de um envolvimento dos gestores 

públicos no sentido de conhecer além do seu ambiente de trabalho, de seus colaboradores e 

parceiros, para que haja uma valorização das ações desenvolvidas dentro do ambiente 

organizacional.  

Estudos que envolvem aspectos metodológicos, conceituais e epistemológicos da 

administração são necessários na medida em que a partir do conhecimento aprofundado de 

questões específicas da ciência administrativa abre-se a possibilidade de entendimento e 

compreensão não somente do fazer per si, como também da essência epistemológica da 

constituição da gestão pública.  

A academia, por meio de grupos institucionalizados de pesquisas, pouco tem 

influenciado as ações no serviço público, havendo uma desvinculação entre o que se é 

produzido nos centros de pesquisas e as práticas realizadas nos setores públicos. Destarte, os 
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conhecimentos construídos por meio de pesquisas acadêmicas devem ser apreciados e 

vinculados à realidade da gestão pública contemporânea.  

Para que haja vinculação entre a academia e as organizações públicas, são necessários 

para além de projetos de pesquisa, projetos de extensão, elaborados com conhecimento 

científico rigoroso, que seja aplicável, compartilhado com os sujeitos de pesquisa, 

possibilitando melhorias no sistema organizacional estudado, com foco na inovação no 

gerenciamento do setor público. 

O Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública mantido pela 

Universidade Federal de Rondônia vem direcionando questões que relacionam a teoria com a 

prática em gestão pública. Impõe dos estudiosos e pesquisadores estabelecerem um crivo 

epistemológico, de modo a promover debates, análise e crítica sob a evolução dos 

fundamentos conceituais úteis na produção científica. Portanto é possível confirmar a 

contribuição acadêmica que tal providência institucionalizada, no âmbito do stricto sensu. 

Porém requer a evolução e a discussão com publicações especializadas dos encontros e 

congressos.  

A partir de ações concatenadas e da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, 

acenderá o surgimento da flexibilidade imprescindível à inovação no conceitual que beneficia 

a gestão do serviço público. A perspectiva de novos conceitos provenientes do saber deve 

ingressar com a mesma dinâmica dos processos gerenciais, servindo como suporte teórico, 

técnico, científico e metodológico nas decisões dos gestores governamentais. 

Recentemente foi estabelecido o tema da epistemologia em gestão, nas áreas de 

Ensino e Pesquisa sob a tutela da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD), principalmente no eixo dos Estudos Organizacionais. O Colóquio 

Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, que vem sendo 

operado pelo Núcleo de Pesquisa em Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento, 

situado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, também realiza pesquisa neste 

eixo do saber. Estas providências são significativas, pois melhoram o conhecimento sobre 
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gestão, a partir da evolução conceitual, pertinente ao campo epistemológico em Ciência da 

Administração. 

O Brasil tem acompanhado o interesse pela reflexão crítica sobre a ciência da 

administração, ocorrido em outros países. Há alguns anos, Programas de Pós-Graduação em 

Administração, como o da Universidade Federal do Paraná e o da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, oferecem a disciplina epistemologia da administração como 

obrigatória, promovendo debates e publicações que corroborem com a temática do caráter 

epistemológico de gestão pública. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente ensaio buscou compreender a importância do caráter epistemológico da 

gestão pública. Por isso a importância do estudo dos fundamentos da ciência administrativa 

como pressuposto para o entendimento da Gestão Pública, enquanto área de conhecimento, 

com foco na inovação do processo decisório.  

Como princípio norteador para a compreensão epistemológica da Administração 

enquanto ciência descreveu-se a importância do estudo constitutivo da Gestão pública, como 

princípio para a tomada de decisões. Com isso constatou-se que a nova gestão pública baseada 

na inovação, no dinamismo processual, na eficiência das informações, na transparência, a 

partir de uma responsabilização com um compromisso ético, moral e legal dos envolvidos, 

traz como objetivo o resultado positivo nas políticas públicas implantadas e na credibilidade 

da administração pública. 

Como o debate sobre os fundamentos epistemológicos da administração não fazia 

parte da discussão de seu desenvolvimento teórico, caracterizado desde sua origem pela 

inspiração positivista, a administração repousara tranquila, sem grandes contestações, 

chegando a um profundo marasmo teórico. Diante disso, chegou-se ao entendimento de que 

mesmo a administração não sendo entendida enquanto ciência, por não possuir métodos 

próprios para apreensão de seu objeto de estudo, necessário é que a ciência administrativa, 
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compreendendo os aspectos de sua limitação teórico-científica, imponha-se no campo das 

pesquisas científicas, apontando suas questões peculiares, buscando uma metodologia própria, 

a partir de uma perspectiva epistemológica, na construção de um locus de atuação. 

A contribuição do mundo acadêmico, no âmbito dos cursos de graduação e pós-

graduação, por meio de encontros e congressos, como já vem acontecendo, para o surgimento 

de uma postura de reflexibilidade sobre o processo de inovação no serviço público, torna-se 

indispensável como suporte teórico, científico e metodológico às ações e tomadas de decisões 

de gestores públicos. 

Por fim, os conhecimentos construídos por meio de pesquisas acadêmicas devem ser 

apreciados e vinculados à realidade da gestão pública contemporânea. Para que haja interação 

entre a academia e as organizações públicas ou privadas, são necessários para além de 

projetos de pesquisa, projetos de extensão envolvendo ações participativas com foco na 

inovação no gerenciamento do setor público. 
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RESUMO 

 

Este estudo trata dos compostos de bens e serviços de uma microempresa do ramo de confecções de vestuário de 

Porto Velho, em competição no mercado, há mais de 20 anos. Através da influência da administração da 

produção de recursos, que alinhados a uma prática comercial dão resultado positivo a sua produção. Este 

trabalho utiliza como base a Teoria da Contingência. Tem como objetivo geral estudar os compostos de bens e 

serviços na produção da empresa citada; os objetivos específicos são caracterizar as implicações dos processos 

de geração de bens e serviços na microempresa em estudo (1), efetuar a Análise SWOT sobre o desempenho 

produtivo da plataforma pesquisada (2) e propor a inovação que possibilite a modernização da atividade de 

confecção de vestuário do empreendimento microempresarial (3). Foi aplicado o método de pesquisa qualitativa 

e estudo de casos alinhados à Prodanov e Freitas (2013); os procedimentos envolveram levantamento de dados, 

descrição teórica, visita in loco e observação de atividades relacionadas a compostos de bens e serviços; a tarefa 

incluiu o auxílio da Análise da Matriz SWOT. Como resultado pode-se constatar que a organização tem 

encontrado dificuldades em desempenhar papel de competitividade, em decorrência do crescimento de seu nicho 

no mercado; ao aplicar a Análise SWOT, se constata que a significativa melhoria na empresa poderia ocorrer 

mediante a ampliação do espaço físico; capacitação de colaboradores e aquisição de máquinas modernas. A 

pesquisa interessa aos que a realizaram e aos que se preocupam com a excelência do desempenho dos processos 

organizacionais da produção. 

 

Palavras-chave: Inovação. Processos. Produção.  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata dos compostos de bens e serviços de uma microempresa do ramo de 

confecções que atua no mercado portovelhense a mais de vinte anos.  Utilizando uma 

metodologia de abordagem qualitativa, por meio de coleta de dados, observações e entrevistas 

com visitas à empresa. Dentro do que foi absorvido, buscou-se atender aos objetivos 

específicos são: caracterizar as implicações dos processos de geração de bens e serviços na 

microempresa em estudo, efetuar a Análise SWOT sobre o desempenho produtivo da 

plataforma pesquisada e propor a inovação que possibilite a modernização da atividade de 
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confecção de vestuário do empreendimento micro empresarial. A pesquisa gerou a seguinte 

questão: qual (is) teoria (s) poderia (m) melhor Inter-relacionar a empresa estudada e suas 

práticas de trabalho no desenvolvimento da produção dos seus bens e serviços? 

 

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

Segundo Chiavenato (2014), a Teoria da Contingência propõe que os aspectos 

universais e normativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste constante entre 

organização, ambiente e tecnologia. As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas 

às condições ambientais. A estrutura organizacional e seu funcionamento são dependentes das 

características do ambiente externo, logo, as contingências externas oferecem oportunidades 

ou ameaças que influenciam na estrutura organizacional e nos processos internos da empresa. 

Portanto, as características da organização dependem das circunstâncias ambientais que a 

cercam e a tecnologia que ela emprega, sendo essas características variáveis dependentes e 

contingentes. O ambiente abrange o contexto externo o qual apresenta diversas condições 

variáveis e complexas, difíceis de serem abordadas no seu conjunto e analisadas com 

objetividade. Sendo assim, é necessário que a organização reconheça o ambiente para reduzir 

a incerteza a seu respeito, ou seja, mapear seu espaço ambiental. 

 

2.1. Conceitos de administração da produção  

Para Slack (2013) administração da produção é a atividade de gerenciar recursos que 

criam e entregam serviços e produtos. Qualquer organização possui uma função produção, 

pois qualquer organização produz algum tipo de produto e/ou serviço. A função produção é 

central para a organização porque produz bens e serviços que são a razão de sua existência, 

apesar de não ser única função, mas é a que pretendemos abordar nessa pesquisa. 
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2.2. Conceito de processos 

Segundo Pereira (2012), um processo é um grupo de atividades realizadas numa 

sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um 

grupo específico de clientes. Com essa premissa, a partir de sua estruturação pretende-se 

redesenhar os processos internos do negócio, sofrendo melhorias drásticas, principalmente no 

que se refere: a redução dos custos; a ampliação da qualidade, adequação dos serviços 

internos; e a redução do ciclo das operações.  

 

2.3. Conceito de bens e serviços 

Segundo Gomes (2014), bens e serviços são tudo aquilo que contribui para o bem-

estar dos indivíduos via consumo (ou seja, é tudo aquilo que uma vez produzido permite 

satisfazer necessidades). Os serviços podem igualmente ser designados por bens não materiais 

(de um ponto de vista econômico, a distinção entre bens e serviços não é relevante: ambos são 

produzidos e ambos são alvo de eventual consumo intermédio ou final).  

 

2.4. Conceito de Matriz SWOT 

Mendes (2011) afirma que a análise SWOT trata-se de uma metodologia para analisar 

o negócio da empresa por meio do levantamento de oportunidades e ameaças do ambiente 

externo e fraquezas e fortalezas do ambiente interno.  

Fazem parte da matriz SWOT quatro componentes, divididos em dois ambientes, ou 

sejam, o macro ambiente, que é externo, e onde se situam as oportunidades e ameaças; e o 

microambiente, que é interno, onde estão as fortalezas e fraquezas organizacionais. As forças 

ou strenghts para Mendes (2011) são consideradas as capacidades e os recursos da empresa 

que se forem combinados podem gerar algum tipo de vantagem competitiva para a mesma 

(como por exemplo: marcas de produtos, conceito da empresa, participação de mercado, entre 

outros). Por outro lado e para o mesmo autor, as fraquezas ou weakness são consideradas os 
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pontos mais vulneráveis da empresa (por exemplo: pouca força de marca, baixo conceito 

junto ao mercado, entre outros). 

O outro lado da Matriz SWOT trata do ambiente externo ou macro ambiente e de 

acordo com Santos e Fernandes (2015) esses fatores podem favorecer, oportunizar ou 

dificultar, ameaçar a realização dos negócios da empresa diante do mercado que atuam. As 

oportunidades são as possibilidades da empresa ao longo de sua existência, sendo essas 

advindas por diversos motivos, como novos fatores econômicos, mercados abertos, entre 

outros. Já as ameaças são as forças externas que agem contra a empresa e que pesam 

negativamente nessa, como por exemplo, a concorrência com empresas de grande porte e 

expressão, redução de consumo devido à queda, por motivo de crises econômicas, a 

sazonalidade dos pedidos, alterações constantes nos preços dos fornecedores e por fim, a falta 

de mão de obra específica para desenvolver tarefas. Abaixo, no quadro 1, está um exemplo 

dos fatores que constroem a matriz SWOT. 

Quadro 1 – Exemplo de Matriz SWOT 

In
te

rn
o

s 

(O
rg

a
n

iz
a

çã
o

) Forças Fraquezas 

São as vantagens que a empresa possui em relação 

aos concorrentes. 

São as competências que estão sobre sua influência, 

mas que de alguma forma, atrapalham ou não geram 

vantagem competitiva. 

E
x

te
r
n

o
 

(A
m

b
ie

n
te

) 

Oportunidades Ameaças 

 São as forças que influenciam positivamente sua 

organização, mas que não temos controle sobre 

elas. 

São as forças que pesam negativamente para a 

empresa. Podem ser consideradas como um desafio 

imposto e que pode deteriorar sua capacidade de 

gerar lucro. 

Fonte: Adaptado pelas autoras. 

2.4. Conceito de inovação 

Para Andrade (2013) a inovação trata-se de uma ferramenta em constante busca pelas 

organizações modernas, especialmente, pela emergente necessidade de melhoria contínua 

visando melhores condições de produção bem como aumento do lucro e capital das empresas. 
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3 METODOLOGIA DO PREPARO  

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, desenvolvida através da coleta de 

dados, que foi realizada com o profissional envolvido na produção da empresa em estudo, o 

funcionamento da gestão e o desenvolvimento de tarefas, foram expostos no processo de 

transformação. Na empresa em questão é preferível que se faça uso da ferramenta de análise 

Matriz SWOT.  

Posteriormente, serão ilustradas as representações dos processos, bem como os 

resultados da pesquisa através de fluxograma explicativo. Em seguida, no quadro 2, é 

especificada a metodologia aplicada à pesquisa, foram dispostos em etapas de maneira 

descritiva. 

Figura 1: Diagrama demonstrativo do processo da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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4 ESTUDO DOS COMPOSTOS DE BENS E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 

VESTUÁRIO. 

A pesquisa foi realizada em uma microempresa do ramo de confecção de vestuário, da 

cidade de Porto Velho. A cartela do cliente foi fidelizada, com base na oferta de uma 

prestação de serviço de qualidade, com personalização eficaz, com estilo e eficiência na 

geração do produto. Essa finalização deu-se por meio de planejamento, cujo foco é 

individualizar e trazer exclusividade a sua caderneta de clientes. O quadro 3, representa a 

relação de interação entre o cliente e a empresa que envolve os seguintes processos; (1) 

contato com o cliente, seus objetivos, desejos e análise de perfil, bem como orçamento de seu 

produto/serviço final; (2) desenvolvimento do projeto, desenho da roupa, compra do tecido, 

corte e prova inicial do produto; (3) ajustes do projeto, posterior venda desse produto para seu 

cliente.  

Quadro 3 – Interação cliente versus empresa. 

Etapas de contato entre o cliente e a empresa 

1º Contato com o cliente 

Ocorre a procura pelo serviço vindo do cliente, planejamento e pesquisa para com 

fornecedor sobre a disponibilidade de matéria prima para confecção do serviço 

e/ou produto para posterior acordo de compra. 

2º Contato com o cliente Prova do produto e/ou serviço oferecido pela empresa para possíveis ajustes. 

3º Contato com o cliente Prova final do produto e/ou serviço e posterior pagamento pelo acordo firmado. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

O que se observa no quadro 3 é que no desenrolar da primeira parte da fabricação do 

produto, gera-se a complexidade que o cliente tem para definir seus desejos, exatamente a 

empresa, cabendo a esta, compor da melhor forma, através do contato com o cliente a maneira 

mais viável de atender as expectativas almejadas, pelo cliente. Na segunda fase, a que se 

refere a fabricação do bem e por final prestação de serviço de venda, é a fase de maior 

importância do estudo, pois, tem a finalidade de atender de forma exclusiva, o pedido do 

cliente, não havendo a possibilidade de fazer estoque do material usado, tendo em vista a 
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individualidade do desejo do projeto. A terceira e última etapa, trata da finalização do projeto 

e entrega ao comprador, havendo uma escassa possibilidade de devolução ou rejeição do 

produto e serviço, visto que a satisfação e desejo do cliente foram quesitos principais nas 

decisões de produção.  

4.1 Caracterização das implicações dos processos de geração de bens e serviços na 

microempresa.  

Na figura 2 abaixo, são caracterizadas através do fluxograma, as etapas dos processos 

desde o atendimento do cliente em sua primeira visita à empresa, etapa 1; a produção do bem 

e consequentemente serviço, etapa 2 e o momento da entrega de seu bem ou produto, que 

consta na etapa 3. Ao desenvolver o fluxograma das etapas de produção observou-se a 

necessidade de uma melhor explanação a respeito de cada um dos passos descritos neste, 

visando um melhor entendimento, os quadros 4, 5 e 6 descrevem cada passo de maneira 

simples e objetiva a relação entre o cliente e a empresa, por meio das etapas demonstradas a 

seguir. 

Quadro 4: Descritiva das etapas do Atendimento. 

Primeiros contatos com o cliente 

 

Passo 1 

Cliente chega à empresa, geralmente por indicação de um cliente anterior e descreve o tipo de vestuário de 

necessita. Durante a conversa o cliente expõe suas dúvidas relacionadas à possibilidade de produção de um 

bem semelhante ao requerido, preços e prazos de prova e entrega. 

 

Passo 2 

O cliente questiona se a empresa vai fornecer a matéria-prima ou se ele deverá levar o tecido adequado à 

confecção do pedido. Caso ele mesmo prefira fazer a aquisição do produto, existem várias opções de lojas 

de tecido na cidade, onde poderá escolher o produto desejado. Posteriormente, o cliente retornará a 

alfaiataria portando a matéria-prima. 

 

Passo 3 

Caso a empresa possua a matéria-prima que agrade ao gosto do cliente, segue os trâmites: são tiradas as 

medidas (do busto, quadril, mangas esquerda e direita, altura, comprimento, entre outros) tudo vai 

depender do modelo que o cliente escolheu.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Quadro 5: Descritiva das etapas da Produção. 

Início da Produção 

 

Passo 4 

São confeccionados os moldes, conforme as medidas do cliente. É feito o corte e são traçados os 

lineamentos gerais do tecido para posterior costura nas máquinas. 

 

Passo 5 

Confeccionada a peça, através de contato telefônico, o cliente é convidado a comparecer à empresa para 

fazer a prova (que é o teste da vestimenta no corpo).  

 

Passo 6 

Se o serviço prestado na confecção do vestuário atender aos critérios de designer e tamanho, são feitos os 

acabamentos, por exemplo: corte de linhas sobressalentes, pequenos ajustes nas barras inferiores, entre 

outros (neste caso, o cliente pode aguardar na recepção para pagar e receber seu produto). Caso o produto 

não atenda aos critérios do cliente ou este deseje mais alguns detalhes a peça volta para ser adequada e é 

estipulada outra data para prova final do produto. 

Passo 7 O cliente retorna à empresa na data estipulada e é realizada a prova final do produto solicitado 

anteriormente, conforme pedido.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Quadro 6: Descritiva das etapas de Entrega 

Entrega do bem e serviço 

Passo 8 Ao experimentar sua vestimenta, agora finalizada, o cliente percebe que seus desejos foram atendidos 

através da prestação do serviço que gerou um bem tangível. Este paga pelo produto e serviço gerado. 

Passo 9 O bem tangível é entregue ao cliente e este demonstra satisfação, pois além do produto também recebe da 

empresa, os bens intangíveis que são: a qualidade do serviço, o cumprimento do prazo estabelecido, a 

flexibilidade ao ter seu produto adaptado ao seu corpo, entre outros. 

Passo 10 Dada a satisfação do cliente, diante de seu pacote de bens e serviços recebido pela empresa, este 

encomenda outro(s) modelo(s) de vestuário(s) e retorna à empresa na certeza de obter desta a melhor 

oferta.  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

A análise dos elementos operacionais da microempresa em estudo caracteriza uma 

tipologia de produção contínua e diversificada, onde a estrutura do produto é flexibilizada 

para atender uma demanda de pedidos exclusivos, englobando os aspectos específicos 

definidos pelo produto objetivado. A empresa atende diversos pedidos, em simultaneidade, 

com flexibilidade e planejamento ordenado para atender a sua clientela em tempo estimado. A 

interação desses conceitos é utilizada de forma pouco coerente com a teoria já que a empresa 

não faz uso da variedade dos estilos de produção.  Para efeito de comparação, no quadro 6, 

logo abaixo, foi elaborado um confrontamento entre o que diz a teoria e o que ocorre na 

prática dentro da empresa.  

 

 

 



 

322 

 

Quadro 7: Confrontamento entre teoria e prática. 

Autor Teoria Prática 

Beuren 

(2013) 

Organizações como sistemas abertos 

adaptáveis à dinâmica ambiental. 

Apesar das mudanças tecnológicas na área da confecção, 

muitas práticas ainda são artesanais, como no caso da 

empresa pesquisada que ainda segue uma rotina de produção 

muitas vezes manual (por exemplo, existe máquina para 

pregar botões, mas a empresa ainda o faz manualmente). 

Chiavenato 

(2014) 

Organizações precisam ser 

sistematicamente ajustadas às condições 

ambientais. 

Não fossem a grande cartela de clientes, já fidelizados, a 

empresa não suportaria a concorrência e as condições de 

instabilidade do mercado. Tendo em vista a dificuldade de se 

ajustar aos ambientes. 

Chiavenato 

(2014) 

O ambiente abrange o contexto externo o 

qual apresenta diversas condições variáveis 

e complexas. 

O ambiente externo de oportunidades e ameaças, variam 

constantemente, podendo interferir na aquisição de materiais 

e equipamentos que otimizariam as confecções de modo 

significativo. 

Slack (2013) A função produção é central para a 

organização porque produz bens e serviços 

que são a razão de sua existência 

A empresa compreende que sem o atendimento (serviço) e a 

produção (confecção do bem tangível), não teria razão de 

existir. 

Pereira 

(2012) 

Produzir um bem ou um serviço que tem 

valor para um grupo específico de clientes. 

A empresa atende aos desejos de seus clientes, tanto na 

geração do bem como na prestação do serviço, atendendo, 

portanto, uma cartela de clientes. 

Pereira 

(2012) 

Não existe um produto ou um serviço 

oferecido por uma empresa, sem um 

processo estruturado. 

Foi demonstrado através do fluxograma (figura 2) os 

processos dentro da empresa. Os processos ocorrem 

estruturadamente desde o atendimento até a entrega. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

4.2 Análise SWOT sobre o desempenho produtivo da plataforma pesquisada 

A evolução de desempenho da empresa em estudo retrata um ambiente de grande 

empenho e esforço, para manter-se no mercado, tendo em vista, a competitividade e as 

oscilações econômicas, que a empresa enfrenta por partes de fornecedores e clientes. Através 

da ferramenta SWOT foi desenvolvido uma avaliação entre a aplicação desta na organização 

por meio de observação de como as influências desse auxílio podem interferir no 

desenvolvimento da mesma no mercado de trabalho. No quadro 8, foi realizada a análise da 

Matriz SWOT sobre o desempenho produtivo da plataforma em pesquisa, classificando os 

pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças frente ao microambiente e macro ambiente.  
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Quadro 8 - Funcionamento da Matriz SWOT 

In
te

rn
o

s 

(O
rg

a
n

iz
a

çã
o

) Forças Fraquezas 

1. Qualidade no serviço prestado; 

2. Matéria prima de qualidade; 

3. Domínio de tarefas/Domínio de projeto: (criação 

ou reprodução de projetos) 

1. Localização de difícil acesso; 

2. Pequena área para desempenho de trabalho; 

3. Poucos colaboradores envolvidos; 

E
x

te
r
n

o
s 

 (
A

m
b

ie
n

te
) 

Oportunidades Ameaças 

1. Crédito bancário para ampliação do espaço físico 

da microempresa; 

2. Cursos de capacitação na área de costura; 

3. Diversificação de fornecedores; 

1. Sazonalidade 

2. Queda na procura devido oscilações de mercado; 

3. Concorrência com empresas de maior 

produtividade; 

4. Oscilações preços dos fornecedores;  

5. A falta de mão de obra específica para desenvolver 

tarefas. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Com o objetivo de descrever o que fora exposto no quadro acima (quadro 8), o quadro 

9, faz a correlação descritiva dos fatores que envolvem o ambiente interno da organização, ou 

seja, as forças e fraquezas. Posteriormente, o quadro 10 relacionará as descritivas dos fatores 

externos à organização, que são as oportunidades e ameaças.  

Quadro 9: Correlacionamento entre a teoria e prática Forças e Fraquezas 

Fatores Descritiva 

Forças Internas 

Qualidade no serviço 

prestado 

Com anos de trabalho, através da melhor oferta e serviço, o resultado é a qualidade do 

produto. A empresa mostra-se eficiente no cumprimento dos prazos estabelecidos e eficaz 

no produto e/ou serviço ofertado, com isso garante o respeito dos com seus clientes. Forte 

e competitiva para com o mercado de trabalho. 

Matéria-prima de 

qualidade 
Através da coleta de dados e observações in loco, foi registrada busca pela 

qualidade da matéria prima utilizada garantindo ao cliente o melhor produto. 

Domínio de tarefas / 

Domínio de projeto: 

(criação ou 

reprodução de 

projetos) 

A elaboração dos projetos sejam eles de forma exclusiva ou através de 

reproduções foram avaliados através de coleta de dados e entrevistas não 

estruturadas, que mostraram que a empresa detém domínio de projeto e exigência 

com o melhor produto a oferecer, fortalecendo assim a garantia da procura da 

mesma no mercado. 

Fraquezas Internas 
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Localização de difícil 

acesso 
A empresa localiza-se em uma rua não comercial, de difícil acesso, este fator não 

contribui para ascensão desta. 

Pequena área para 

desempenho de trabalho 
Um fator de desfavorecimento constatado durante as visitas a empresa é a área de 

trabalho, o local é pequeno e mal planejado, subtraindo espaços e dificultando os 

ciclos de tarefas desempenhadas. 

Poucos colaboradores 

envolvidos 
Tendo em vista, a elaboração de muitos projetos em simultaneidade, notou-se a 

dificuldade de atender aos pedidos em grande escala visto o Déficit de 

colaboradores. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Quadro 10: Correlacionamento entre a teoria e prática Oportunidades e Ameaças 

Oportunidades Externas 

Crédito bancário para 

ampliação da 

microempresa 

Dentre as observações avaliadas como pontos positivos ao crescimento 

institucional da empresa, foi apresentada a opção de contratação de financiamento 

bancária que viabilizaria maior conforto, produção e lucratividade a empresa. 

Cursos de capacitação na 

área de costura 
Outra sugestão oferecida foi o investimento nas áreas de capacitação prática e 

intelectual dos envolvidos no desenvolvimento e produção da mesma. 

Diversificação de 

fornecedores 

A descentralização de fornecimento é um ponto avaliado como, relevante à 

empresa, visto a falta de credibilidade encontrada e a dificuldade de negociação 

pro favorecimento da instituição. 

Ameaças Externas 

Sazonalidade As alternadas épocas festivas marcam períodos de produção mais elevado ou mais 

baixo, principalmente quando correlacionam grandes festas periódicas do ano. 

Queda na procura 

devido oscilações de 

mercado 

Mostrou-se aparente na coleta de dados, foi citado devido a difícil oferta de preços 

acessíveis de produtos de melhor qualidade e exclusividade. 

Concorrência com 

empresas de maior 

produtividade 

A produção em comparativo com grandes empresas denota a esta, uma 

desvantagem comercial, sabendo que quando a produção se encontra em larga 

escala o preço tende a ser mais favorável ao cliente. 

Oscilações preços dos 

fornecedores 
A dificuldade de encontrar preços fixos a diversidade de matéria prima oferecida é 

uma presença constante no processo de aquisição de insumos. 

A falta de mão de obra 

específica para 

desenvolver tarefas 

Para o desenho, corte e possível modelagem de determinados moldes de 

Confecções há a necessidade e o cuidado de ter colaboradores aptos a estas 

tarefas, sedo está difícil e minuciosa a empresa encontra dificuldade de oferecer 

mais agilidade na sua produção. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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A aplicação desses fatores no desempenho da empresa mostrou através da observação, 

de como, a microempresa leva em consideração o entendimento, desses processos para 

nortear-se em função de seu serviço. A análise SWOT norteia todo o campo de equilíbrio da 

organização, nela encontra-se a planta de execução de tarefas a serem estudadas e postas em 

prática para melhor adequar os serviços às necessidades do cliente. Observa-se no quadro 10, 

que as ameaças externas à organização se sobrepõem as oportunidades. Muito embora as 

ameaças dos fatores externos tenham influência no cotidiano da empresa, esta não se deixa 

abater, pois conquistou a fidelidade de seus clientes que muitas vezes deixam de comprar um 

vestuário pronto na loja, para adquirir um produto do qual têm certeza que será entregue 

conforme seu projeto inicial. 

 

4.3 Proposta de inovação ao empreendimento micro empresarial. 

A Gestão da inovação correlaciona o entendimento entre o ambiente organizacional 

interno e o externo da organização, ou seja, equilibrando as divergências que possam existir, 

No quadro 11 pretende-se comparar o que diz a teoria da inovação com a realidade da 

empresa estudada.  

 

Quadro 11: Comparativo entre Teoria e prática em confronto com a realidade da empresa 

Autor Teoria da Inovação Prática da microempresa 

Ometo (2011) Consiste numa 

releitura de ideias 

anteriores. 

Em relação ao produto gerado, a Moda é o fator de releitura de ideias. 

Se o cliente solicitar um vestuário que está em alta (na moda) a 

empresa atende sem dificuldades, pois possui os domínios do projeto e 

das tarefas. 

Ometo (2011) Atender ou criar 

necessidades futuras de 

consumo para seus 

produtos ou serviços. 

A empresa atende ao requisito de criar necessidades futuras em relação 

a períodos de festas, como por exemplo, mês das noivas (junho) 

acontecem diversos casamentos e é onde ocorrem diversas solicitações 

de confecção de vestuário para as madrinhas e padrinhos de 

casamento.  

Andrade (2013) Ferramenta em busca 

constante pelas 

organizações modernas 

No caso da empresa em estudo, observou-se que esta não é a sua 

principal busca, sua principal característica é atender ao anseio de seus 

clientes, seja em peças da alta temporada ou vestuário retrô (estilos do 

passado). 

Andrade (2013) Necessidade de 

melhoria contínua 

visando melhores 

A empresa compreende a necessidade de melhorias internas e externas 

que alavancariam a produção e diminuiriam os prazos de entrega do 

produto final (output), porém, no momento, não conta com o capital 



 

326 

 

condições de produção 

bem como aumento do 

lucro e capital das 

empresas. 

necessário para investimentos em melhorias. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Estar sempre se reinventando cria novos padrões agrega valor e abre novas 

possibilidades de investimento. Os riscos também existem e variam conforme a configuração 

de cada empresa, porém sair da rotina pode ser mais vantajoso. A tecnologia atua como aliado 

da criatividade que é tida como o fator fundamental neste processo. Abaixo, no quadro 12, 

foram levantadas as formas como a empresa atua cotidianamente e as propostas para inovação 

sugeridas a partir do estudo.  

Quadro 12: Propostas de Inovação. 

Forma como a empresa está atuando Sugestão de Inovação face à situação da empresa 

Trabalha apenas com o que o cliente 

propõe 

Para os momentos de sazonalidade seria a empresa confeccionar peças 

íntimas femininas e colocar o mostruário em exposição, pois este é um 

mercado básico, essencial que está em constante inovação e não sai de 

moda. 

Localização de difícil acesso Sinalizar de forma adequada as ruas que dão acesso à empresa e identificar 

o local, alterando a fachada residencial para o empreendimento de 

confecção de vestuário, desta forma poderia colocar algumas peças na 

vitrine e chamar a atenção de mais clientes. 

Poucos colaboradores envolvidos Contratar colaboradores, que agreguem valor, com novas propostas, ideias, 

pessoas motivadas que tenham interesse em crescer junto com a empresa. 

Pequena área para desempenho de 

trabalho 

Ampliação do espaço físico, de modo que o cliente possa aguardar e ser 

atendido em um ambiente agradável. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Como incentivo a introdução de inovações, para esta instituição, avalia-se necessário, 

através de investimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos modernos que 

diversifiquem a produção de bens e serviços, fazendo assim com que eleve os números de 

pedidos e consequentemente o lucro da empresa, colocando-a em maior competitividade. Para 

tanto, os mesmos ressaltam que se a busca pela competitividade passa pelo desenvolvimento 

de processos de produtos, ou serviços diferenciados, a compreensão das singularidades da 

gestão da inovação pode facilitar a escolha e a aplicação de ferramentas adequadas. A 

atualização de novas técnicas e práticas de aplicação de mercado, também, desdobram fatores 
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que podem melhorar o desempenho da microempresa, detalhando o processo de 

empreendedorismo. Por fim, a abertura da empresa a contratação de mais colaboradores, estes 

que tenham domínio e experiência, sob as tarefas a desempenhar, trariam novas ideias e 

formas de ascender a maior quantidade de clientes almejados. 

A empresa que opta por inovar enxerga em longo prazo, prevê eventuais mudanças 

nos mercados e desenvolve capacidades para manter-se e/ou competir futuramente, com tudo 

isso fica um passo à frente das concorrentes. Neste âmbito inclui-se também, resolver 

problemas ou se antecipar a eles. Levando em conta que, entender o conceito de inovação e 

praticá-lo demanda tempo, dedicação e investimentos, é necessário modernizar a atividade de 

confecção de vestuário e cuidar para que a organização se torne cada vez mais criativa e 

proativa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para melhor compreender a realidade operacional da empresa, o estudo deste resumo 

expandido proporcionou o entendimento e a correlação de vários conjuntos de ideias que 

remetessem a inovações que destacavam a funcionalidade, alinhamento e inter-

relacionamento da instituição com o mercado de trabalho, crescimento mercadológico e infra 

institucional que desse a esta relativa expressão no seu nicho de mercado. O ambiente 

organizacional relatou um ambiente favorável ao estudo, da teoria da contingência, bem como 

a Teoria da inovação, remetendo aos conceitos de administração da produção e suas 

ferramentas de trabalho e pôr fim a gestão de processos, que foram abordadas para 

interpretação da realidade em foco neste estudo. Ressalte-se que Beuren (2013) afirma que 

esta focaliza as organizações como sistemas abertos adaptáveis à dinâmica ambiental. Foram 

considerados os elementos que constroem a relação dos compostos de bens e serviços na 

microempresa do ramo de confecção de vestuário em Porto Velho. Na microempresa 

pesquisada a produção se contrapõe entre teoria e prática, com rotina da produção de bens e 

serviços preconizados, enquanto sua relação com os clientes não segue um rito empresarial. A 

produção de fluxo contínuo e diversificado, em simultaneidade entre as encomendas que são 
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produzidas com qualidade e eficiência, restando capacitação no que se refere a marketing de 

serviços.  

No objetivo específico 1, detalhou a tipologia da produção, que resumisse em uma 

área de produtividade de fluxo contínuo e diversificado, atendendo a clientela em tempo 

estimado priorizando a individualidade de cada produto planejado. Em seguida o objetivo 

específico 2, tratou-se da ferramenta análise SWOT para melhor interpretar as implicações, 

que a empresa sofre, tanto no ambiente interno quanto externo. Sua disposição de produção de 

bens e serviços e suas dificuldades para com o mercado externo, compondo de fatores 

relevantes a sua manutenção e estabilidade.  Por fim, no objetivo específico 3, foi destacado 

particularidades para adequar as melhores técnicas e práticas de inovação, que podem 

contribuir para o sucesso empresarial, destacando investimentos tanto nas áreas de 

infraestrutura quanto nas áreas de capacidade intelectual, abordando tanto as necessidades de 

crescimento físico, quanto a de melhoramento da qualificação da mão de obra envolvida, em 

todo o processo produtivo. Como prioridade destaca-se o investimento físico, que traria 

inúmeras vantagens competitivas adaptando melhores formas de trabalho a empresa. 
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RESUMO 

 

A presente discussão teórica tem como base a teoria das relações humanas destacando o fator humano e a 

relevância do comportamento organizacional.  Tendo como objetivo apresentar a comunicação interna como 

fator primordial da gestão, das atitudes e desempenho dos empregados de uma organização. Assim, o ponto de 

partida da discussão parte do conceito que é através da comunicação interna que a missão, visão e valores de 

uma organização são propagados a seu público interno e que esta auxilia no processo de integração e valorização 

do mesmo no ambiente organizacional. Assim argumenta-se que esta comunicação é uma ferramenta capaz de 

facilitar relacionamentos e de disseminar informações que auxiliam a organização a alcançar seus objetivos 

através das atitudes e do desempenho de seus empregados. Destaca-se também o papel de gestor como ouvinte 

das preocupações e argumentações de sua equipe a fim de evitar conflitos e partir para soluções que interfiram 

positivamente na organização, tendo esta influência direta na tomada de decisões. Contudo, constatou-se que o 

modo como o empregado age e se posiciona dentro da organização interfere diretamente na imagem, cultura, 

tomada de decisões e objetivos organizacionais, e que a boa gestão e boa prática de liderança em lidar com 

conflitos e falhas de comunicação proporciona a empresa aspectos favoráveis diante do ambiente externo a qual 

está inserida. Diante disso, conclui-se ser fundamental a exploração do tema proposto, com o intuito de valorizar 

e integralizar o relacionamento interpessoal organizacional e, por conseguinte, contribuir de forma relevante para 

o fator comunicação entre gestores e subordinados. 

 

Palavras-chave: Comunicação Interna. Desempenho. Gestão da Comunicação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A comunicação interna conforme Silva (2016) está relacionada com propagar os 

objetivos da empresa e na troca de informações essenciais para a execução de projetos e 

processos organizacionais. É uma área fundamental no processo de planejamento e integração 

na empresa, tornando-se relevante a relação entre gestores e subordinados e entre setores da 

mesma, em busca de disseminar informações. 

O papel da comunicação serve efetivamente para dar suporte a um modelo de gestão 

mais estruturado e que leve a empresa a enfrentar mercados competitivos e desafios diante de 

uma sociedade que busca cada vez mais qualidade de serviços e produtos. Portanto, “espera-

se que cumpra o seu verdadeiro papel social: o de envolver emissor e receptor em um diálogo 
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aberto e democrático, em que a estratégia de gestão da empresa seja construída com base em 

princípios sociais e éticos” (CARDOSO, 2006, pp. 1134). 

Segundo Carvalho (2012, p.42) “os gestores estão conscientes que a vontade em 

comunicar, reforça a liderança e é um fator motivador dos recursos humanos”. O autor 

reconhece a importância dos gestores na comunicação da empresa e sua valorização para o 

desenvolvimento e otimização da capacidade de ouvir seus colaboradores. Diante desse 

contexto, cada vez mais as organizações buscam manter os empregados integrados com as 

informações, como forma de atingir seus objetivos, perante a um cenário de instabilidade e de 

constantes mudanças tecnológicas. Por sua vez, o empregado desenvolve diante do ambiente 

encontrado o senso crítico em relação ao que a organização procura comunicar.  

A pesquisa sobre o tema em questão justifica-se pelo fato de que a comunicação 

interna é essencial em uma organização estabelecendo a integração, relacionamento 

interpessoal, transmitindo conhecimentos e valores da organização e da cultura 

organizacional; fatores que interferem diretamente na produção e serviços da mesma. Para 

Santos (2012 apud ROBBINS E JUDGE, 2008), a comunicação interna estabelece o controle 

do comportamento do público interno, produtos, serviços e também a integração ao credo da 

organização, influenciando na motivação de seus colaboradores. Sendo assim, a qualidade da 

comunicação interfere na interação dos colaboradores em seu grupo social e atua sobre a 

exteriorização de suas satisfações ou frustrações. 

Silva (2016) afirma que o interesse das empresas em promover a valorização e 

integração do colaborador gera iniciativas por meio da comunicação a fim de disseminar a 

informação na organização, torná-la visível e ampla. Esta ideia se baseia na incorporação das 

metas organizacionais e de proporcionar ao colaborador a participação na tomada de decisões 

e no planejamento estratégico da empresa. Deste modo, percebe-se que o público interno 

representa a imagem de uma organização, podendo demonstrá-la de forma positiva ou 

negativa.  

Ademais, a troca de informações e a forma como ela é transmitida leva a formação de 

opinião no ambiente social e profissional, buscando estabelecer uma comunicação que seja 
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efetiva e que estabeleça um elo entre a empresa e seus empregados, interferindo diretamente 

no seu desempenho no ambiente organizacional.  

Diante dessas perspectivas, esta discussão teórica busca embasamento em teorias e 

conceitos que deem suporte a pesquisa do tema proposto, a fim de apresentar um argumento 

central em que a comunicação interna influencia diretamente na maneira como o empregado 

se comporta, sendo este demonstrado através de suas atitudes e de seu desempenho no 

trabalho.  

Para tanto, esta pesquisa busca apresentar o fator comunicação interna na empresa e 

suas correlações no ambiente de trabalho, sendo esta discussão teórica dividida em seis seções 

além da introdução. A primeira seção apresenta a Teoria das Relações Humanas que traça a 

perspectiva humana e o fator comunicação no ambiente de trabalho. A segunda seção 

apresenta uma discussão sobre a gestão da comunicação e sua importância no ambiente 

organizacional. A terceira seção trata-se dos conceitos de comunicação, comunicação 

organizacional e comunicação interna como fator de relevância na organização e seus 

impactos sobre a empresa e seus colaboradores. A quarta seção aborda conceitos sobre 

atitudes e desempenho no trabalho como fator resultante das práticas organizacionais e sua 

relação com a comunicação. E por fim, a última seção apresenta as considerações finais sobre 

o tema abordado. 

 

2 TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS 

Inicia-se um percurso sobre a Teoria das Relações Humanas que conforme Motta e 

Vasconcelos (2005) é uma teoria baseada no comportamento humano, que teve como 

precursor o pesquisador Elton Mayo. Esta teoria foi de grande relevância para o 

desenvolvimento da administração em que definiu o trabalho como uma atividade grupal, a 

necessidade do trabalhador em se sentir pertencente à organização através de reconhecimentos 

e segurança e de como os grupos informais exercem influência sobre hábitos e atitudes 

pessoais no trabalho. Outro aspecto importante foi relacionado à participação nas decisões em 

que o homem deveria participar da tomada de decisão referente à tarefa que devesse realizar. 
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Acreditava-se que a possibilidade de o empregado opinar sobre seu trabalho contribuiria para 

seu aprimoramento e controle por resultados. 

Para Macarenco (2006), a Escola das Relações Humanas, através do experimento do 

Efeito Hawthorne, trouxe indicadores voltados para a perspectiva humanística,  em que se 

acredita que as pessoas destacadas pelo experimento tenham melhorado seu desempenho no 

trabalho, mais pela atenção concebida dos pesquisadores do que por outros fatores que foram 

observados. Tendo o Efeito Hawthorne indicado que a produção melhora quando os 

empregados acreditam que os gestores se preocupam com o seu bem-estar. Ainda durante 

esses estudos, os teóricos começaram a aprender como o trabalho de grupos, as atitudes, e as 

necessidades dos empregados influenciavam diretamente na motivação e no comportamento 

do empregado. 

Segundo Macarenco (2006, p.128), as pessoas eram tratadas sob um aspecto 

operacional, sob o aspecto de cargos e salários, no entanto na atualidade o foco foi 

direcionado para as pessoas e suas competências com foco na estratégia competitiva adotada 

pela organização. Para o autor “o modelo de gestão de pessoas na era de competitividade é 

resultado da modificação de paradigmas que transforma os recursos humanos em parceiros da 

organização, pessoas com competências para um trabalho que ganha um novo significado.” O 

autor em sua tese propõe um novo modelo de gestão de pessoas intitulado “Gestão COM 

Pessoas”, este que “refere-se à gestão apoiada na competência comunicação para promover 

pessoas ao desenvolvimento humano e abrir espaço para a figura do sujeito e para o aspecto 

da convivencialidade.” (MACARENCO,2006, p.188). Nesse modelo de gestão é de vital 

importância para que os gestores procurem manter o nível de afinidade para se comunicar 

com os participantes da organização, com o intuito de combinar elementos como, a realidade, 

afinidade e comunicação para estimular a compreensão. 

 

3 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

O sistema organizacional sofre mudanças e sobrevive enquanto a comunicação busca 

estimular uma revisão dos processos produtivos internos, o relacionamento com o meio 
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externo e as novas aprendizagens. Esse processo de comunicação, segundo Macarenco (2006, 

p.18), “representa a capacidade do indivíduo ou da organização de se relacionar e se integrar 

aos demais membros, departamentos, clientes, fornecedores ou acionistas.” O autor 

complementa afirmando que, as novas percepções sobre a gestão e a administração 

juntamente com as novas tecnologias de telecomunicações, provocam impactos relacionados 

ao modo das empresas se comunicarem, tendo a visão do público em relação à empresa se 

tornado importante e de interesse dos gestores, para que se estabeleça uma relação positiva ao 

transmitir uma boa imagem e comunicar os interesses da organização.  

A comunicação nas organizações é uma tarefa difícil para os gestores, visto que, 

existem formas diferentes e contraditórias de se comunicar que convivem na empresa. Para 

Davis e Newstrom (2004, p.5), os gerentes “[...] necessitam de informações úteis e oportunas 

para tomar decisões acertadas. Dados inadequados ou insuficientes podem prejudicar toda 

uma área de trabalho, porque o alcance da influência gerencial é muito grande.”.  

Carvalho (2012) afirma que uma gestão de comunicação que se concentra na 

divulgação da missão, cultura e projetos da empresa respeitando as diferenças e melhorando 

as relações de comunicações existentes, concede a organização o papel de gerir, coordenar, 

apoiar e controlar. Para isso administrar essa comunicação de forma estratégica depende de 

uma análise ambiental, social e institucional, que analisa a percepção das expectativas de 

todos os públicos. Tratada como um instrumento de gestão ao nível interno, a comunicação 

atua de forma a cooperar com a troca de informações na tomada de decisão e na definição da 

estratégia. Ao nível externo, pode melhorar a imagem da empresa de forma a valorizar os 

empregados que se sentirão motivados e satisfeitos em pertencer à organização, além de 

contribuir para a transparência da empresa. 

Ainda, segundo Macarenco (2006), a comunicação como estratégia de competência 

permite um vínculo de conversação, entre comunicação e a organização, em que sugere uma 

nova elaboração às práticas das teorias organizacionais. Entretanto essa realidade 

organizacional é determinada pela percepção e perspectivas que acentua a necessidade de 
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buscar novas concepções de organizar as empresas e o trabalho, tendo o apoio da 

comunicação. 

Conforme o autor Carvalho (2012) é através da gestão da comunicação que os gestores 

mantêm os funcionários informados sobre a estratégia da organização, os processos e 

desafios; auxiliam os participantes da organização a contribuírem no sentido de encontrar as 

soluções e práticas que façam a empresa atingir seus objetivos e resolver problemas e 

conflitos. Contudo a comunicação é importante em todas as atividades da gestão, seja no nível 

interno ou externo, tendo os gestores a comunicação como uma aliada para atingir os 

objetivos junto ao cliente externo e interno diante dos recursos disponíveis. 

 

4 COMUNICAÇÃO  

Conforme Davis e Newstrom (2004, p.4) “Comunicação é a transferência de 

informação e compreensão de uma pessoa para outra. É uma forma de atingir os outros com 

ideias, fatos, pensamentos, sentimentos e valores.” Para Bacelar (2015 apud SHANNON E 

WEAVER ,1949) refere-se ao modo como o receptor interpreta a informação através do sinal 

do transmissor. Para estes autores a exatidão da comunicação só está completa quando o 

receptor interpreta a mensagem; e esta só chegará ao seu destino se não houver ruídos durante 

o processo de transmissão. Em contraposição os autores Bowditich e Buono (2002, p.81) 

afirmam que: 

 

Os diversos modelos comportamentais de comunicação se concentram nos 

significados da comunicação e nas formas como esses significados são 

interpretados. Neste sentido, a comunicação é mais complexa que simplesmente 

receber uma mensagem sem distorções; o simples ato de receber a mensagem não 

garante que o receptor vá interpretá-la corretamente (ou seja, como pretendida). 

 

Com essas definições percebe-se que a mensagem a ser comunicada recebe influências 

do ambiente interno e externo e do contexto a qual foi concebida para se obter significado 

relevante no processo de comunicação, tratando-se que o ato de comunicar é estabelecer uma 

informação em comum, compartilhar opiniões, sentimentos, atitudes e comportamentos. 
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Assim com a definição de Bacelar (2015 apud KATZ & KAHN, 1996) a comunicação é 

como um processo social da mais ampla relevância no funcionamento de qualquer grupo, 

organização ou sociedade.  

Diante disso, é importante conhecer o processo de comunicação e distinguir a 

diferença entre informação e comunicação. Segundo Matos (2009), a informação é um 

conjunto de dados codificados que acontece entre um emissor e um receptor, pressupondo 

uma mensagem entre eles. Já a comunicação ocorre a partir do momento em que a informação 

recebida pelo receptor é interpretada (descodificada) e compreendida, e encaminhada ao 

emissor através do feedback. Entretanto, nesse processo podem surgir interferências 

ocasionando o ruído que pode limitar ou dificultar a compreensão, além de distorcer a 

mensagem. Esse ruído ocorre como uma barreira da comunicação que segundo Angeloni 

(2010), pode estar atrelado a estrutura organizacional (hierarquias rígidas), reações 

emocionais, complexidade, ausência de feedback e barreiras físicas (distância, paredes, 

barulho). Assim a figura 1 a seguir demonstra todo o fluxo de comunicação com as 

características já descritas, e o seu processo entre emissor e receptor. 

Figura 1 - Processo de Comunicação 
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Fonte: Adaptado de McShane e Glinow  (2013). 
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Através da figura acima é possível identificar todo o processo de comunicação e 

perceber que para que de fato a comunicação ocorra é necessário um emissor que transmita a 

mensagem ao receptor, e esta retorne através de uma nova informação, definindo o “retorno 

da informação recebida – designado também como feedback – é o principal elemento que 

caracteriza e dinamiza o processo de comunicação” (MATOS, 2009, p. 4). E que a existência 

dos ruídos faz parte desse processo podendo ocorrer ou não dependendo do modo e do meio 

que a mensagem é transmitida.  

Diante do contexto organizacional, Bacelar (2015) expõe que muitos pesquisadores 

inspiram-se em teorias relativas à comunicação, aplicando-as no ambiente organizacional e 

demonstrando a sua relevância para o crescimento. Sendo assim, percebe-se que o processo de 

comunicar gera a interação e que a mesma ganhou importância nas organizações, sendo que a 

mesma quando transmitida da melhor forma auxilia no processo de gestão da informação na 

empresa, surgindo assim à definição para a comunicação organizacional e, consequentemente, 

o foco no ambiente interno com a comunicação interna. 

 

4.1 Comunicação organizacional 

Para Fernandes (2005) “a comunicação organizacional abrange todas as formas de 

comunicação utilizadas pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos, 

podendo objetivar tanto as relações internas como as relações externas”. Esse tipo de 

comunicação é um processo pelo qual os membros da empresa obtêm informações pertinentes 

a ela, funcionando como fonte de informação, instrução, avaliação dos empregados, 

orientação e transmissão do propósito da organização.  

Bowditich e Buono (2002) conceituam a comunicação organizacional como processo 

integrante da gerência e do comportamento organizacional, sendo esta analisada em três 

funções: função e controle, sendo dirigida para realização das atividades e cumprimentos das 

metas da produção da organização; inovação, informações sobre mudanças de procedimentos 

e novas ideias; socialização e manutenção, voltada para os meios de execução do trabalho, as 

relações interpessoais e a motivação. Para Cardoso (2006, p.1132):  
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A comunicação organizacional necessita ser entendida, de maneira integral, como 

elemento que atravessa todas as ações de uma empresa ou organização e que 

configura, de forma permanente, a construção de sua cultura e identidade. Cada vez 

mais, torna-se claro como os processos de comunicação contribuem para 

desenvolver formas de inter-relação mais participativas e, portanto, mais 

comprometidas, dando maior flexibilidade às organizações como base de sua 

permanente transformação e facilitando sua interação social de modo responsável 

para conjugar seus interesses com as condições culturais, econômicas e políticas nas 

quais se movem. 

 

Estes aspectos compreendem a comunicação como uma perspectiva estratégica em 

uma empresa; uma dimensão de relações internas e processos de interação com o ambiente 

externo; implica, portanto, na cultura e comportamento organizacional. Sobre esta perspectiva 

visando as metas organizacionais, entende-se que empresas são constituídas com base em 

objetivos, que criam contribuições sociais e políticas, geram empregos, ofertam serviços, 

produtos e desenvolvem ambientes, de forma que alcancem a missão da organização. Assim, 

“através do processo comunicativo, os líderes procuram influenciar pessoas a realizarem as 

suas atividades na empresa e comprometerem-se na execução dos objetivos e metas traçadas” 

(CARVALHO, 2012, p.28).  

Torquato (2002) aborda quatro dimensões sobre a comunicação na organização. A 

primeira dimensão se refere a comunicação cultural na qual abrange os climas internos, em 

que a função do gestor é medir o clima organizacional com base na cultura interna da 

organização, os costumes, ideias e valores. A segunda dimensão trata da comunicação 

administrativa que está relacionada ao fluxo de informações entre empregados, setores e 

chefias. A terceira dimensão está relacionada à comunicação social que abrange a 

comunicação unilateral, indireta e pública. E, por conseguinte, a quarta dimensão que é 

chamada de sistema de informações, que tem por objetivo gerenciar e agregar as informações 

da empresa em bancos de dados.   

Diante dessas dimensões o autor Kunsch (2003) afirma que a comunicação 

organizacional é composta por diferentes formas de comunicação existentes na organização, 

compondo assim a comunicação integrada, sendo esta composta pela comunicação 
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institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e a comunicação 

administrativa. Esse composto da comunicação é ilustrado na Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 – Comunicação integrada 

Fonte: Adaptado de Kunsch (2003). 
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viabilidade entre setores da empresa através de fluxos e redes e que atenda as estruturas 

administrativas. “Tem como finalidade orientar, atualizar, ordenar e reordenar o fluxo das 

atividades funcionais” (KUNSCH 2003, p. 180). 

Perante esses conceitos é possível observar a importância da comunicação integrada 

no âmbito organizacional, abrangendo diversos aspectos importantes para o funcionamento e 

continuidade de uma empresa para que esta tenha êxito em suas ações e atividades 

administrativas. Deste modo, a comunicação interna como enfoque principal dessa pesquisa 

surge para estabelecer uma relação de comprometimento e desenvolvimento organizacional. 

 

4.2 Comunicação interna 

Penteado (1993) define comunicação interna como “uma ferramenta, meio, capaz de 

facilitar o relacionamento, a comunicação, com o público interno de uma organização.” Sendo 

o foco principal deste tipo de comunicação os funcionários da organização, que são os 

propagadores da imagem e dos serviços da empresa, tendo como objetivo promover a 

integração entre funcionário e empresa através da difusão dos valores e credo organizacional. 

Desse modo, a interação com o público interno é importante para que o empregado tenha a 

disposição as informações necessárias para realização de seu trabalho e compartilhe dos 

mesmos interesses no ambiente organizacional. Contundo Angeloni (2010, p.71) afirma que 

“a comunicação interna deve não apenas suprir o público interno com informações relativas 

aos negócios em si, mas também com informações referentes ao que passa no ambiente 

externo”. 

Para Carvalho (2012), a comunicação interna é estabelecida por normas da cultura 

organizacional, hábitos e costumes que proporcionam estabilidade na organização. Tem como 

função, facilitar os inter-relacionamentos através do compartilhamento de conhecimento, 

realidades setoriais, elementos da empresa e as práticas existentes. Esta está atrelada a missão, 

cultura, valores e objetivos da empresa. E também a socialização de colaboradores e seu 

desenvolvimento. Trata-se de uma estratégia para o sucesso da organização, pois reflete nos 
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resultados do negócio, relações de trabalho e na consolidação da identidade organizacional 

perante seu público. 

Esta comunicação gera um processo criativo, desenvolvimento e evolução do 

ambiente de negócio. A gestão então fornece as ferramentas necessárias para a promoção de 

uma comunicação em que as preocupações, perguntas, comentários e sugestões dos 

colaboradores são ouvidas e respondidas. O autor afirma que “Uma comunicação interna bem 

planejada e estruturada, baseada numa forte estratégia de comunicação, é essencial para 

qualquer organização que queira estar atenta ao estado da moral e motivação dos seus 

colaboradores”. (CARVALHO, 2012, p.15). O autor conclui seu raciocínio afirmando que a 

comunicação é uma estratégia de investimento e não um custo, pois esta ganhou relevância de 

forma significativa dentro do ambiente de negócios. 

O autor Santos (2012) trata o tema como processo integrante no processo de gestão, na 

qual a prática e filosofia organizacional interferem no capital intelectual do público interno; 

Para dar suporte ao tema o autor cita (apud ROBBINS E JUDGE , 2008) que complementa 

afirmando que a comunicação interna nas organizações deve ocorrer em tempo e hora 

adequados e que o controle desta informação também pode gerar problemas de transmissão 

em que: o gerente pode selecionar pessoas que irão receber a informação de acordo com seu 

interesse pessoal  e as informações podem ser transmitidas através de rumores, uma rede 

informal de comunicação,  que emerge como uma reação aos fatos importantes para os 

colaboradores ou que geram ambiguidade e ansiedade a eles.  Sendo assim, o autor afirma que 

“Durante os diálogos é necessário saber ouvir e não interromper quem está com a palavra. 

Essas atitudes do dirigente de empresa seriam sinais de empatia e de respeito ao colaborador e 

objetivos de empresa” (SANTOS, 2012, p.17). 

Ainda Santos (2012), desenvolve em sua tese uma teoria sobre a comunicação interna 

nas empresas em que relaciona a cultura, o comportamento e a qualidade de vida do 

trabalhador como fatores de interferência na comunicação. Busca em sua dissertação 

desenvolver e validar esta teoria através da análise do processo de comunicação interna, tendo 
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em vista os processos de linguística com foco no estudo do discurso de gestores de empresas e 

de como a informação é transmitida depois que é interpretada pela cultura do colaborador. 

Bacelar (2015) trata sobre a comunicação interna, de como a influência do estilo de 

liderança interfere nesta e no desenvolvimento dos colaboradores no ambiente organizacional. 

Para o autor a comunicação interna é estabelecida entre líderes, gestores, colaboradores e os 

elementos que constituem a empresa, sendo este processo pelo qual as organizações se 

adaptam, desenvolvem e sobrevivem. A estrutura da comunicação, se devidamente planejada, 

atende às necessidades básicas e facilita o fluxo de informações e ideias no ambiente 

organizacional. 

Para Silva (2016), a comunicação interna está ligada a disseminação das informações e 

objetivos da organização. Ressalta-se também a integração entre organização e colaboradores 

para o alcance de resultados eficazes e a importância do planejamento da comunicação interna 

para o cumprimento de metas estratégicas em que os membros da organização cumpram 

tarefas que resultem em um clima organizacional favorável. O autor complementa que “a 

comunicação interna não é somente aquela produzida pela organização e direcionada aos 

empregados, abrange também as articulações internas desempenhadas pela liderança e as 

interações entre os diversos empregados” (SILVA 2016 apud SOARES, 2014, p.34). 

 

5 ATITUDE E DESEMPENHO NO TRABALHO 

Davis e Newstrom (2004, p.122), conceituam atitudes como “sentimentos e crenças 

que determinam fundamentalmente como os empregados irão perceber o ambiente onde se 

encontram”. Sendo, as atitudes favoráveis, as mais desejáveis pela administração, visto que, 

apresenta resultados positivos com relação à satisfação dos empregados e a elevados padrões 

de produtividade, sendo estas consideradas produto de uma gestão eficaz e de apoio aos 

valores humanos. Em contrapartida, as atitudes negativas demonstradas pelos empregados são 

resultados de uma deterioração das condições organizacionais, que quando comprometidas 

resultam em greves, reduções de ritmo de trabalho, faltas e rotatividade de mão de obra, que 

geram um custo elevado para a empresa. 
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Zanelli et al. (2004) ao tratar sobre atitudes no ambiente de trabalho relata as teorias 

sobre atitudes, na qual descreve que “atitudes são entendidas como uma rede de sentimentos, 

crenças e tendências para agir em direção a pessoas, grupos, ideias ou objetos”, e que se 

tornam referência para estudar contextos diferentes, principalmente o do trabalho. Entretanto, 

esta teoria, se dispõe em três vertentes denominadas pelos autores como: Satisfação no 

trabalho, que engloba o grau de contentamento com os relacionamentos entre chefe, colegas, 

salário, sistema de recompensas e a execução do trabalho em si; Envolvimento com o trabalho 

que é definido pela identificação com o trabalho executado e Comprometimento 

organizacional afetivo, determinado pelos afetos com a organização, a carreira e o trabalho.  

Partindo dessas três vertentes relacionadas às atitudes, Davis e Newstrom (2004), 

relacionam a satisfação no trabalho como sentimentos favoráveis ou desfavoráveis com 

relação à visão dos funcionários sobre seu trabalho, esta que é formada durante um período de 

tempo em que o empregado obtém informações sobre o ambiente de trabalho. Para o autor a 

satisfação é também resultado das percepções do funcionário sobre seu nível salarial, além da 

equidade de salário. “O modelo motivacional de fixação de objetivos indica que os 

empregados irão experimentar satisfação sempre que conseguirem atingir objetivos difíceis e, 

assim sendo, cargos desafiadores são desejáveis”. (DAVIS E NEWSTROM, 2004, p. 125). 

Tratando-se então de desempenho, para Bergamini (1988), “a palavra desempenho 

significa ação, atuação, comportamento.” Para tanto, Brandão (2009 apud LUCENA, 1992) 

relata que no contexto organizacional o desempenho é a forma como o empregado atua em 

face do cargo que ocupa e que obtém responsabilidades referentes a tarefas e desafios 

impostos a ele.  E que também, está relacionado ao comportamento e resultados, sendo estes 

partes integrantes da competência profissional, que estão atrelados aos objetivos, visão e 

missão da organização.  

Conforme Davis e Newstrom (2004), os funcionários necessitam de informações sobre 

seu desempenho, pois estas auxiliam na percepção das metas que foram atingidas e se há 

interesse na tarefa que está sendo realizada. O desempenho quando gera um resultado positivo 
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e satisfatório, ressaltará na autoimagem e no sentimento de competência, levando ao 

aperfeiçoamento do desempenho e das atitudes.  Para Maximiniano (2004, p.269):  

 

Desempenho no trabalho é o resultado que uma pessoa consegue com aplicação de 

algum esforço. O desempenho é positivo quando o resultado beneficia a própria 

pessoa, o grupo do qual ela participa, um cliente ou a organização na qual trabalha 

[...]. O desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é 

influenciado por forças chamadas motivos. São as forças que produzem a motivação 

para o trabalho. 

 

Desse modo é possível observar que a pessoa para obter um bom desempenho precisa 

de motivação para buscar seus objetivos e atingir as metas que a empresa propõe. Portanto, as 

organizações entenderam que quando o empregado está motivado, ele trabalha de forma mais 

produtiva, proporcionando um rendimento maior para a empresa, seja ele financeiro ou 

resultando na satisfação dos clientes. 

Quando o desempenho apresentado pelo funcionário é negativo, a empresa deve 

buscar meios que reavaliem os motivos, e a motivação. Quando o desempenho é positivo, o 

empregado espera da empresa o reconhecimento pelo seu esforço, seja ele financeiramente ou 

não. É através do resultado do desempenho no trabalho que a organização recebe um feedback 

de seus empregados, na qual é possível avaliar os resultados e o comportamento dos mesmos 

perante ao ambiente organizacional.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente discussão teórica buscou  objetivo apresentar a comunicação interna como 

fator primordial da gestão e de como esta influência nas atitudes e desempenho dos 

empregados de uma organização. Tendo esta tratada como ferramenta de apoio a gestão que a 

utiliza para disseminar informações e metas da organização, tendo por finalidade integrar, 

valorizar e facilitar os relacionamentos interpessoais dentro da empresa. 

 Contudo, diante das perspectivas teóricas apresentadas observou-se que a 

comunicação interna está diretamente atrelada aos objetivos e metas organizações, tendo os 

gestores a utilizado como ferramenta para melhorar o ambiente interno. Promove assim, a 
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disseminação das informações para que os empregados executem seu trabalho da melhor 

forma possível levando em consideração seus argumentos, sugestões ou frustrações. Portando 

quando a comunicação interna é bem administrada traz ganhos para a organização que 

melhora sua imagem no ambiente interno e externo a organização, buscando tornar o 

empregado como fator participante de suas decisões e por consequência interferindo no 

capital intelectual desse.  

Observou-se que o fator motivação também influencia no comportamento do 

funcionário e que este apresenta suas atitudes e desempenho no trabalho de acordo com as 

informações que recebe, sendo de vital importância disseminar nas organizações informações 

que propaguem a ideia sobre o trabalho que deve ser executado, de que forma executa-lo, e 

buscando valorizar os participantes da organização. Sendo assim, a percepção que o 

colaborador tem de seu ambiente de trabalho determina seu comprometimento com a 

empresa, sua satisfação, e seu envolvimento com as decisões. Além de influenciar diretamente 

no seu desempenho que interfere na forma que o empregado se comporta e age no ambiente 

de trabalho e sendo através dele que a organização recebe um retorno daquilo que está sendo 

propagado no ambiente interno, abrindo então meios para melhorar ou mudar formas de 

comunicar.  
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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa é identificar o processo Comunicacional entre surdos e ouvintes dentro das organizações. 

Os administradores são os agentes da mudança nas instituições, ao qual estão inseridos, sendo tais mudanças 

refletidas na sociedade. O método utilizado foi baseado nos estudos de caso-controle e em experimentos 

randomizados práticas da área da saúde, desta forma, a pesquisadora utilizou-se de teste de falseamento, 

explorando e praticando a técnica observacional participante, além de um experimento formado por uma equipe 

multifuncional no qual se obteve amostragem de ouvintes com feedback instantâneo. Os resultados sugerem: 

para ocorrência de aplicabilidade de tal interação entre surdos/ouvintes utiliza-se a linguagem de libras, equipes 

multifuncionais impactam positivamente e os gestores mostram-se interessados em aprofundamento. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Equipes Multifuncionais. Libras.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O mercado de trabalho é altamente competitivo, neste contexto destaca-se a falta de 

oportunidades e dificuldades dos surdos nas organizações, um dos problemas nessa interação 

é a deficiência no processo comunicacional ocasionando distorções entre os surdos e ouvintes. 

Cherman e Pinto (2016) expõem sobre um método qualitativo que vivencia na prática o 

fenômeno estudado chamado de fenomenografia criado na escola de Gotemburgo, este 

método devido sua sistematização e estrutura lógica permite uma análise mais precisa do 

fenômeno estudado, portanto para diagnosticar a interação surdo e ouvinte é necessário 

conviver na prática com ambas as comunidades (surdos e ouvintes).  Acredita-se que, 

empresas de ponta estão cada vez mais interessadas na pratica da Responsabilidade Social, 

por isso com a melhoria da Comunicação Empresarial entre os indivíduos surdos e ouvintes, a 

tendência será a promoção de resultados melhores.  

Acredita-se que esta pesquisa é de grande relevância para sociedade, pois parte do 

pressuposto que todos podem comunicar-se garantindo assim: respeito, valorização e 
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compreensão, além de preparar a empresa para relacionar-se com a diversidade, melhorar a 

competitividade/rentabilidade reduzir os conflitos e reter os talentos, tornando a empresa mais 

eficiente, eficaz e efetiva. 

Importante ressaltar que os administradores na qualidade de gestores são de extremo 

valor nesse processo, pois os mesmos vão balizar e controlar a relação entre as partes, sendo 

agentes do gerenciamento da comunicação, utilizando a LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais), como ferramenta que facilita a comunicação dos surdos em suas comunidades e 

perfeitamente pode estender-se na comunidade de ouvintes, estimulando a interação sistêmica 

dentro das organizações. Diante dessa conjuntura o presente trabalho tem por objetivo 

identificar o Processo Comunicacional entre surdos e ouvintes dentro das Organizações.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Importância da Comunicação Dentro das Organizações 

Percebe-se que a comunicação é de vital importância para a sobrevivência das pessoas, 

e em especial dentro das empresas em qualquer relação onde ocorra esse processo. Para 

Torquato (1986), a comunicação pode ser comparada a visão sistêmica onde os elementos: 

fonte, codificador, canal, mensagem, decodificador, receptor são partes que juntas integram o 

todo da comunicação, dando vida ao processo. A ação da empresa de transmitir uma 

mensagem e receber uma resposta, interna ou externa é o princípio da estratégia de 

comunicação (BAHIA, 1995). Segundo França et al. (2014, p. VIII) “relacionar-se com seus 

diferentes públicos tornou-se essencial para a empresa que deseja construir, formatar e manter 

a imagem e a identidade Corporativa”. Ainda na concepção de França et al. (2014), as 

empresas conscientes disso, buscam melhorar a comunicação conhecendo e praticando 

assuntos ligados a Administração, fazendo assim uma leitura estratégica da Comunicação 

dentro das Organizações.  

Além disso, a linguística da comunidade surda difere da comunidade de ouvinte 

criando barreiras na comunicação. França et al. (2014, p. 5), diz que “até as comunidades de 
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mesma linguística, não falam exatamente a mesma língua [...] com conceitos distintos e 

encaram as situações diferentes”. No entanto, existem semelhanças que as aproximam: a 

expressão facial característica marcante nas duas comunidades, a forma de linguagem mais 

universal que existe “linguagem não verbal”. Conforme Chinem (2010), A comunicação tende 

a atuar de forma multidisciplinar, pois é uma soma de diversas ações que torna a gestão muito 

mais estratégica. Vale esclarecer que isso possibilita a aplicação das diversas habilidades e 

competências das áreas do saber envolvidas no projeto/processo trazendo mais eficácia, 

eficiência e efetividade para as organizações. Torquato (1986, p. 17), afirma que “A 

comunicação é, portanto, uma área multidisciplinar, medindo os interesses dos participantes, 

os interesses da empresa enquanto unidade econômica e os interesses da administração”. 

Sendo assim, a “comunicação é uma ferramenta eficaz para introduzir novos conceitos” 

(CHINEM 2010, p. 22). 

 

2.2 As Leis de Inserção dos Surdos no Mercado de Trabalho 

Para adentrar no universo da comunidade surda, e sua comunicação entre os 

indivíduos do mesmo grupo, bem como, os indivíduos ouvintes no ambiente laborativa, é 

essencial a compreensão das leis para a conquista do mercado de trabalho das pessoas surdas, 

nessa circunstância existem várias Leis, porém na pesquisa proposta o foco foi na lei de Libras 

e a Lei de cotas para surdos dentro das organizações. Importante saber que as leis de cotas são 

distintas entre as empresas públicas das privadas. No âmbito que refere-se a lei de cotas para 

empresas privadas encontra-se a lei 8.213/91, que regula a contratação de deficientes. O Art. 

93 expõe a empresa com cem (100) ou mais empregado está obrigada a preencher de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção, conforme tabela 01. 
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Tabela 01 - Inserção para Contratação de Deficientes nas Empresas. 

Quantidade de Funcionários Porcentagem 

Até 200 empregados 2% 

De 201 a 500 empregados 3% 

De 501 a 1000 empregados 4% 

De 1001 em diante 5% 

Fonte: Adaptado da Lei nº 8.213/91. 

 

No que refere-se a contratação para organizações públicas, a lei que trata é 8.112/91, 

como demonstra o Art.5º, § 2 -  da referida Lei. Às pessoas portadoras de deficiência é 

assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cuja as 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência as quais são portadoras; para tais pessoas 

serão reservados até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. Além disso, a lei 

10.436/02 informa que: Libras é reconhecida como meio legal de comunicação, é um sistema 

linguístico visual-motora com gramática própria que transmite ideias e fatos das comunidades 

surdas, sendo proibido a dispensa da língua Portuguesa na modalidade escrita.  

 

2.3 Libras como ferramenta de comunicação  

Tomando como base o uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, surge a 

percepção de sua utilização como ferramenta indispensável na interação entre os surdos e 

ouvintes. Para Choi et al. (2011), libras é o símbolo de identificação entre os membros da 

comunidade surda, ao contrário do que muitos pensam essa linguística não é universal, 

apresenta variações de acordo com o local refletindo a cultura de cada País. Outra questão é o 

mito que gestos e sinais são iguais, eles são distintos, apesar de muitas vezes, o uso de gestos 

serem necessários na utilização da comunicação para que ambas as partes (surdos e ouvintes), 

compreendam ou se façam entender no processo comunicacional. O processo utilizado é 

gestual-visual, o emissor envia a mensagem através da produção no espaço, pelas mãos, 

movimento, expressão facial e corporal enquanto o receptor recebe a mensagem pelos olhos, o 
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autor completa seu raciocínio dizendo que “A língua de sinais anula a deficiência linguística, 

consequência da surdez, e permite que os surdos se constituem membros de uma comunidade 

linguística minoritária diferente, e não como um desvio da normalidade” (CHOI ET AL. 2011, 

p. 22). 

O alfabeto Manual também contribui para essa interação comunicacional de surdos e 

ouvintes, além disso, a combinação do movimento das mãos em determinado formato ou 

lugar dão origem os sinais de Libras, sendo os parâmetros considerados: configuração das 

mãos, localização, movimentos, orientação da palma das mãos, e traços não manuais (CHOI 

ET AL. 2011). Assim sendo, Libras como ferramenta de comunicação pode proporcionar 

interpretação no envio e recebimento de mensagens entre os surdos e ouvintes dentro das 

organizações.  

Conforme Angeloni (2010), o processo comunicacional é o gerador das informações 

necessitando, portanto de uma integralidade de visão compartilhada entre os públicos interno 

e externo para preservação do plano estratégico da empresa, garantindo uma maior 

produtividade nas ações desenvolvidas, partindo da premissa de mudança de comportamento 

dos participantes, indo além da transmissão de informação.  

Para Picoli e Takahashi (2016), a sobrevivência e evolução das organizações 

dependem da capacidade de adaptação e melhoria dos processos, além disso, da interação das 

pessoas com trocas de experiências diferentes. Citando ainda, sobre a dimensão da capacidade 

de absorção fazendo uma analogia a teoria dos processos onde o input (assimilação) 

transformação (capacidade de absorção realizada) e o output (Exploração) para a aquisição de 

um processo eficaz e eficiente.  

No processo da interação comunicacional de surdo/ouvintes torna-se necessário fazer 

analogias ao processo, partindo do input (sensibilização) a transformação (conscientização) e 

o output (multiplicação). Assim como Torquato (1986), Chinem (2010), Picoli e Takahashi 

(2016), acreditam que a integração atua como conectores interligando as partes o que sugere a 

teoria dos sistemas. 
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2.4 O Administrador e a Equipe Multifuncional no Processo Comunicacional  

O administrador dentro da organização é o detentor da capacidade técnica de gerir os 

recursos das empresas, sendo entre outros, o recurso mais valioso “as pessoas”. Como lembra 

Araújo e Garcia (2014), o gestor precisa ter atenção especial aos processos de comunicação, 

pois diferente de antigamente esses processos se multiplicaram por diversos canais causando 

instabilidades. Ainda, Araújo e Garcia (2014, p. 7), enfatizam que é imprescindível saber: 

“Diante de um ambiente cada vez mais turbulento e competitivo, as organizações procuram 

modelar suas estratégias visando alcançar um patamar o qual o céu é o limite”. Por isso, é 

importante frisar que a capacidade do gestor em administrar a comunicação dentro das 

organizações torna-se diferencial competitivo. Com base nesse entendimento é notório que o 

administrador invista na inteligência organizacional e emocional dentro das empresas para a 

condução das diversidades de comunicação.  

Dentro dessa linha de raciocínio, outro ponto importante do administrador é o foco 

gerencial na condução do projeto para alcance da interação comunicacional. Keeling e Branco 

(2014), expõe que no gerenciamento do projeto é necessária capacidade em todas as áreas da 

administração, bem como, disciplina, pois em tese a natureza desse trabalho se dá em um 

curto prazo devido ao seu ciclo de vida.  

Ao interagir junto ao autor vislumbra-se a criação de projeto envolvendo uma equipe 

multifuncional trazendo uma série de benefícios com nuances de práticas de projetos 

integrados, proporcionando a instituição auferir de inteligência organizacional. Rezende 

(2015, p. 78), expõe: “A aquisição de competências para todas as pessoas envolvidas no 

projeto de inteligência organizacional deve ser fornecida antes que as mesmas executam as 

ações implantadas por esse processo”. As equipes multifuncionais também conhecidas como 

interfuncionais são organizadas para determinado propósito os membros geralmente são de 

mesmo nível hierárquico e possuem habilidades semelhantes em áreas distintas, 

interdependentes e não possuem autoridade em relação aos outros participantes, esse tipo de 

equipe tem forte tendência a crescer, pois o trabalho em equipe tem o poder de aumentar a 

comunicação entre outras habilidades. (MILKOVICH E BOUDREAU, 2000).  
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Para Wagner III e Hollenbeck (2003), existem três características primordiais nessa 

interação de equipes, a interdependência dos membros, as habilidades diferenciadas e o 

agrupamento por fluxo de trabalho profissionais de diferentes áreas trabalhando juntos em 

busca de um objetivo em comum. Maximiano (2014) enfatiza que o gap ou gargalo de 

qualquer atividade coletiva são os problemas de comunicação, pois sem informações não há as 

funções básicas da administração, muito menos elementos suficientes para tomada de 

decisões. Desta forma, cabe ao administrador sugerir aos empresários que promovam práticas 

responsáveis nas empresas. 

 

2.5 Responsabilidade Social no Processo de Interação Comunicacional 

Alencastro (2012) esclarece que a Responsabilidade Social assim como a maioria das 

práticas adotadas pela administração nasceu nos Estados Unidos em 1960, no Brasil embora 

existam registro do termo sendo utilizado em 1965, ganha força no final da década de 1980 

consolidando-se apenas em 1990.  

Para Alencastro (2012, p. 131) Responsabilidade Social Empresarial “é a capacidade 

desenvolvidas pelas organizações de ouvir, compreender e satisfazer expectativas/interesses 

legítimos de seus diversos públicos”. Um bom exemplo para contextualizar com o autor é a 

promoção da comunicação entre as pessoas ouvintes e surdas. Importante salientar que 

existem ações de responsabilidade social, inclusive relatórios feitos pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (IPEA), apresentando as principais ações sociais aplicadas por 

empresas no Brasil (ALENCASTRO, 2012).  

A pesquisa realizada aponta como principal razão para aplicabilidade de ações sociais 

a falta de dinheiro, contradizendo o fato de haver incentivo fiscal para as empresas que se 

utilizam desse instrumento social subsídio na alíquota do imposto de Renda (IR). Alencastro 

(2012), explica que além da falta de recursos a liderança dos gestores em alocar os recursos 

disponíveis visando sua destinação é o segredo para alcance do objetivo maior, que é a 

aplicabilidade da Responsabilidade Social dentro da Organização, no que se refere o contexto. 
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Para Freguete, Nossa e Funchal (2015), empresas que praticam responsabilidade social 

obtêm impactos de longo prazo e mantem a sustentabilidade da empresa através de 

solidificação da imagem corporativa perante a sociedade, essa boa reputação reflete em 

ganhos financeiros. 

 

3 METODOLOGIA  

O objetivo da pesquisa foi identificar o processo Comunicacional entre os surdos e 

ouvintes dentro das organizações, para isso utilizou-se do método indutivo, pois parte da 

premissa que o fenômeno estudado faz parte da ciência social, portanto, trata-se de prováveis 

verdades (GIL, 2010). 

Para o alcance adotou uma estratégia dividida em dois tipos de estudos: Estudo de 

casos-controle, pois trata de uma investigação envolvendo dois grupos (RÊGO, 2001), onde 

buscou fazer diagnósticos entre as comunidades surdas e ouvintes ao que diz respeito sua 

interação comunicacional, utilizando-se do método observacional participante de maneira 

exploratória através do estudo de campo participando de cursos e capacitação em libras, além 

de eventos promovidos pela comunidade surda. Estudo experimental randomizados, pois 

verificou-se a influência da comunidade ouvinte na obtenção do objetivo de interação 

comunicacional entre surdos e ouvintes. 

Segundo Souza (2009) os estudos randomizados são ferramentas para alcance de 

evidências. Desta forma, foi escolhida uma instituição pública composta por servidores 

ouvintes da Justiça Federal de Porto Velho-RO no ano 2016, para fazer um experimento de 

uma equipe multifuncional de profissionais graduandos da administração, fonoaudiologia e 

fisioterapia e profissional de libras intérprete e professor de libras com deficiência auditiva. 

Vale esclarecer que a profissional de libras foi a orientadora do trabalho e a graduanda de 

administração foi a pesquisadora do trabalho. Essa equipe fez um treinamento acerca do 

assunto, promovendo um ciclo de palestras sobre a importância dessa interação 

comunicacional surdos e ouvintes, o entendimento da cultura surda, as possíveis causas de 

perda da audição, a aplicação prática de libras através de sinais básicos e a ginástica laboral 
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sendo aplicada em todos os momentos que terminava uma palestra e em intervalos da prática 

na aprendizagem dos sinais de libras, pois libras utiliza-se muito das mãos. 

Quanto a coleta de dados, foi observado todo o processo de comunicação entre os 

participantes na escola do legislativo e na faculdade São Lucas, no encerramento de ambos, 

curso e capacitação respectivamente, entregou formulário para preenchimento com questões 

fechadas e abertas sendo algumas questões fechadas solicitadas suas devidas justificativas em 

tais formulários, também direcionou questões especificamente para os gestores. Já na coleta 

de dados do experimento, utilizou-se as quatro funções básicas do administradores e fez todo 

o planejamento, organização, direção e controle do evento, além de executar a palestra sobre a 

importância da interação comunicacional dos surdos e ouvintes, promoveu também um lanche 

para os participantes através de negociações com patrocinadores, ao final do evento entregou 

os formulários para preenchimento igual aos dados coletados no estudo de caso-controle, desta 

pesquisa, com a diferença que no experimento não utilizou-se de observação, pois neste 

experimento obteve-se feedback instantâneo dos participantes. Sendo assim foram feitos testes 

de falseamento, que segundo (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 95) “testes de falseamento, 

tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação e experimentação”. 

Foram entrevistadas as duas comunidades (surdos e ouvintes) da referida pesquisa 

para posterior tabulação de dados aos questionários fechados e devidas análises aos 

questionários abertos. Na aplicação do questionário a pesquisadora trabalhou em dois 

momentos distintos ao que refere-se aos esclarecimentos quanto às dúvidas dos questionários: 

para o público ouvinte foi feito de forma oral, já para o público surdo a pesquisadora precisou 

utilizar língua de sinais.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Foram aplicados 47 questionários nas empresas conforme visualização da Tabela 2. 

Considera-se que tais empresas são referências na aprendizagem e na interação da 

Comunicação entre os surdos e ouvintes. A Justiça Federal de Porto Velho-RO é um Órgão 

Público Federal de extrema importância para a sociedade, nota-se que dos 15 entrevistados 



 

357 

 

100% são ouvintes, este fato justifica-se pelo próprio método de entrada na carreira pública 

que depende de concurso público, os deficientes de maneira geral são amparados por leis 

próprias (8.112/91) conforme citado no referencial teórico. Diante disso, tal empresa já está se 

antenada, além de cumprir a Lei, os gestores preocupam-se em qualificar os servidores com 

essa questão social. 

Tabela 2 - Identificação dos Pesquisados. 

IDENTIFICAÇÃO DOS PESQUISADOS 

Empresas 

   

Setores Ramos  

De Atividades 

Ouvintes 

Quantidade 

% Surdos 

Quantidade 

% 

Justiça 

Federal 

Rondônia 

Órgão Público 

Federal 

Prestação de Serviços 

Jurisdicional 

      15 100,0 0 0 

Escola do 

Legislativo 

Rondônia 

Órgão Público 

Estadual 

Prestação de Serviços 

Educacionais 

15 88,2 2 11,8 

São Lucas 

Rondônia 

Órgão Privado Prestação de Serviços 

Educacionais 

13 86,5 2 13,5 

 

Fonte: Autores, (2016). 

 

A Escola do Legislativo de Porto Velho-RO visa a promoção da educação para os 

servidores, seus dependentes e comunidade em Geral, promovendo dentre outros cursos 

gratuitos, o curso de libras nas modalidades básico, intermediário, avançado, intérpretes, 

atendimento ao público. Nessa empresa buscou-se fazer uma espécie de laboratório para 

aprender a língua de sinais, dentre os entrevistados 88,2% eram alunos ouvintes e 11,8% eram 

alunos surdos, um fato curioso é que tais alunos surdos ao responderem os questionários se 

intitulam como professores. O centro Universitário São Lucas, tem em seu quadro de 

funcionários uma quantidade significativa de surdos nas diversas áreas. A instituição 

preocupada com essa interação comunicacional surdos/ouvintes promove todo ano nas férias, 

capacitação em libras para melhor relação entre os funcionários. Esse curso de capacitação 

estende-se aos alunos interessados, o que viabilizou o trabalho de campo, tal capacitação se 

deu em dois turnos tarde e noite dentro os 15 entrevistados 86,5% ouvintes e 13,5% surdos, 
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conforme sugere referencial teórico em vista da lei 8.213/91, onde apontam que as empresas 

que possuem em seus quadros acima de 100 colaboradores, estão obrigadas a contratar de 2% 

a 5% de deficientes. 

 

Tabela 3 -. Processo Comunicacional e a utilização da ferramenta de Libras. 

 Importância / Grau de Interesse em Libras 

  Nenhuma % Pouco % Muito % Alto % 

1 Importância 

Comunicacional 

Surdo/Ouvinte. 

0 - 0 - 11 23,4 36 76,6 

2 Grau de Interesse 

em Libras. 

0 - 5 7 26 61,9 16 31,1 

 Aprendizagem 

  Nota-se que quase 100% dos 

questionados encontram dificuldade 

na aprendizagem em Libras. 

Fácil  % Difícil % 

3 Linguagem em 

Libras. 

3 6,4 44 93,6 

 Problema Comunicacional entre Surdos e Ouvintes 

  - - Surdo % Ouvinte % Ambos % 

4 Maior 

contribuição para 

falha 

comunicacional. 

- - 1 2,1 17 36,2 29 61,7 

 Equipe Multifuncionais e a disseminação e Fomentação da libra. 

  Quanto aos 

benefícios que 

podem trazer 

Não % Sim % Sem 

resposta 

% 

5 Projetos 

Multifuncionais 

0 - 43 91,5 4 8,5 

                Fonte: Autores, (2016). 
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Conforme os resultados da Tabela 3 é notório que tanto surdos como ouvintes dão 

importância para o processo de comunicação, dentre os entrevistados 93% apresenta muito ou 

alto interesse na língua brasileira de sinais, no entanto observa-se que 93,6% relata dificuldade 

no processo de assimilação em Libras, fato que sugere a desistência pela aprendizagem da 

língua. Com base na fundamentação afirmada por Choi et al. (2011), libras é o símbolo de 

identificação da comunidade surda, logo não ocorrerá comunicação entre as duas 

comunidades sem a aprendizagem da linguística de libras. Outro fato bastante significativo 

exposto na tabela 3, é a visão que ambas as comunidades têm ao que diz respeito à 

contribuição para as distorções no processo comunicacional, sendo apontado por 61,7% dos 

entrevistados questões problemáticas que remete a ambas as partes:  

 O fato de o surdo não conhecer a gramática e ouvintes a língua de sinais;  

 Preconceito de ambas as comunidades em relação a outra; 

 Falta de Paciência e Compreensão dos surdos em ensinar a língua de Libras 

aos ouvintes e falta de paciência dos ouvintes em aprender. 

Já 36,2% apontam que a principal comunidade que contribui na distorção da interação 

comunicacional é a dos ouvintes, pois os mesmos relatam que tal comunidade não tem 

estímulos, sendo visível duas variáveis:        

 A primeira referente ao índice que aponta a dificuldade dos ouvintes com a 

língua; 

 A segunda ao fato de acreditar que a linguagem é chata, e outros ainda 

retomam a ideia de que os surdos são pouco pacientes. 

Apenas 2,1% acredita que a comunidade surda contribui para as distorções 

comunicacionais, fato contraditório, uma vez, que por diversas vezes apontam como forte 

contribuição a falta de paciência dos surdos. Os resultados também informam que 91,5% 

enxergam grandes benefícios para Organização a formação de equipes multifuncionais, 

explicando a importância da Comunicação Organizacional com foco na interação 
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surdo/ouvinte, as causas para perda auditiva, esclarecimentos acerca da comunidade surda, 

básicos de libras e ginástica laboral devido ao grande uso das mãos.  

No que diz respeito a importância da equipe multifuncional os entrevistados relatam 

que não conhecem a comunidade surda, desta forma não surge vontade de interação 

comunicacional com os surdos, no entanto com a formação de tal equipe a comunidade 

ouvinte começa a se interessar em conhecer melhor a comunidade surda facilitando o acesso e 

a convivência. Fazendo uma ponte com a revisão teórica, nota-se que Maximiano (2014), 

aponta como gap justamente a falta de informação gerada pela falta de comunicação, e ainda 

Milkovich e Boudreau (2000), relata que equipes multifuncionais são formadas para 

determinado propósito, como sugere a pesquisa tal equipe leva conhecimento e contribuições 

importantes na interação comunicacional entre as duas comunidades, além disso, Chinem 

(2010) expõe trabalho de forma multidisciplinar deixar a gestão muito mais estratégica de 

acordo. 

Conforme aponta o gráfico 1 - a pesquisa revelou que mais da metade, precisamente 

51,1% dos entrevistados responderam que acreditam que o principal responsável por existir 

barreira comunicacional entre os surdos e ouvintes é toda sociedade, fato bastante coerente e 

de certa forma otimista para os primeiros passos da interação comunicacional, seguido de 

23,4% dos entrevistados que acreditam ser o descaso do governo por meio de políticas 

públicas, conforme gráfico acima  as empresas e escolas tem sua parcela de culpa menor 

porcentagem em relação a sociedade em geral e ao governo sendo respectivamente 6,4% e 

8,5%. A família e o surdo ocupam cada um apenas 2,1%, sendo o ouvinte em específico 

ocupar 6,4%.  
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Gráfico 1 - Hipóteses de barreiras no processo comunicacional. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Com base na fundamentação teórica França et al. (2014), as empresas quando 

relacionam-se com diferentes grupos mantendo sua imagem. Conforme tabela 4 é apresentado 

os possíveis motivos e causas que explica o problema da interação comunicacional entre os 

dois públicos, de maneira geral tais problemas existem justamente pela falta de compreensão 

da diversidade existente entre ambas comunidades. Desta forma, nota-se que 22,3% apontam 

como principal motivo o comportamento do surdo seguido de 17,7% do preconceito do 

ouvinte, tais dados remetem a uma reflexão, o comportamento do surdo é reflexo do 

preconceito do ouvinte? Ou o preconceito do ouvinte é reflexo do comportamento do surdo? 

 

Tabela 4 - Fatores do Problema Comunicacional entre os Surdos e Ouvintes. 

       Motivos e Causas 

Motivos Causa Quantidade % Observação 

Comportamento / 

Surdo 

Impaciência 63 22,3 

Foram aplicados 47 questionários 

mistos direcionados para os dois 

públicos surdos e ouvintes relação 

aos resultados da tabela 4, elencou 

6 opções, portanto 6X47= 282 

Comportamento / 

Ouvinte 

Descaso  36 12,8 

Zona de Conforto / 

Surdo 

Conformismo 30 10,6 
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Zona de Conforto / 

Ouvinte 

Majoritarismo 31 11 

Preconceito Surdo Defensiva 28 9,9 

Preconceito Ouvinte Desconhecimento 50 17,7 

 

Sem Respostas 

44 15,6 

 

Total 

282 100 

         Fonte: Autores,(2016). 

                                                   

Tabela 5 - Percepções no Processo Comunicacional 

Percepção no Processo Comunicacional 

Canal Quantidade % 

Expressão Facial 81 28,7 

Expressão Corporal 34 12,1 

Gestos 30 10,6 

Sinais 28 9,9 

Fala  24  8,5 

Atitudes 46 16,3 

Sem Respostas 39 13,8 

Total 282 100 

 Fonte: Autores, (2016). 

 

Choi et al. mostra como referência a expressão facial e corporal, além dos sinais. 

Conforme tabela 5, dentre os entrevistados 28,7% quase ⅓ (um terço) apontam a expressão 

facial como principal fonte ou canal onde se propaga a mensagem. Logo após 16,3% 

informam que são as atitudes o canal mais perceptível. Observa-se que Expressão Corporal 
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(12,1%) gestos (10,6%) e sinais (9,9%) ficaram quase equivalentes, e apenas 8,5% 

assinalaram a fala o principal meio de percepção. Foram realizados questionários abertos para 

os gestores, conforme exposto: Quando perguntado quais as dificuldades de gerenciar uma 

equipe mista surdo/ouvintes, em síntese os gestores informaram ser a falta de comunicação 

por desconhecimento da língua de sinais, quanto aos benefícios que um colaborador surdo 

poderia trazer para a organização, responderam: equipe dotadas de diversidades tem maiores 

chances de crescimento e produtividade devido ao aprendizagem e troca de experiência. 

Quanto ao principal motivo para contração de um surdo, responderam: contribuir com a 

inclusão social, bem como, cotas nas empresas e praticar responsabilidade social.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os objetivos do trabalho percebe-se que a comunicação nas organizações é 

importante para o bom desempenho, produtividade, relacionamento interpessoal com os 

colegas/chefias, alinhamento dos procedimentos e processos da organização.  

A comunicação surdos e ouvintes depende da ferramenta de Libras para sua 

aplicabilidade, os ouvintes demonstraram muito interesse na aprendizagem da língua de sinais, 

no entanto acham difícil e apresentam receio, devido a impaciência demonstrada pelo surdo 

no processo de educação.  

Desta forma, as contribuições de equipes multifuncionais obtiveram impactos 

positivos, levando aos participantes subsídio e tornando o processo comunicacional entre os 

surdos e ouvinte perfeitamente viável , observou-se por fim, que os gestores mostraram-se 

participativos e interessados em aprofundamento, pois a formação da equipe multifuncional 

para esse propósito trata-se de um projeto piloto necessitando de maiores aprofundamentos e 

estudos partindo do princípio, que este estudo relata um novo campo a ser explorado na área 

da administração. 

Espera-se com esta pesquisa poder contribuir com novos estudos na área, tendo em 

vista o alcance de várias disciplinas, tais como sugestão de explorar o custo e a rentabilidade 

de colaborador surdo nas organizações, a questão das leis que envolvem a contração, a análise 
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das diversidades, a valorização da imagem da empresa, o grau de produtividade, os índices e 

indicadores de desempenho da interação, os benefícios fiscais para as empresas, estudo 

comparativo entre empresa pública e privada, o próprio impacto econômico-financeiro ou 

social que equipes multifuncionais podem trazer para organizações. 
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CONFLITOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: UM DESAFIO PARA O GESTOR 
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RESUMO 

 

Esse artigo aborda os elementos motivadores de conflitos nas relações interpessoais dentro das organizações de 

trabalho e seu impacto no campo organizacional. Também procura esclarecer que a existência de conflitos em 

um ambiente organizacional prejudica o bom desenvolvimento da empresa e dos funcionários, além de causar 

prejuízos financeiros para ambos, se não forem geridos com sabedoria. O mesmo procura investigar quais os 

principais conflitos nas empresas, suas causas, consequências e o maior desafio que o gestor encontra para 

administrá-los. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de campo, qualitativa e quantitativa. Para estruturar a 

pesquisa de campo foi aplicado um questionário com doze perguntas a um público alvo de quinze pessoas da 

empresa X do setor de empréstimos e financiamentos do município de Porto Velho – RO. Diante do material 

colhido o mesmo foi tabulado, avaliado e relacionado ao referencial teórico da pesquisa. Sendo assim conclui-se 

que os conflitos estão presentes em todo lugar e que nem sempre são ruins, porém devem ser vistos de maneira 

crítica construtiva para que através dos mesmos haja transformações no perfil comportamental dos 

colaboradores, todavia, analisa-se que um dos maiores desafios para os gestores na atualidade são as 

adversidades entre as pessoas, por isso precisam estar atentos às novas mudanças do mundo empresarial e 

preparado para diagnosticarem os conflitos dentro das empresas e geri-los com eficiência. 

 

Palavras-chave: Campo Organizacional. Colaboradores. Gestor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os conflitos estão presentes em qualquer instituição, seja ela familiar, de trabalho e 

organizacional, que por desacordo de objetivos e interesses entre as pessoas, geralmente 

acontecem desentendimentos (CHIAVENATO, 2004). Sendo assim, acredita-se que a 

existência de conflitos em um ambiente organizacional prejudica o bom desenvolvimento da 

empresa e dos funcionários, além de causar prejuízos financeiros para ambos, se não forem 

geridos com sabedoria.  

O Estudo realizado analisa a existência de conflitos interpessoais nas empresas e os 

seus impactos no campo organizacional, visto que as relações de conflitos nas empresas é um 

assunto de alta relevância para o desenvolvimento empresarial e para as formas de trabalho 

coletivo e individual, portanto, o artigo busca de forma delimitada responder quais os 
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principais fatores que geram conflitos interpessoais e seus impactos no desenvolvimento do 

clima organizacional sob a percepção dos líderes na empresa X do setor de empréstimos e 

financiamentos do município de Porto Velho – RO. Para aprofundar os objetivos relacionados 

em primeiro momento será abordado o surgimento das empresas, seguido de conhecer quais 

os principais conflitos nas empresas e quais as causas e consequências dos mesmos, por fim 

descrever qual o maior desafio que o gestor encontra para administrar os conflitos. 

A metodologia aplicada a esse artigo é embasada em uma pesquisa descritiva, 

qualitativa e quantitativa que conforme Diehl (2004) ressalta a complexidade do problema 

pesquisado sem usar números. Também será quantitativa Diehl (2004) utiliza- se de técnicas 

estatísticas buscando resultados concretos e com maior margem de segurança. Para 

fundamentar os objetivos propostos utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica que possibilitou 

à utilização via internet, livros e artigos científicos, fundamentados em bases teóricas e 

metodológicas, também se trata de uma pesquisa de campo que tem como amostra um público 

alvo de quinze pessoas. Diante dos dados colhidos foi possível mensurá-los e relacioná-los 

aos objetivos e hipótese da pesquisa. 

Deseja-se que esta pesquisa possa contribuir com o campo organizacional e seus 

administradores para que possam ter uma visão mais ampla do assunto exposto e que os 

mesmos possam buscar soluções de curto e longo prazo, que sejam eficazes e eficientes para o 

crescimento da empresa e de seus colaboradores. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Processo histórico das relações de trabalho 

O grande marco da história do surgimento das empresas deu início na Revolução 

Industrial que iniciou na Inglaterra no século XVIII se expandido ao longo do século XIX 

para outros países da Europa, trazendo consigo mudanças significativas para a sociedade nas 

transformações sociais.  De acordo com as palavras de Teixeira e Souza (1985) neste período 

se concentrava grande número de trabalhadores nas fábricas, que passaram a ser assalariados, 
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se tornando mais um produto da exploração da mão de obra, deixando-os alienados pelo 

trabalho e dominados pelos seus patrões. Ocorreu também neste século a mudança do 

capitalismo comercial para o industrial. 

 

O fenômeno que provocou o aparecimento da grande empresa e da moderna 

administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao fenômeno XIX 

chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno que trouxe ríspidas e profundas 

mudanças econômicas, sociais e políticas recebeu o nome de revolução industrial 

(CHIAVENATO, 2003, p.11). 

 

O surgimento das máquinas foi um fenômeno mundial que atingiu todas as classes 

sociais principalmente a empresarial, que vem sendo uma das maiores contribuições para o 

desenvolvimento da administração. Vale ressaltar que a administração moderna surgiu por 

competência de dois engenheiros Frederik Winslow Taylor e Henri Fayol. Conforme 

Chiavenato (2004) foi com a participação desses dois pioneiros que a história da 

administração moderna pode assim ser resumida na teoria da administração cientifica; teoria 

clássica da administração e teoria das relações humanas. Que em seguida passaram a ser 

estudadas por outros pesquisadores, logo a administração passa a ganhar sua importância no 

cenário mundial. 

 No mundo das organizações, as empresas podem ser classificadas em públicas e 

privadas. Segundo Kotler (2000) as empresas privadas são de propriedades particulares, e tem 

por objetivo principal a lucratividade através da venda de seus produtos. Pois precisam de 

capital para superar seus investimentos.  

De acordo com Lopes (2008) no Brasil as indústrias surgem em vários lugares no 

período de 1890 a 1900, fazendo com que grande parte da população rural viesse para a 

cidade em busca de trabalho. Mas foi no final do século XIX com a chegada da revolução 

industrial no Brasil que se acentua ainda mais as empresas no Brasil.  

Atualmente a administração é vista como uma área do conhecimento humano, porém 

com muitas adversidades, mas, a mesma possibilita que o profissional em administração de 

empresas possa trabalhar nos distintos setores das organizações.  Segundo Chiavenato (2003, 

p.2) esses Profissionais: 
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Podem atuar nas diversas especializações da Administração: seja em a 

Administração da Produção (de bens ou serviços prestados pela organização), ou 

Administração Financeira, ou Administração de Recursos Humanos, ou 

Administração Mercadológica, ou ainda a Administração Geral. Em cada nível em 

cada especialização da Administração, as situações são diferentes. Além disso, as 

organizações são diferentes.  

 

Com a evolução e à proporção que as empresas crescem consequentemente cresce o 

quadro de funcionários que estão propícios a desentendimentos que podem gerar conflitos que 

precisam ser geridos o quanto antes.  “O conflito é sempre entre as pessoas, quer 

singularmente quer em grupos de um tipo ou de outro. Todo o tipo de coisas causa conflito – 

hábitos, ideologias, personalidades, concorrência quanto a recursos e muito mais” (FRAGA, 

1993, p. 35).  Dessa forma, entende-se que quando uma pessoa sente que a outra pode lhe 

atingir ou que pode ser um obstáculo em seu caminho, ambas estão propícias ao conflito, 

principalmente se isso acontece no campo organizacional a onde a concorrência é maior. 

 

2.2 Conceito de conflitos interpessoais nas organizações de trabalho 

Conflito pode ser definido como uns dos problemas que dificulta o trabalho nas 

organizações, principalmente em grupo. Pois gera desentendimentos entre opiniões. Infere da 

fala de Serrano e Rodriguez (1993) que os conflitos são o encontro de opiniões diferentes, que 

precisam de gestão para serem geridos, mas que podem ter um lado positivo. 

Os conflitos considerados interpessoais ocorrem entre duas ou mais pessoas que estão 

dentro do setor de trabalho, pois, a empresa que tem meta e missão busca diversificações em 

sua qualidade de serviço e nos seus objetivos, e geralmente vão se deparar com os conflitos. 

“Conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e 

colidentes que podem se chocar” (CHIAVENATO, 2003, p. 305). Portanto, o administrador 

no campo organizacional ao distribuir tarefas e metas dentre o quadro de funcionários vai 

encontrar pessoas de culturas e valores diferentes, estando sujeito a diferentes ideias, que 

causam divergências de opiniões. 
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Também afirma Berg (2012, p.18) “o conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre 

evidente. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele é fundamental para o seu sucesso 

pessoal e profissional”. É de suma importância que o gestor no campo organizacional saiba 

diagnosticar os conflitos para serem geridos e assim garantir o bom desempenho do grupo. 

 

2.3 Os principais tipo de conflitos 

Os conflitos são distintos e em qualquer ambiente podem acontecer sejam eles 

familiares ou nas organizações.  Sendo assim Montana (2005) aponta os principais conflitos 

que ocorrem entre as pessoas: 

 Intrapessoal: Aquele que ocorre com a própria pessoa. 

 Interpessoal: Aquele que acontece entre duas ou mais pessoas. 

 Intragrupal: Aquele que é no próprio grupo (é um conflito entre as pessoas que compõem um 

grupo). 

 Intergrupal: Aquele que ocorre entre grupos (ocorre quando temos dois ou mais grupos com 

um problema a ser resolvido). 

 Conflito intraorganizacional: abrange a generalidade das partes da organização (situação de 

conflito generalizado). 

 Conflito interorganizacional: ocorre entre organizações, por exemplo, travado com uma 

associação ambientalista. 

Os conflitos mais comuns dentro das organizações são aqueles que envolvem 

interesses pessoais e coletivos tanto dos funcionários como dos administradores, chamados 

conflitos interpessoais, podendo se classificado de acordo com Nascimento e Sayed (2002).  

a) Hierárquicos: ocorre quando a pessoa é responsável por algum grupo, não 

encontrando apoio junto aos seus subordinados e vice-versa; 

b) Pessoais: surgem a partir de pequenas coisas ou situações nunca abordadas 

entre os interessados, resultando em confronto tácito que reduz a eficiência das 

relações.  
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2.4 Causas do conflito 

Para Vecchio (2008) as causas dos conflitos se dão por diferenças de comportamento e 

opiniões, ou interesses que se contrapõe um ao outro. Em todo lugar que há gestão de pessoas 

que buscam por objetivos semelhantes sempre vão existir atritos, porém, os conflitos também 

podem ser vistos de maneira positiva, vai depender muito do gestor que vai administrá-los. 

Dentro das organizações a comunicação saudável é muito importante para que todos 

integrantes do grupo possam dialogar de uma forma harmoniosa evitando discordância. 

 

Muitos conflitos e desentendimentos humanos, problemas de gestão, erros e 

acidentes nas empresas são ocasionado, em sua grande maioria, pela deficiência ou 

simplesmente pela falta de comunicação. Ao constatar um erro, muitas pessoas 

racionalizam (MATTOS, 2009, p.10).    

 

Em qualquer relacionamento está presente o processo de comunicação, portanto, os 

conflitos vão surgir dependendo da forma que cada um se comunica e da forma que os 

mesmos recebem as informações transmitidas. Nas organizações os principais conflitos que 

existem no ambiente interno das empresas são pela disputa de concorrência e a busca do 

crescimento do capital para que as empresas possam atingir seus objetivos no mundo 

empresarial, e nesse momento o poder hierárquico pode se exceder ou ser mal interpretado no 

dia adia ao dar ordem aos seus subordinados.  

De acordo com Wagner III, John R. (2002, p. 283-284): 

 

Um processo de oposição e confronto que pode ocorrer entre indivíduos ou grupos 

nas organizações – quando as partes exercem poder na busca de metas ou objetivos 

valorizados e obstruem o progresso de uma ou mais das outras metas. A essa 

definição é importante à ideia de que o conflito envolve o uso de poder no 

confronto, ou seja, nas disputas em torno de interesses em choque. [...]. 

 

2.5 Consequências dos Conflitos  

O efeito dos conflitos compromete o ambiente de trabalho, deixando-os envolvidos 

com o comportamento alterado, causando problemas que interferem no trabalho em grupo e 
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na gestão, mas, se os desentendimentos forem administrados, ajustados e resolvidos de forma 

crítica construtiva poderá trazer avanços ao campo organizacional. 

 Cavalcanti (2006, p. 21, citando Robbins, 2002): 

 

O conflito é consequência natural nos grupos e organizações e que, por ser natural, é 

inevitável e deve ser aceito. [...] ‘O conflito não é necessariamente ruim, sendo que 

sua existência pode ser racionalizada – o conflito tem potencial de ser uma força 

positiva para o desempenho do grupo, havendo ocasiões em que ele pode ser 

benéfico. 

 

Os conflitos sempre geram algumas consequências, principalmente quando analisados 

somente como um problema, podendo trazer mais desconfortos para os envolvidos e sérios 

danos às organizações.   

 

 [...] uma negativista, que encara o conflito como algo apenas prejudicial, que deve 

ser evitado a todo custo, ou não se podendo evitá-lo, pelo menos ter seus efeitos 

minimizados. A segunda alternativa é a de encarar o conflito de maneira positiva, 

procurando verificar aquilo que pode trazer de benéfico, em termos de diferenças de 

opiniões e visões, bem como de possibilidades de aprendizagem e enriquecimento, 

pessoais e culturais (MARTINELLI 2002, P. 15). 

 

As consequências advindas dos conflitos comprometem o clima organizacional 

afetando a produtividade e as inovações, passando para segundo plano os interesses da 

empresa, visto que os trabalhadores envolvidos em conflitos podem estar com sentimentos 

magoados e deixam de desenvolver suas tarefas com comprometimento.  

Chiavenato (2004) Aponta que os conflitos podem trazer resultados negativos que 

podem gerar seria consequências atrapalhando o bom desempenho das empresas e dos 

funcionários, pois os conflitos podem deixar as pessoas com sentimentos feridos e magoados. 

Pois isso pode interferir nos alcances das metas.  Por conseguinte, todos perdem com essas 

atitudes, uma vez que a transparência, a missão, determinação e harmonia influenciam interna 

e externamente na administração. 

 Segundo Luz (2001) a Forma que o clima organizacional e gerido pode influenciar 

nos comportamentos dos trabalhadores como no desenvolvimento da produtividade, 
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motivação e satisfação. Por isso é importante à presença de um gestor para que a empresa 

tenha boa produtividade e um clima satisfatório.    

 

2.6 Desafios Que o Gestor Encontra Para Administrar os Conflitos 

O gestor de conflitos ou líder de uma empresa tem por competência saber gerir 

conflitos, dessa forma o mesmo encontra muitos desafios ao gerir pessoas. “Ser capaz de 

constatar a existência do conflito é apenas parte do problema. Tem de saber também a que 

ponto o conflito é grave e ser capaz de geri-lo devidamente” (Fraga, 1993, p. 69). Porém, Para 

que não haja desarmonia no grupo de colaboradores da empresa, o líder deve estar sempre 

buscando inovações.  

Para Marques (2014) diz que ao ser trabalhado o lado interpessoal dos colaboradores 

de uma empresa, automaticamente está minimizando as situações geradoras de conflitos, Pois 

neste momento de aprimorarão ambos podem se conhecer melhor passando a respeitar o 

comportamento de cada um. Porém é importante transformar a atitudes que às vezes parecem 

normais, porque elas podem prejudicar não só a si, mas todo o campo organizacional.  

As exigências para o mercado de trabalho estão cada vez maiores, os líderes devem 

estar qualificados para saberem identificar mão de obra que possam satisfazer as exigências 

do trabalho.  De acordo com Goldsmith (2000, p. 64): 

 

[...] os líderes no futuro precisarão estar novamente preparados para extrair ideias 

das pessoas, para ajudá-las a identificar, articular e satisfazer as necessidades que lhe 

são próprias e não raro mutáveis. Por causa deste imperativo, a compreensão e o faro 

para as técnicas de diálogo socrático serão um aspecto importante da liderança no 

futuro. 

 

Um bom gestor de conflitos deve sempre coordenar sua equipe buscando foco e 

valorizando as prioridades do campo organizacional, portanto mostrar com clareza e 

sabedoria o caminho a ser seguido por todos os integrantes de uma empresa para que as 

tarefas sejam desenvolvidas com eficaz e a eficiência. Fraga (1993) Afirma que é importante e 

essencial que o gestor seja capaz de perceber a existência dos conflitos, pois essa é a primeira 



 

375 

 

parte do problema, porém é preciso identificar o grau de complexidade dos conflitos e ser 

capaz solucioná-los.  

Para Boccato (2009) o gestor ao gerir conflitos deve seguir alguns princípios, ter 

criatividade não optar por nenhuma das partes para que conflito não aumente ainda mais, ser 

justo e ter flexibilidade em suas determinações e principalmente ter conhecimento de técnicas 

que possam mediar os transtornos. 

As empresas em séculos passados tinham o funcionário apenas com mero meio de 

produção. E atualmente são vistos como um recurso humano dentro do campo organizacional, 

todavia a tecnologia exige um profissional com mais competências, pois, a busca por esses 

profissionais habilitados é importante. Porém é preciso investimentos nesses recursos 

humanos para que suas habilidades possam acompanhar as tecnologias do mundo atual. Mas 

sem esquecer-se de trabalhar o relacionamento interpessoal dentro da empresa. Morgan (1996 

p. 30) ressalta que o gestor: 

 

[...] deve ser capaz de analisar interesses, compreender conflitos e explorar relações 

de poder, de tal forma que as situações possam ser colocadas dentro de medidas de 

controle. Isso requer uma habilidade perspicaz de conhecer as áreas propensas aos 

conflitos, para ler as tendências e pressões latentes por baixo de ações manifestas da 

vida organizacional e dar início a respostas apropriadas. Em geral o gerente pode 

interferir para modificar percepções, comportamentos e estruturas de maneira a 

ajudar a redefinir ou redirecionar conflitos para servir a fins construtivos.  

 

 O gestor deve além de sua qualificação profissional obter qualidades de líder e 

ter um olhar clínico que possa diagnosticar conflitos e verificar suas raízes, ser mediador e 

solucionador de problemas nas organizações, bem como ser transformador de situações 

negativas em lições construtivas para toda a empresa, sua intervenção deve ter efeito 

duradouro, trabalhando com as pessoas desde o início do conflito até a efetiva solução, não 

deixando para traz nem mesmo pequenos detalhes. 
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3 METODOLOGIA  

A metodologia aplicada a esse artigo é embasada em uma pesquisa descritiva, 

qualitativa que conforme Diehl (2004) é a complexidade do problema pesquisado sem usar 

números. Também foi adaptado a quantitativa que para Diehl (2004) é aquela que se utiliza de 

técnicas estatísticas buscando resultados concretos e com maior margem de segurança. Para 

fundamentar os objetivos propostos utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo para 

investigar os conflitos interpessoais nas organizações.  

A pesquisa embase em dados secundários que são disponibilizados por outros autores 

e em dados primários que foram colhidos através de um questionário aplicado em uma 

empresa do setor de empréstimos e financiamentos do município de Porto Velho – RO, com 

doze perguntas sendo somente uma aberta para que os funcionários da empresa tivessem a 

oportunidade de expressar suas opiniões. Tendo como amostra um público alvo de quinze 

pessoas que totaliza 100% da amostra. 

 Para mensurar os dados e chegar a determinado resultado foram montadas seis figuras 

conforme o roteiro da entrevista, a leitura do material foi feita acompanhando a ordem das 

perguntas, utilizando porcentagem, relacionando os dados analisados à teoria e ao referencial 

teórico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico será apresentado à pesquisa qualitativa de acordo com os dados colhidos 

na entrevista. Foi feito a tabulação dos dados, para assim poder explorar o material conforme 

o referencial teórico. As perguntas foram representadas em figuras para que tragam melhor 

possibilidades de esclarecimento à resposta do problema dessa pesquisa. 
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Figura 1- Há conflitos internos entre os funcionários. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

A figura 1 mostra que 60% dos colaboradores da empresa afirmam que os conflitos 

existem no seu setor de trabalho, aponta Chiavenato (2004) que o Conflito percebido é aquele 

em que os sujeitos envolvidos percebem e entendem, porque veem que seus objetivos são 

diferentes dos objetivos dos demais. Os demais que representam 40% ficam em uma situação 

duvidosa, pois acreditam que às vezes os conflitos existem e às vezes não. Dessa forma 

implica dizer que a percepção dos conflitos é mais fácil ser percebida por aqueles que estão 

envolvidos nos mesmos. 

A cerca do questionamento referente a conflitos se os mesmos podem prejudicar o 

desempenho do grupo, 53,33% dos funcionários afirmam que sim, para Martinelli (2002) os 

conflitos podem ser estudados de duas maneiras, visto como um fator negativo que prejudica 

e que deve ser evitado, porém deve ser visto também de maneira positiva buscando analisar as 

diferenças de opiniões e absorver o que há de melhor para possíveis transformações.  

E somente 46,66% acreditam que os conflitos internos podem prejudicar mais ou 

menos o grupo no campo organizacional. No entanto foi constatado na análise dos dados 0% 

entre as respostas Não e Não sabe. 
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Figura 2- A busca por alcançar metas da empresa influencia os conflitos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Observa-se que 53,33% dos funcionários declaram que as metas estabelecidas da 

empresa são motivadoras de conflitos, Robbins (2004) ressalta que os conflitos são 

provocados principalmente pelos relacionamentos entre as classes, afirmando o autor que 

quando as organizações se desenvolvem e criam cargos distintos com objetivos e 

características próprias e específicas separando as pessoas umas das outras gerando as 

diferenças. Somente 46,66% ficam em uma situação mediana que ainda tem dúvida se a busca 

por metas influenciam negativamente no campo organizacional e nas relações interpessoais. 

Nenhum funcionário se pronunciou em relação às respostas Não e Não sabe. 

Quando perguntado se as promoções influenciam os conflitos, 100% dos funcionários 

responderam que este é o maior causador de conflitos neste local. Para Chiavenato (2004) os 

conflitos também podem ocorrer devido à busca de alcançar objetivos e interesses pessoais 

que se contrapõem a vontade de outras partes. Visto que a busca por promoção é algo 

individual, e os funcionários tentam dar o seu melhor para que sejam reconhecidos no setor de 

trabalho e assim serem promovidos, ao saber que vai haver promoção todos ficam em busca 

do mesmo objetivo, porém de forma individual, onde um pode querer interromper o objetivo 

do outro. 

Com o objetivo de coletar informações que correlacionam conflitos versos demissões 

afirmam que 100% dos funcionários confirmam que a maior causa de demissão nesta empresa 

é por motivo de conflitos, logo, a demissão traz prejuízo para os funcionários e para a 
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Sim Mais ou Menos Não Não Sabe



 

379 

 

empresa, porque ao demitir um funcionário ele automaticamente vai ficar desempregado a 

procura de um novo emprego e a empresa vai ter que ajustar o quadro de funcionário para que 

eles deem conta do serviço na falta de um, e isso pode gerar mais conflitos porque os 

funcionários vão trabalhar muito mais. Para Marques (2016) a demissão deve ser vista como 

uma forma de se melhorar não somente para o funcionário mais também para o gestor da 

empresa e os demais funcionários. 

 

Figura 3 - Como você avalia o relacionamento entre os superiores e os funcionários na da empresa. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Diante da figura 3 analisa-se que 93,33%o dos funcionários dizem que esse 

relacionamento é ruim. Afirma Brondani (2010, p. 30) que a comunicação saudável é 

fundamental para todos, mas algumas vezes é mal interpretada ou envolvida por emoções 

pessoais, já Marques (2016) ressalta que no campo organizacional, somos colocados diante de 

uma adversidade de comportamentos e habilidades distintas que fazem com que possamos 

desenvolver as funções em situações de pressão, estresse e cobrança. Portanto, O gestor deve 

estar preparado para lidar com os conflitos, passar confiança e respeito ao seu grupo, pois em 

uma equipe de trabalho deve se usar o profissionalismo para o bom desempenho da 

organização, porque nem sempre o que ouvimos é o que queremos, Portanto, na empresa é 

viável que todos possam contribuir pra o crescimento de ambos.  

Contudo 6,67% que refere a um único entrevistado diz que esse relacionamento entre 

seus superiores e subordinados é bom. Não houve manifestação de funcionário nas opções 

Excelente Muito bom Bom Mais ou menos Ruim

0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 
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Excelente, muito bom e mais ou menos. Ressalta aqui detalhes da pergunta aberta conforme 

as opiniões dos funcionários em relação ao gestor. Entrevistado nº1- diz que o gestor não 

saber administrar os conflitos sempre leva as coisas para o pessoal e ficar ameaçando os 

funcionários dizendo que vai demiti-los, não valoriza quem está na empresa há muito tempo, 

faz com que a equipe fique nervosa e o não cumprimento dos resultados deixa todos tensos. O 

entrevistado nº4 diz que o gestor não tem muita comunicação a não ser que seja cobrança. 

Figura 4 - Como você se sente em relação ao desempenho do seu gestor diante dos conflitos na empresa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

93,33% dos funcionários se sentem pouco satisfeitos em relação ao gestor administrar 

os conflitos, porém o gestor é um elemento fundamental para eliminá-los, para Marques 

(2015) gerir conflitos não é um desafio fácil, o que pode ocasionar perdas de energia física, 

mas olhando por outro lado geri-los pode ser uma tarefa simples e objetiva, mas para isso os 

administradores devem estar preparados e ter sabedoria para que todos que estejam 

envolvidos na situação fiquem satisfeitos. Apenas um entrevistado que representa 6,67% diz 

estar satisfeito com o modo como o gestor administrar os conflitos. 
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Figura 5- Como você se sente em relação ao trabalho que executa nesta empresa 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Ressalta-se que 93,33% desses colaboradores se sentem pouco satisfeitos em relação 

ao trabalho que executa nesta empresa, pode-se dizer que este grupo de pessoas são 

profissionais desmotivados que trabalham insatisfeitos no campo organizacional, para isso é 

necessário que os gestores invistam em processo de treinamento interpessoal para resgatar a 

motivação. BERGAMINI (1997, p. 52) afirma que “a motivação como parte integrante desse 

processo; é uma condição fundamental e indispensável para o alcance dos objetivos do 

trabalho e das instituições”.  Funcionários desmotivados trabalham insatisfeitos não se 

preocupam com metas e nem com o crescimento da empresa, enquanto os que são motivados 

desenvolvem suas atividades com presteza e se preocupa com o crescimento da organização. 

Aponta Montana (2006) “O indivíduo motivado contribui melhor, comparece em suas funções 

e obtém lucros positivos dentro da organização e um comportamento eficiente e eficaz no 

atendimento ao cliente”. E 6.67% diz que está satisfeito na empresa onde trabalha, pois se 

observa que somente um funcionário está em uma situação satisfatória nesta empresa. 
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Figura 6- Como se sente em relação ao reconhecimento do seu trabalho dentro da empresa. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Em relação ao reconhecimento do seu trabalho dentro da empresa 93,33% dos 

colaboradores ressaltam que estão pouco satisfeitos, Tamayo e Paschoal (2003) destaca que é 

importante que a empresa valorize o empregado, fundamentando-se no reconhecimento do 

valor do trabalho que tem para si e para empresa. Uma maneira da valorização desse 

profissional é lhe dá oportunidade de se desenvolver na organização.  Ressalta o 

questionamento de um funcionário na pergunta aberta “o gerente favorece só quem ele gosta e 

a empresa não oferece muita oportunidade para os funcionários que estão nela, preferem 

trazer alguém de fora”.  Desses 6,67% diz estar satisfeito com o reconhecimento de seu 

trabalho na empresa.  

Quanto a último questionamento sobre treinamento de capacitação ao qual visou 

identificar que 100% disseram que está empresa não oferece treinamento de capacitação e 

nem treinamento de relacionamentos interpessoais, logo, observa que os dados anteriores 

indicam que mais da metade dos conflitos que ocorrem neste local é proveniente pela busca 

por metas. Inferi dizer que este gestor não se preocupa com a qualidade de serviço oferecido 

ao público e nem com a harmonia da equipe, informa Silveira (2004) que O treinamento e 

desenvolvimento são fatores importante para as relações de trabalho, porque envolve a 

qualidade, produtividade e as relações no campo organizacional, tem o foco não só de 
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melhorar as metas da empresa, mas também se preocupa em melhorar o lado pessoal das 

relações, dessa forma busca estabelecer vínculos e boa comunicação para que os funcionários 

sejam produtivos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre os conflitos nas relações de trabalho traz o entendimento que esse 

problema existe desde a criação das empresas, momento esse de mudanças sociais, políticas e 

econômicas para a sociedade. Pesquisas realizadas por autores da área da administração 

apontam que os conflitos vêm sendo lapidados e compreendidos como um fator natural, 

negativo e positivo, logo, vai depender da forma como o Gestor irá administrá-los. 

A falta de uma comunicação saudável e a busca por objetivos tanto da empresa como 

pessoal são elementos motivadores de conflitos, e que podem comprometer o clima de 

trabalho trazendo sérias consequências se não forem diagnosticados e resolvidos de forma 

construtiva tirando dos mesmos a essência positiva para harmonizar o grupo. Saber gerir 

conflitos é uma competência do gestor que deve estar atento a essas manifestações para 

trabalhar o lado interpessoal dos seus colaboradores.  

Conclui-se que os conflitos existentes na empresa do setor de empréstimos e 

financiamentos do município de Porto Velho – RO prejudicam tanto os funcionários como os 

objetivos da organização, pois a maior causa de conflitos neste ambiente é a busca por metas e 

por promoções. Dessa forma o maior desafio que o gestor encontra para administrar os 

conflitos nesta empresa é a sua falta de qualificação, pois ele demonstra que não tem visão de 

empreendedor e de liderança, se envolve nos conflitos juntamente com os funcionários. Ele só 

se preocupa em alcançar metas, mas não em qualificar seu quadro de colaboradores. 

 Sendo assim, todos ficam apreensivos, tendo como uma das maiores consequências à 

demissão de funcionários e prejuízo para empresa, porque os funcionários trabalham 

descontentes com os seus colegas e com a administração da empresa, logo, diminui o 

rendimento de suas funções interferindo nos objetivos de ambos. Pois um administrador 

qualificado deve motivar a comunicação saudável entre pessoas, saber captar os conflitos e 
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diagnosticar os elementos motivadores para poder intervir com sabedoria. Portanto o 

problema dessa pesquisa foi respondido e a hipótese foi confirmada. 

Vale ressaltar que a partir desta pesquisa haja a continuidade do estudo, enfatizando 

também a competência do gestor em administrar conflitos, sendo como um dos critérios 

essenciais para administrar empresas.  
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RESUMO 

 

A castanha-da-amazônia é conhecida e comercializada no Brasil e em vários outros países, contribuindo para a 

composição da renda familiar de comunidades da região Norte do Brasil. Neste sentido, através de uma revisão 

bibliográfica com abordagem qualitativa e um estudo exploratório-descritivo, o presente estudo busca 

compreender se a produção extrativa da castanha-da-amazônia contribui para a geração de renda dos extrativistas 

nos estados da região norte brasileira. Como procedimento bibliográfico, inicialmente levantou-se os dados e 

informações, depois foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, tendo como suporte o software Atlas ti. 

Partiu-se de uma base de 35 artigo científicos, 10 dissertações, 3 sites e 5 documentos técnicos que tratam do 

assunto. Destaca-se que no acervo avaliado haviam trabalhos que abordavam diferentes categorias, entre as quais 

destacam-se: socioeconomia, tecnologia, inovação, processo produtivo, conhecimento tradicional, políticas 

públicas e composição biológica. Após análise das informações e dados constantes deste acervo, verificou-se que 

os trabalhos convergem para o entendimento de que a produção da castanha-da-amazônia contribui para a 

geração de renda dos extrativistas. Os resultados indicam ainda, que em 2014 a extração da Castanha-da-

amazônia gerou R$ 79,5 milhões, contribuindo para a composição do PIB brasileiro, com um total de 37.000 

toneladas e que os estados que mais contribuíram com esta produção foram, pela ordem, o Acre, o Amazonas e o 

Pará. A partir dessa produção infere-se que a capacidade de suporte da Floresta ainda é significativa e que a 

produção extrativa da Castanha-da-amazônia pelos coletores das reservas e de seus entornos, contribuem 

fortemente para a subsistência dos “Povos da Floresta”.  

 

Palavras-chave: Arco-Norte. Cadeia Produtiva. Castanha-da-amazônia. Extrativismo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo de anos a importância da maior floresta do mundo, a Floresta Amazônica, 

vem sendo citada por diversos pesquisadores, os quais colocam em destaque a necessidade da 

conservação de sua mega biodiversidade pelo papel que desempenha sobre a manutenção da 

vida, e pelos riscos assumidos com o quadro das mudanças globais. 

Nesse contexto, o manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs), merece 

atenção especial, considerando-se que, além de tornar as florestas rentáveis, em muitos casos 

mantém sua estrutura e biodiversidade praticamente inalteradas, como é o caso da Castanha-

da-Amazônia. 
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De acordo com a FAO (2002), os Produtos Florestais Não-Madeireiros são recursos 

biológicos provenientes de florestas nativas, sistemas agroflorestais e plantações e incluem 

plantas medicinais e comestíveis, frutas, castanhas, resinas, látex, óleos essenciais, fibras, 

forragem, fungos, fauna e madeira para fabricação de artesanato. Ainda podendo trazer 

benefícios a povos e comunidades da Amazônia e a consumidores em todas as partes do 

planeta. 

Sendo assim, Paes-de-Souza et al. (2011) salientam que grande parte dos produtos 

florestais não madeiráveis (PFNMs) produzidos na Amazônia são coletados por extrativistas, 

os quais utilizam recursos naturais, como PFNMs, para a sua sobrevivência econômica e 

cultural, e cujo conhecimento é transmitido por meio da tradição. Entre estes PFNMs 

encontra-se a Castanha-da-Amazônia, uma espécie diferenciada em função de ser uma árvore 

frondosa e produzir um de alto valor econômico. Em vista disto, a presente pesquisa 

responderá à seguinte pergunta: Como a produção extrativa da Castanha-da-amazônia 

contribui para a geração de renda dos extrativistas nos estados da região norte brasileira? 

Dessa forma, tem como objetivo compreender como a produção extrativa da Castanha-da-

amazônia contribui para a geração de renda dos extrativistas na nos estados da região norte 

brasileira. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Cientificamente denominada como Bertholletia excelsa, a castanheira é uma árvore da 

família botânica Lecythidacea, e é popularmente conhecida no Brasil como castanha-do-pará, 

castanha-do-brasil e castanha-da-amazônia. Foi descrita pela primeira vez pelo botânico 

francês Aimé Jacques Alexandre Goujaud Bonpland (SALOMÃO, 2014). 

Prosseguindo, Salomão (2014) narra que o nome genérico, atribuído à castanheira, 

Bertholletia, é uma homenagem ao médico, químico e fisiologista francês Claude Louis 

Berthollet. Já o “epíteto” excelsa, significa majestosa, alta, considerando ao porte da planta, 

que chega a medir de altura 60 m e ter de diâmetro pouco mais de 5m. Com essa imponência 

notória, a castanheira está entre as maiores árvores do bioma amazônico. 
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Salomão et al. (1995) descrevem a castanheira da seguinte forma: seu tronco é reto e 

permanece sem galhos por mais da metade do comprimento da árvore, com uma grande coroa 

emergindo sobre a folhagem das árvores vizinhas. Sua casca é acinzentada e suave, e pode 

viver mais de 500 anos. E essa descrição pode ser observada na Figura 1. 

A castanheira é uma majestosa árvore que produz amêndoa de grande valor alimentar 

e comercial, com presença no mercado internacional (Salomão, 2009). A amêndoas é o 

principal produto dessa espécie, porém outros subprodutos também podem ser explorados 

comercialmente, como óleos, farelo ou torta, leite de castanha e ouriço. 

A amêndoa da espécie é a principal matéria-prima para as indústrias de 

beneficiamento, representando em até 70% da economia total das regiões produtoras, e é 

também o principal produto extrativo não-lenhoso da região amazônica e tem sido utilizado 

como produto na busca da sustentabilidade econômica das Reservas Extrativistas 

(WILLIAMS e WILSON, 1999 apud CAVALCANTE et al.  2011). A exploração de 

exemplares nativos dessa árvore é protegida por lei (Decreto 1.282, de 19/10/1994). 

Figura 1: Frutos da castanheira: o ouriço e a amêndoa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Castanha-da-amazônia pode ser encontrada em toda a região amazônica do estado 

da Bolívia, Peru e Brasil. Neste último abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, o norte dos estados de Goiás e Mato Grosso (LORENZI, 2000), e ainda, 

as fronteiras com a Bolívia e o Peru. Trata-se de uma importante espécie de exploração 
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extrativista da região, além de ser fonte geradora de emprego e renda para milhares de 

trabalhadores rurais e urbanos (TONINI, 2011). 

Importante ressaltar que atualmente a castanheira é considerada vulnerável pela União 

Mundial para a Natureza (IUCN) e, no Brasil, aparece na lista de espécies ameaçadas do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). A principal causa para o risco de extinção é o 

desmatamento. 

A extração de Castanha-da-amazônia (Bertholletia excelsa) é uma atividade 

importante para muitas comunidades locais da Amazônia brasileira, boliviana e peruana. 

Essas atividades se mantêm mais ou menos fieis ao seu modelo original de extração nos 

primórdios, e está intimamente ligada à cultura das populações tradicionais da Amazônia, 

cujos produtos e subprodutos são utilizados como fonte de alimentação sendo um dos 

principais produtos geradores de renda para as famílias que vivem do extrativismo florestal na 

Amazônia (SOUZA, 2006). 

No Brasil, os principais estados produtores da castanha-da-amazônia são o estado do 

Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, estados estes que compõem o Arco 

Norte da extração da castanha, conforme apresentado na figura abaixo. 

Figura 2 - UF que compõem o Arco Norte da Extração da Castanha-da-amazônia 

 

Fonte: Elaboração do autor 

O extrativismo, ainda nos dias atuais, desempenha papel importante no cenário 

socioeconômico no arco norte, sendo a principal fonte de sustentabilidade de diversas 
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famílias. Contudo, no decorrer do tempo, vem perdendo seu valor em decorrência da 

variabilidade do mercado e dos baixos preços pagos. 

Existem algumas reservas extrativistas criadas com o intuito de assegurar a 

sustentabilidade do extrativista e a conservação ambiental. Como exemplo dessas reservas, 

conforme apontadas por Sousa et al. (2009) tem-se a Reserva Extrativista Rio Cajari (481.650 

ha), a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (806.184 ha) e o 

Assentamento Agro-extrativista do Maracá (324,000 ha), todas no Sul no Amapá. 

Souza Filho et al. (2011) coloca que em Rondônia existem algumas unidades de 

beneficiamento da castanha que através dessas se derivam diversos produtos, como por 

exemplo, a castanha sem casca desidratada, óleo para a produção de cosméticos, 

medicamentos, entre outros. Registra-se também que tais unidades de beneficiamento mantém 

em seu estoque em média 50 toneladas para garantir matéria prima para o processamento ao 

longo do ano. 

Brasil (2014) apresenta que em 2010 deu-se a inauguração da Cooperativa Mista 

Agroextrativista do Rio Unini (Coomoru), porem a ideia do que veria a ser uma fábrica de 

beneficiamento da castanha, se deu em 2007, onde foram aplicados estudos de viabilidade 

econômica, ambiental e social. Após tais estudos, houve investimento de cerca de 

R$1.000.000, que contemplava infraestrutura, maquinário, capacitação da mão-de-obra, 

treinamentos e capital de giro inicial.   Somente em 2014 que de fato a fábrica começou a 

operar em escala comercial já beneficiando cerca de 70 famílias do Rio Unini, e gerando em 

torno de 15 toneladas de castanha bruta, resultando em uma injeção na economia local de 

mais ou menos R$100.000. 

Ainda conforme essa autora, o processo utilizado no manejo da castanha dá-se da 

seguinte forma: Inicialmente as famílias produtoras fazem a seleção das castanhas, às limpam 

e colocam rapidamente para secarem ao natural, após isso elas são encaminhadas para fabrica 

onde será descascado, desidratado e embalado a vácuo, processo esse que permite a 

conservação dos nutrientes da castanha por um tempo maior. 
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Uma informação importante trazida por Sousa et al. (2009) é quanto à localização da 

comunidade influencia diretamente no preço pago pelas castanhas. Quanto mais afastada e 

difícil acesso menos se pagará pelo produto, consequentemente, menor será a renda dessas 

famílias. Outra constatação foi quanto o apurado com as vendas da castanha, que é muitas 

vezes inferior quando comparado ao salário mínimo, isso mostra que as famílias que 

dependem unicamente da castanha estão em estado de fragilidade financeira. 

Com as políticas públicas que criaram incentivos fiscais na década de 1960 para região 

Amazônica, vários movimentos surgiram, como por exemplo a abertura de rodovias, a 

expansão da pecuária, a extração madeireira, o assentamento de reforma agrária, dentro 

outros, os quais contribuíram para o desmatamento dos castanhais, e, as poucas árvores que 

sobreviviam acabavam sofrendo com sucessivas práticas de queimadas de pastos, acarretando 

em sua morte. 

A forte pressão do mercado europeu com relação ao controle fitossanitário para 

aflatoxina, desencadeado a partir de 2001, com devolução pela Alemanha, Itália, França, 

Holanda e Inglaterra de 466.217 kg exportados pelos portos paraenses de Belém e Santarém, 

despertou suspeita com relação à Castanha-da-amazônia, incorrendo em grandes prejuízos 

(HOMMA et al. 2014). 

Com a devastação dos castanhais do bioma amazônico, e como o rigoroso controle 

internacional, estabeleceu-se uma perene preocupação no cenário econômico nacional, pois o 

Brasil começou a perder o mercado para a Bolívia, a qual iniciou modernos sistemas de 

beneficiamento e comercialização das castanhas, passando assim a dominar o mercado 

mundial desse produto. 

 

3 METODOLOGIA 

Nesta seção aborda-se os métodos e os procedimentos adotados na pesquisa, sendo 

realizada uma classificação da mesma quanto aos objetivos, à forma de estudo e ao objeto. 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, descritivo-exploratório e baseado 

em dados secundários. A pesquisa qualitativa constitui-se por análises voltadas para o 
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conteúdo em si, de maneira despreocupada com combinações estatísticas. Nesta perspectiva, 

os dados secundários precisam dar consistência para as conclusões. 

As fontes de dados de pesquisa utilizados neste trabalho foram pesquisas em fontes 

secundárias, constituídas por estudos bibliográficos (livros, teses, dissertações, artigos, 

revistas, jornais, etc.) sobre Produtos Florestais Não Madeireiros, extrativismo, cadeia 

produtiva (conceito genérico) e cadeia produtiva de Castanha-da-amazônia no Arco Norte do 

Brasil; pesquisa na internet, de páginas do Ministério do Meio Ambiente, IBGE, RESEX, 

Ministério da Agricultura, governos dos estados que compõem a Amazônia Legal brasileira 

(AC, AM, AP, PA, RO e RR). 

Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, conforme preceitua 

Bardin (2008) utilizando-se o Atlas ti, software destinado a análises de elevados volumes de 

dados. O programa informatizado auxiliou na organização e categorização das informações 

produzidas. Para o uso da ferramenta de análise optou-se pela categorização constante no 

quadro 1. 

 

Quadro 1 – Categorização dos dados 

Categoria Termo Definição 

Socioeconomia Renda Relaciona-se a riqueza financeira. O lucro gerado. Envolve custos e 

preços. 

Social Consiste na consistência na relevância do produto para as 

comunidades envolvidas e preservação dos recursos naturais e 

equilibro da floresta 

Produtividade Caracteriza-se pelo quantitativo do produto obtido. São os números e 

capacidade produtiva dos castanhais. As tipologias de produtos a 

serem lançados no mercado. 

Composição 

biológica 

Fisiologia Refere-se à natureza e funcionamento das castanha-da-amazônia às 

suas  

Biometria Trata das características físicas deste PFNM e sua matriz produtiva, 

ou seja, a castanheira. 

Tecnologia Inovação São as possibilidade recentes de exploração do produto, entre as 

quais destacam-se os plantios e a redução da altura das árvores. 

Processo extrativo Usado para designar as etapas nas quais a disponibilização das 

amêndoas são submetidas para serem retiradas da floresta. 

Conhecimento 

tradicional 

Define-se pelas habilidades e aprendizados adquiridos pelos 

extrativistas por meio da transferência intergeracional. 
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Políticas 

públicas 

PGPMBio É a Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM que garante ao 

produto, preços mínimos justos. 

Desenvolvimento 

local 

Refere-se a mudanças no contexto social e econômico em que a 

Castanha-da-amazônia torna-se estratégia. 

PAA É a Política de Aquisição de Alimentos, implantada para adquirir, 

entre outros produtos, a amêndoa para o consumo em escolas 

públicas.  

Fonte: Dados da Pesquisa 

A partir dos termos apresentados, foram utilizados: artigos, dissertações e teses, sites, 

blogs, documentos. Isto ocorreu na intenção de verificar as incidências dos termos destacados 

no quadro 1, com vistas a compreender e interpretar os trabalhos estudados. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos tópicos seguintes apresenta-se informações que demonstram tanto o acervo da 

pesquisa na região amazônica, quanto as principais informações comuns aos resultados que 

estas pesquisas apresentam. O desenvolvimento da região amazônica numa perspectiva 

sustentável tem sido destacado por estes pesquisadores como um grande desafio, em item 

específico apresenta-se os trabalhos que abordassem a Castanha-da-amazônia tende esta visão 

de sustentabilidade como pressuposto. 

 

4.1 Acervo de Pesquisa sobre a extração de Castanha-da-amazônia nos estados da 

Região Norte. 

O presente estudo tem o objetivo de compreender como a produção extrativa da 

Castanha-da-amazônia contribui para a geração de renda dos extrativistas na nos estados da 

região norte brasileira, a partir de incursão ao acervo sobre a extração de Castanha-da-

amazônia nos Estados da região norte, e para tal buscou-se em diversos estudos existentes, os 

quais podem ser observados na figura 3. Alerta-se que os trabalhos foram analisados em 

conjunto, o que significa que as categorias apresentadas abaixo refletem a síntese dos 

trabalhos estudados. 

 



 

395 

 

Figura 3 – Descrição dos trabalhos pesquisados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebe-se que na categoria socioeconomia o aspecto renda aparece como sendo 

estudado entre os trabalhos apresentados. Este aspecto é relevante, pois observando-se os 

textos, nota-se que os pesquisadores tem estudado o assunto. No que se refere aos termos 

produtividade, ainda na categoria socioeconomia, verifica-se que são os autores destacam que 

é possível a produção de diversos produtos a partir da castanheira. 

A categoria ‘políticas públicas’ contém a PGPMBio como sendo um indicativo 

encontrado nos textos analisados. Nesta percepção, os autores abordam esta política como 

importante contribuição para a valorização do preço da Castanha-da-amazônia.  

No que se refere à categoria ‘tecnologia’, nota-se que o conhecimento tradicional tem 

sido estudado entre as publicações verificadas como importante para promover a gestão da 

floresta. O termo processo extrativo da Castanha-da-amazônia é apontado na análise dos 

trabalhos com um entendimento macro que envolve etapas a fim de disponibilizar amêndoa. 

Embora os trabalhos que adotam esta concepção indique a possibilidade de variados produtos 



 

396 

 

para lançamento no mercado, grande parte destes trabalhos apontam apenas a Castanha-da-

amazônia. 

Além destas abordagens, verifica-se assuntos ligados às características biológicas. 

Neste sentido, as propriedades físico-químicas são apontadas em alguns estudos, bem como a 

composição e funcionamento da castanheira. Nesta categoria de trabalhos ainda é possível 

perceber estudos que apontam a planta como rica em nutrientes. Para estes autores, a árvore 

da castanheira pode chegar a 60 metros de altura. 

Para tais análises foram encontrados 54 artigos científicos, 3 sites e 5 documentos 

técnicos que tratam do assunto, dos quais 18 estão elencados no quadro 1. Os demais 

trabalhos científicos possuem em comum a premissa de que as Castanha-da-amazônia podem 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. Localizou-se ainda 10 dissertações, todas 

produzidas pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Há indícios de publicações destas dissertações, 

uma vez que foram encontrados artigos com resultados verificados nestes trabalhos 

científicos. 

 

4.2 População do Arco Norte da Amazônia 

Em busca de melhor entender os estados componentes da região norte,  esta parte do 

trabalho buscou analisar a quantidade de pessoas que existe em cada estado, bem como sua 

renda per capita, IDH, e área que cada estado possui, para poder entender a demissão do 

capital humano e o tamanho do potencial natural desses locais. 
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Quadro 2 - Análise da população das UF da região norte. 

ESTADOS 
QTD 

MUNICÍPIOS 

ÁREA (EM 

KM²) 

POPULA-

ÇÃO 2015 

RENDA PER 

CAPITA DA 

POPULAÇÃO 

EM 2015 - R$ 

IDH 2010 

ACRE 22 164.123,739 803.513 752,00 0,663 

AMAPA 16 142.828,520 766.679 849,00 0,708 

AMAZONAS 62 1.559.148,890 3.938.336 752,00 0,674 

PARÁ 144 1.247.954,320 8.175.113 672,00 0,646 

RONDÔNIA 52 237.590,543 1.768.204 822,00 0,690 

RORAIMA 15 224.303,187 505.665 1.008,00 0,707 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2015). 

 

Pode-se retirar do demonstrativo supra que o estado do Pará é o que possui a maior 

quantidade de pessoas por km² (8.175.113), bem como tem o maior numerário de município, 

porém é o que possui a renda per capita da população menor (R$ 672,00), na contramão, 

destaca-se o estado de Roraima, que possui apena 505.656 habitantes em seu território, 

porém, dentre os estados da região norte, é o que melhor apresenta renda per capita de sua 

população (R$1.008,00). 

 

4.3 Extração da Castanha-da-amazônia no Arco Norte 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2014) identificou que a 

Castanha-da-amazônia gerou, em 2014, R$ 79,5 milhões para a composição do PIB brasileiro, 

totalizando 37.499 toneladas, o que representou um decréscimo de 2,1% em relação à obtida 

em 2013 (38.300 toneladas). A contribuição dos estados do norte para essa quantidade 

produzida pode ser observada no gráfico a seguir. 

 

 

 

 

 



 

398 

 

 

Gráfico 1 - Produção em 2014 de Castanha-da-amazônia. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Como se pode observar, o Estado do Acre foi o maior produtor (13.684 toneladas), 

seguido por Amazonas (12.901 toneladas), Pará (6.903 toneladas), Rondônia (1.854 

toneladas), Amapá (466 toneladas) e Roraima (166 toneladas). 

Tabela 1 - Quantidade produzida e porcentagem relativa da castanha-da-amazônia, dos 20 maiores 

municípios produtores, em ordem decrescente - 2014 

Municípios produtores 

 

Quantidade 

produzida em toneladas 

Porcentagem 

relativa 

(%) 

Brasil  37 499 100,0 

Brasiléia – AC 3.492  9,33 

Rio Branco – AC 2.324  6,2 

Xapuri – AC 2.148  5,7 

Sena Madureira – AC 1.554  4,1 

Oriximiná –PA 1.462  3,9 

Beruri – AM 1.350  3,6 

Óbidos –PA 1.350  3,6 

Humaitá – AM 1.260  3,4 
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Coari – AM 1.200  3,2 

Manicoré – AM 1.083  2,9 

Porto Velho –RO 1.042  2,8 

Boca do Acre – AM 859  2,3 

Tefé – AM  801  2,1 

Acará –PA  800  2,1 

Plácido de Castro – AC  789  2,1 

Novo Aripuanã – AM  755  2,0 

Codajás – AM  750  2,0 

Lábrea – AM  720  1,9 

Capixaba – AC  709  1,9 

Epitaciolândia – AC 705  1,9 

Fonte: Elaborado a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Brasiléia (3.492 toneladas), Rio Branco (2.324 toneladas), Xapuri (2.148 toneladas) e 

Sena Madureira (1.554 toneladas) são os quatro principais municípios produtores, e 

coincidentemente são do Estado do Acre. Oriximiná(1.462 toneladas) e Óbidos (1.350 

toneladas) se destacam no Pará, Beruri (1.350 toneladas) e Humaitá (1.260 toneladas), no 

Amazonas, e Porto Velho (1.042 toneladas) em Rondônia. Dos 20 maiores municípios 

produtores, sete são do Acre; nove, do Amazonas; três, do Pará; e um, de Rondônia. Juntos 

foram responsáveis por 67,1% da produção nacional. 

Gráfico 2: Produção de Castanha-da-amazônia entre 2004 a 2014. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados da Pesquisa. 
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Pode-se constatar do gráfico acima que dos 11 anos analisados o estado do Acre 

predominou como o maior produtor de castanha-da-amazônia, a saber, nos anos 2005, 2006, 

2008, 2012, 2013 e 2014, perdendo seu postos de primeiro lugar apenas para o estado do 

Amazonas (2004, 2007, 2009, 2010 e 2011).  

Percebe-se ainda que o estado de Roraima manteve-se numa constante e em último 

lugar, pareado com o estado do Amapá. Podemos concluir a classificação no ranking de 

produção da Castanha-da-amazônia nos últimos 11 anos fica da seguinte forma: Acre em 1º 

lugar; Amazonas em 2º lugar; Pará em 3º lugar; Rondônia em 4º lugar; Amapá em 5º lugar; e 

Roraima em 6º lugar.  

Todos estes estados possuem em comum, a maneira na qual este produto é coletado. 

De acordo com Silva (2015) o processo de coleta da Castanha-da-amazônia ocorre de forma 

tradicional na maior parte dos estados onde esta é coletada. Paes-de-Souza et al. (2011) cita 

que as etapas para extração inicia-se com o tratamento dos caminhos necessários para 

percorrer a floresta a procura do produto e se finaliza com o transporte do produto. A figura 3 

é uma demonstração das etapas intermediárias deste processo. 

Figura 3 – Etapas do processo de coleta da Castanha-da-amazônia 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Souza Filho et al. (2011) observa que a produção deste produto ocorre de maneira 

rudimentar sem o emprego de diversidade de tecnologias. Além disto, Silva-Jean et al. (2016) 
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reitera citando que o trabalho extrativo exige esforço físico sem a percepção de direitos 

trabalhistas. As etapas denominadas ‘juntar ouriços’ e ‘quebrar ouriços’ demandam força do 

trabalhador. O momento designado ‘juntar ouriço’ submete o extrativista a riscos de serem 

atacados por animas tais como as serpentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procurou responder à seguinte questão de pesquisa: Como a 

produção extrativa da Castanha-da-amazônia contribui para a geração de renda dos 

extrativistas na nos estados da região norte brasileira? Verifica-se que nos trabalhos 

analisados os autores são unânimes em afirmar que a extração deste produto pode auxiliar na 

preservação da floresta e contribui para geração de renda. Verificou-se ainda dados de 

produtividade, em que o Estado do Acre tem parecido nas últimas safras como principal 

produto. 

Nesta perspectiva, alguns estudos têm verificado a existência de políticas públicas a 

apontam para a PGPMBio como uma importante iniciativa por propiciar às comunidades 

tradicionais a oportunidade de vender seus produtos a preços justos. As políticas públicas 

também são verificadas no contexto do desenvolvimento local. 

Destaca-se que todos os trabalhos abordam de maneira geral os assuntos inerentes a 

socioeconomia, tecnologia, inovação, processo produtivo, conhecimento tradicional, políticas 

públicas e composição biológica, desenvolvimento local, processo extrativo. 
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DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES RONDONIENSES DE CARNE BOVINA 

CONGELADA: UMA ANÁLISE DE CONSTANT-MARKET-SHARE, VANTAGENS 

COMPARATIVAS REVELADAS E ORIENTAÇÃO REGIONAL 

 

Rodrigo Bezerra Cordeiro (UNIR) 

Jonas Cardoso (UNIR) 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a competitividade das exportações de carne bovina congelada do estado 

de Rondônia no período de 2001 a 2012. Para isso, utilizou-se o modelo Constant-Market-Share (CMS) e os 

índices de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) e Orientação Regional (IOR). Os dados aplicados foram 

coletados junto ao Sistema de Análise de Informações de Comércio Exterior (Aliceweb), ao Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e ao United Nations Commodity Trade Statistics Data Base (Uncomtrade). Os 

resultados apontaram que Rondônia possui Vantagens Comparativas Reveladas no período analisado e com altas 

taxas de crescimento no índice. A partir do modelo CMS pode-se constatar que o efeito que mais influenciou as 

fontes de crescimento das exportações do produto foi o destino das exportações em todos os períodos analisados, 

mas o efeito competitividade teve valores baixos o que pode significar uma negligência quanto a igualar-se aos 

padrões mundiais de produção. O índice de Orientação Regional demonstrou que o estado direciona suas 

exportações do produto para o Egito, Rússia, Venezuela e Hong Kong. 

 

Palavras-chave: Análise. Carne Bovina. Exportação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2015, o Brasil alcançou um total de US$ 88,2 bilhões na exportação de produtos 

agropecuários, o setor foi responsável por 46,16% das exportações totais do país - US$ 191,1 

bilhões. A balança comercial de produtos agropecuários desse ano chegou a um saldo positivo 

de US$ 75,151 bilhões - já o superávit total ficou em US$ 19,6 bilhões -  e com uma 

participação 23% do PIB brasileiro segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2016). A crescente participação do país no comércio internacional é resultado 

da combinação de fatores importantes como o clima propício, investimento em tecnologia, 

disponibilidade de terras férteis e também o aproveitamento da mesma área para 

diversificação da produção (FRIES, 2014). 

Rondônia é um dos estado em que a agricultura é o foco da sua pauta de exportação. 

Em 2015, 93,07% do volume exportado por Rondônia foi de produtos básicos, com um 
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montante de US$ 914,4 milhões segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (2016). Os dois produtos mais exportados do estado são a carne bovina 

congelada e a soja que, juntos, representaram 79,6% da gama total de produtos exportados - 

sendo 49,8% de carnes e 29,8% de soja - no ano. O estado também foi o quarto maior 

exportador de carne bovina congelada do país. Os outros 20% são constituídos principalmente 

de produtos como milho, outros setores da produção de carne, madeira e minérios. Ainda em 

2015, os principais destinos dos produtos rondonienses foram Venezuela, Egito, Hong Kong, 

Países Baixos, Rússia e Espanha.  

A partir desses dados, percebe-se a importância que os produtos carne bovina 

congelada e soja têm para a economia do estado a ponto de se tornar relevante um est0udo 

para analisar sua competitividade internacional. Mas, por falta de dados referente à produção 

de soja no estado nos períodos anteriores a 2012, esse estudo tem como objetivo analisar a 

competitividade das exportações de carne bovina congelada no período de 2001 à 2012, 

utilizando o modelo Constant-Market-Share (CMS), o Índice de Vantagem Comparativa 

Revelada (IVCR) e o Índice de Orientação Regional (IOR).  

O modelo Constant-Market-Share (CMS) decompõe as principais causas do 

crescimento das exportações em quatro efeitos, são eles: o crescimento do comércio mundial, 

a composição da pauta exportadora, o destino das exportações e a competitividade. (FRIES, 

2014) 

O Índice de Vantagem Comparativa identifica quais commodities uma região 

apresenta Vantagem Comparativa na produção e exportação, ou seja, o objetivo é verificar o 

desempenho das exportações de um produto associando ao comércio exterior (FRIES, 2014). 

E o Índice de Orientação Regional (IOR) objetiva avaliar se as exportações de uma 

determinada região estão sendo orientadas para uma outra região ao longo do tempo. 

Utilizando estes modelos, faz-se um trabalho aplicado quantitativo, onde será feita a 

análise da competitividade das exportações de carne bovina congelada, entre os anos de 2001 

e 2012, com o objetivo de identificar as principais causas que contribuem para sua 

competitividade, verificar a orientação das exportações e se há vantagens comparativas em 



 

406 

 

determinados produtos. O período foi escolhido à partir da justificativa apresentada por Fries 

(2014), que utilizou três intervalos de tempo para realizar as análises, são eles: (a) 2001 a 

2004: representando o final do governo Fernando Henrique Cardoso e o início do governo 

Lula; (b) 2005 a 2008: segundo mandato do governo Lula e a mudança para uma política 

macroeconômica desenvolvimentista e; (c) 2009 a 2012: devido ao período de crise 

econômica mundial e da União Europeia e início do governo Dilma. 

Este trabalho também se justifica pela expansão do conhecimento em comércio 

exterior para o estado de Rondônia, além de contribuir para verificar os fatores que 

determinam a evolução das exportações do produto carne bovina congelada do estado, quais 

mercados importadores contribuem para o seu crescimento, e se esse é um produto que deve 

ser um foco para as políticas de comércio exterior rondoniense. 

A estrutura deste estudo se dará em quatro seções além desta introdução. Na segunda 

seção apontam-se algumas características da evolução das exportações de carne bovina 

congelada rondoniense. Na terceira seção serão apresentados os modelos utilizados para a 

análise propostas. Na quarta, serão apontados os resultados obtidos e por fim serão 

apresentadas algumas considerações finais sobre o trabalho. 

 

2 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA CONGELADA 

Rondônia apresentou um alto crescimento no seu volume de exportação ao longo dos 

anos de 2001 a 2012. No início desse período, o estado exportava US$ 56,8 milhões, 

chegando a US$ 793 milhões em 2012. Nos anos seguinte houve um pico nos montantes de 

exportação, chegando a US$ 1,08 bilhões em 2014 e voltando cair ligeiramente em 2015. 

Pode-se observar na tabela 1 a evolução da balança comercial rondoniense no período de 

2001 a 2015. (MDIC, 2016) 
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Tabela 1. Volume de exportação de Rondônia no período de 2001 a 2012.  

 
Exportação (US$) Var (%) 

2001 56.761.698 -4,67 

2002 73.341.159 29,21 

2003 97.775.929 33,32 

2004 133.536.192 36,57 

2005 203.018.999 52,03 

2006 308.752.551 52,08 

2007 457.551.800 48,19 

2008 582.669.443 27,35 

2009 391.236.372 -32,85 

2010 426.928.869 9,12 

2011 489.510.256 14,66 

2012 793.023.888 62,00 

2013 1.040.827.295 31,25 

2014 1.082.531.077 4,01 

2015 982.516.401 -9,24 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016). 

Em 2001, Rondônia era o vigésimo estado brasileiro em relação à exportação de 

produtos agrícolas com um montante de US$ 54,4 milhões - 95,8% das exportações totais do 

estado -, e em 2012, o estado era o décimo quinto com US$ 705 milhões - 88,9% das 

exportações totais (MAPA, 2016). Em relação à exportação de carne do estado, em 2001 o 

estado exportava US$ 489 mil e se encontrava em décimo primeiro lugar no ranking brasileiro 

de exportações. Em 2012 o estado já era o quinto lugar com US$ 343 milhões. (MDIC, 2016) 

Para Brito (2011), algumas características locais provem um maior desempenho na 

produção de gado como baixo custo de produção devido à mão de obra familiar, abundância 

de chuvas, pastos propícios à criação e produção direcionada para a industrialização. 

Taborda (2015) diz ainda que Rondônia é responsável por 10,3% de toda a exportação 

de carne bovina congelada e por 83,2% da exportação para a região norte. Diz também que 

abatem-se aproximadamente sete mil animais em vinte frigoríficos do estado diariamente em 
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dados de 2015. O autor também informa que no ano de 2015 a agropecuária de Rondônia 

representou cerca de 20% do PIB Estadual. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Modelo Constant-Market-Share 

O modelo Constant-Market-Share (CMS) tem como objetivo avaliar o crescimento das 

exportações de determinado produto ou pauta de uma região em relação ao resto do mundo e 

delimitar as causas desse crescimento. O modelo parte da hipótese de que o market-share das 

exportações de uma região se mantêm constante ao longo do tempo se ela mantiver um 

crescimento de vendas próximo ao crescimento das exportações mundiais. (LIMA, 2013) 

Desse modo, pode-se deduzir que há diferenças entre o crescimento esperado e o 

crescimento efetivo devido a mudanças na competitividade da região ao longo do tempo. 

(LEAMER E STERN, 1970) O modelo permite analisar o mudanças nas exportações a partir 

de quatro efeitos: 

(i)   efeito de crescimento do comércio mundial; 

(ii)  efeito composição da pauta; 

(iii) efeito distribuição de mercados de destino; 

(iv) efeito competitividade. 

 O crescimento das exportações mundiais é o parâmetro de avaliação do 

desempenho das exportações da região. Então é necessário verificar o quanto os outros três 

efeitos afetam a diferença entre o crescimento esperado e o crescimento efetivo. (LIMA, 

2013) Ainda, segundo Lima: 

 

 O modelo se baseia em uma identidade que equipara a variação no valor das 

exportações à soma das variações decorrentes do crescimento do comércio mundial, 

do padrão setorial da pauta de exportações, da orientação geográfica das vendas 

externas e da competitividade. 

 

O modelo será representado matematicamente a partir da proposta de Leamer e Stern 

(1970), que considera como variável básica o valor das exportações, ou seja, o resultado do 
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produto entre o preço e a quantidade total exportada. Para construção do modelo, parte-se 

inicialmente das exportações sem diferença por mercadoria ou destino para definir a primeira 

versão identidade, onde o crescimento das exportações da região é relacionado apenas ao 

crescimento das exportações mundiais (i) e ao efeito competitividade (iv). 

 𝑋′′ − 𝑋′ ≡ 𝑟. 𝑋′ + (𝑋′′ − 𝑋′ − 𝑟. 𝑋′)                (1) 

          (i)        (iv) 

 Onde: 

 𝑋′ = valor total das exportações da região no período 1 

 𝑋′′ = valor total das exportações da região no período 2 

 r = taxa de crescimento das exportações mundiais entre os períodos 1 e 2 

 Adiciona-se à equação a variação pela pauta de exportações da região. 

 𝑋𝑖
′′ −  𝑋𝑖  

′ ≡  𝑟𝑖. 𝑋𝑖
′ + (𝑋𝑖

′′ −  𝑋𝑖
′ −  𝑟𝑖. 𝑋𝑖

′) 

 Onde: 

 𝑋𝑖
′  = valor das exportações da região do bem i no período 1 

 𝑋𝑖
′′ = valor das exportações da região do bem i no período 2 

 𝑟𝑖 = taxa de crescimento das exportações mundiais do bem i entre os períodos 1 e 2 

 Os autores agregam a equação acima, chegando à segunda versão da 

identidade, onde a variação das exportações da região é relacionada ao crescimento das 

exportações mundiais (i), à composição da pauta de exportações da região (ii) e ao efeito 

competitividade (iv): 

 𝑋′′ −  𝑋′  ≡  ∑ 𝑟𝑖𝑖 . 𝑋𝑖
′ +  ∑ (𝑋𝑖

′′ −  𝑋𝑖
′ −  𝑟𝑖. 𝑋𝑖

′)𝑖  
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 𝑋′′ −  𝑋′  ≡ 𝑟. 𝑋′ +  ∑ (𝑟𝑖 − 𝑟).𝑖 𝑋𝑖
′ +  ∑ (𝑋𝑖

′′ − 𝑋𝑖
′ − 𝑟𝑖. 𝑋𝑖

′)                𝑖 (2) 

            (i)       (ii)        (iv) 

 Para chegar à terceira versão da identidade, adiciona-se a distribuição dos 

mercados de destino das exportações da região: 

 𝑋𝑖𝑗
′′ −  𝑋𝑖𝑗

′ ≡  𝑟𝑖𝑗. 𝑋𝑖𝑗
′ + (𝑋𝑖𝑗

′′ −  𝑋𝑖𝑗
′ − 𝑟𝑖𝑗. 𝑋𝑖𝑗

′ )                              (3) 

 Onde: 

 𝑋𝑖𝑗
′ = valor das exportações do país A para o país j do bem i no período 1 

 𝑋𝑖𝑗
′′ = valor das exportações do país A para o país j do bem i no período 2 

 𝑟𝑖𝑗 = taxa de crescimento das exportações mundiais do bem i para o país j entre os 

 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 1 𝑒 2 

 Os autores agregam a equação uma última vez e chegam à quarta e última 

versão da identidade: 

 𝑋′′ −  𝑋′  ≡  ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗. 𝑋𝑖𝑗
′

𝑗𝑖 +  ∑ ∑ (𝑋𝑖𝑗
′′ − 𝑋𝑖𝑗

′ − 𝑟𝑖𝑗 . 𝑋𝑖𝑗
′ )𝑗𝑖  

 𝑋′′ −  𝑋′  ≡  𝑟. 𝑋′ +  ∑ (𝑟𝑖𝑖 −  𝑟). 𝑋𝑖
′ +  ∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑖). 𝑋𝑖𝑗

′
𝑗 +𝑖 ∑ ∑ (𝑗𝑖 𝑋𝑖𝑗

′′ −  𝑋𝑖𝑗
′ − 𝑟𝑖𝑗. 𝑋𝑖𝑗

′ )    (4) 

   (i)        (ii)     (iii)    (iv) 

A identidade (4) explica, então, a variação das exportações de uma região ao longo do 

tempo a partir dos quatro efeitos citados: crescimento das exportações mundiais (i), 

composição da pauta de exportação da região (ii), distribuição dos mercados de destinos das 

exportações (iii) e efeito competitividade (iv).   

Lima (2013) interpreta os efeitos de composição da paute e distribuição dos mercados 

da seguinte maneira: 
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O efeito composição da pauta será positivo se o país, no período analisado, 

concentrar suas exportações nos setores mais dinâmicos do comércio mundial. Já a 

distribuição dos mercados contribuirá positivamente para a variação das exportações 

quando o país se especializar em destinos cujas importações crescem a taxas 

superiores à média mundial. 

 

Vale ressaltar que para o presente estudo, o efeito composição da pauta é considerado 

igual a zero, pois optou-se analisar apenas produto carne bovina congelada, impossibilitando 

uma análise integral da estrutura da pauta de exportação do estado.  

Lima (2013) diz ainda que o efeito competitividade, por se tratar de um resultado 

residual representante das demais variáveis não presentes no modelo, se torna mais limitado. 

Essas variáveis são divididas por Leamer e Stern (1970) em dois grupos. O primeiro grupo é 

das variáveis que impactam a demanda dos bens exportados, são elas os preços relativos, 

diferenciais de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, estratégias de marketing, 

capacidade de entrega dos produtos no prazo estabelecido, entre outros. O segundo grupo é 

das variáveis que afetam a oferta de bens, e esse grupo inclui as diferenciais na taxa de 

inflação, disponibilidade de fatores de produção, diferenciais de produtividade, entre outros. 

 

3.2 Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) 

Balassa, em 1965, criou o Índice de Vantagem Comparativa Revelada a partir da Lei 

de Vantagens Comparativas de David Ricardo. O objetivo lei original é identificar quais 

commodities uma região apresenta vantagem comparativa na produção e exportação. A 

diferença do índice de Balassa para o de Ricardo é que o IVCR é quantificado ex-post, ou 

seja, utilizam-se dados pós comércio. (FRIES, 2014) 

Usa-se a seguinte equação para calcular o IVCR: 

 𝐼𝑉𝐶𝑅𝑗 = 

(
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖
)

(
𝑋𝑤𝑗

𝑋𝑤
)

 

 Onde: 
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 𝑋𝑖𝑗 = valor das exportações do produto 𝑗; 

 𝑋𝑖 = valor total das exportações; 

 𝑋𝑤𝑗 = valor total das exportações mundiais do produto 𝑗; 

 𝑋𝑤 = valor total das exportações mundiais. 

Se o valor encontrado para o IVCR for maior que 1, quer dizer que a região possui 

vantagem comparativa revelada, devendo se especializar no produto analisado, significando 

que sua produção é mais eficiente que a de outros produtos em comparação a outros países. 

Caso seja menor que 1, ocorre uma desvantagem comparativa. 

3.3 Índice de Orientação Regional (IOR) 

Este índice foi apresentado por Yeats em 1997, e tem o propósito de medir a 

orientação das exportações de uma determinada região ao longo do tempo, procurando 

observar se ocorrem tendências de exportação para a própria região ou para fora dela. Para 

calcular esse índice, utiliza-se a seguinte equação: 

 𝐼𝑂𝑅 = 

(
𝑋𝑟𝑗

𝑋𝑡𝑟
)

(
𝑋𝑜𝑗

𝑋𝑡𝑜
)

 

 Onde: 

 𝑋𝑟𝑗 = valor das exportações do produto 𝑗 para uma região 𝑟; 

 𝑋𝑡𝑟 = valor total das exportações para a região 𝑟; 

 𝑋𝑜𝑗 = valor das exportações do produto 𝑗 para fora da região 𝑟; 

 𝑋𝑡𝑜 = valor das exportações totais para fora da região 𝑟. 
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O IOR mede-se da seguinte maneira: o resultado da equação varia entre zero e infinito, 

e caso o resultado seja igual a 1, isso indica que há uma tendência de exportação para dentro e 

fora da região. Resultados crescentes significam uma tendência para exportar para dentro da 

região. (YEATS, 1997) 

3.4 Mercados de destino, fontes de dados e períodos de análise 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2016), os 

principais destinos dos produtos agrícolas rondonienses, em 2015, foram Venezuela, Egito, 

Hong Kong e Países Baixos, com uma participação de 56% do volume total das exportações 

do país. O montante chegou a aproximadamente US$ 550,1 milhões. Esses países serão 

considerados como os mercados que absorvem as exportações rondonienses de carne bovina 

congelada, além do resto do mundo, representando os demais importadores. 

Os dados para os índices propostos nesse estudo foram obtidos a partir do Sistema de 

Análise das Informações de Comércio Exterior (Aliceweb), do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as exportações do produto carnes desossadas de 

bovino, congeladas, NCM de número 0202.30.00, free on board (FOB) em dólares, no 

período de 2001 a 2012 do estado de Rondônia. E, para os demais países apresentados nesse 

estudo, os dados foram encontrados junto ao United Nations Commodity Trade Statistics Data 

Base (Uncomtrade). 

Esse período foi então divido em três períodos menores para um melhor uso do 

modelo CMS. Estes períodos foram escolhidos a partir da divisão utilizada por Fries (2014), 

que utilizou a seguinte distribuição: 

(a) Primeiro período – 2001 a 2004: caracterizado pelo final do governo Fernando 

Henrique Cardoso e o início do governo Lula, que procurou manter a mesma política 

macroeconômica do governo anterior 
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 (b) Segundo período – 2005 a 2008: caracterizado pelo início do segundo mandato do 

governo Lula, onde se observou algumas mudanças na política macroeconômica, com uma 

tendência desenvolvimentista. 

(c) Terceiro período – 2009 a 2012: caracterizado principalmente pela crise econômica 

mundial, e também pela crise da União Europeia e início do governo Dilma. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise de Market-Share 

Na Tabela 2 podemos perceber que no primeiro período, 2001 a 2004, Rondônia 

compunha apenas 0,07% das exportações mundiais de carne bovina congelada. Essa 

participação cresceu consideravelmente no período seguinte de modo que, no segundo 

período, 2005 a 2008, o estado já era responsável por 2,13% e, no terceiro período, de 2009 a 

2012, caiu ligeiramente chegando a 1,88%. Percebe-se então que estado passou a focar na 

exportação dessa commoditie a partir do segundo período. A partir do modelo CMS, 

decompondo as fontes de crescimento das exportações, é possível identificar as causas desse 

crescimento. 

 

Tabela 2. Valor média das exportações rondonienses e mundiais de carne bovina congelada em US$ e o 

Market Share do estado em relação às exportações mundiais (2001 a 2012). 

 
Período 1 Período 2 Período 3 

Exportações Mundiais 5.837.628.171,00 8.222.884.467,00 11.355.778.732,50 

Exportações Rondonienses 4.254.636,75 175.271.876,50 213.247.078,50 

Market Share 0,07% 2,13% 1,88% 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016) e EU Comtrade (2016) 

Os maiores importadores de carne bovina congelada rondoniense são a Russia, A 

Venezuela, O Egito e Hong Kong. Na tabela 3 percebe-se que no período 1, 43% das 

exportações de carne bovina congelada foram enviados para esses mercados. Para o período 2, 
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esses países recebiam 91% da exportação do produto, um número consideravelmente alto e 

que se manteve próximo, apesar de uma pequena queda no período 3, com 89%.  

Tabela 3. Participação dos principais países importadores de carne bovina congelada nas exportações 

totais desse produto de Rondônia (2001 a 2012). 

Exportações 

Rondonienses 
Período 1 Período 2 Período 3 

Total 1.826.976,50 159.487.410,50 189.627.925,50 

Para Russia - 123.134.237,75 41.976.008,50 

Para Egito 1.813.537,25 15.137.348,75 71.997.388,00 

Para Venezuela - 17.026.264,25 53.113.111,00 

Para Hong Kong 13.439,25 4.189.559,75 22.541.418,00 

Participação 43% 91% 89% 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016) e EU Comtrade (2016) 

Contudo, o crescimento das exportações de carne bovina congelada de Rondônia foi 

maior que o crescimento das exportações mundiais do produto durante todo o período de 

análise. Isso significa que o estado ganhou market-share no mercado mundial, o que torna 

interessante então a identificação dos efeitos que contribuíram para o crescimento das 

exportações desse produto. 

4.2 Resultados do modelo CMS para o período 2 em relação ao período 1 

Para o primeiro resultado do modelo constant-market-share, referente aos períodos 1 e 

2, vemos na Tabela 4 que o efeito que mais afetou as exportações de carne bovina congelada 

foi a mudança no destino das exportações. Desse modo, mesmo que Rondônia tenha se 

beneficiado limitadamente do crescimento das exportações mundiais de carne bovina 

congelada e que tenha não tenha criado ou pouco aperfeiçoado seus meios de produção para 

concorrer mundialmente, o que de fato alavancou o crescimento do estado durante esses 

períodos foi a especialização em mercados em que as importações crescem a taxas maiores 

que a média mundial. 
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A partir dos valores encontrados, percebe-se uma substancial diferença entre esse 

efeito e os demais. Isso pode ser explicado a partir do fato de que Rondônia passou a exportar 

para aqueles países que se tornariam seus principais mercados a partir do Período 2, o que 

gerou uma enorme consequência no crescimento da exportação do estado.  

Tabela 4. Fontes do crescimento das exportações rondonienses de carne bovina congelada a partir do 

modelo CMS (2001 a 2012). 

Constant-Market-Share   Período 2 - Período 1   Período 3 - Período 2 

Crescimento do comércio mundial 0,09 133,85 

Destino das Exportações 99,85 360,67 

Competitividade 0,06 -394,52 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016) e EU Comtrade (2016) 

4.3 Resultados do modelo CMS para o período 3 em relação ao período 2 

Na segunda coluna da Tabela 4 encontra-se o segundo resultado do modelo CMS, 

referente aos períodos 2 e 3, em que inicialmente percebe-se uma diferença considerável em 

relação aos resultados do período anterior. Essa ocorrência se deve ao fato do alto crescimento 

nas exportações de Rondônia durante o período 2 e parte do período 3, o que gerou alta 

discrepância entre os valores de volume exportados dos períodos 1 e 3. 

 Os resultados demonstram uma continuação da tendência do período anterior de 

investimento em mercados importadores importantes para o comércio internacional. Em 

relação ao efeito de crescimento do comércio mundial, o resultado evidencia que o resultado 

das exportações rondonienses de carne bovina congelada também se desenvolveram graças ao 

desenvolvimento da comercialização do produto mundialmente, independentemente das 

consequências da crise de 2008. 

Mas, referente ao resultado do efeito competitividade, interpreta-se uma deficiência na 

capacidade do estado de se manter na concorrência pelos mercados internacionais, deixando o 

comércio exterior rondoniense dependente do crescimento das exportações mundiais e do 

estado econômico dos países importadores parceiros.  
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4.4 Resultados do Índice de Vantagens Comparativas Reveladas 

A partir da Tabela 5, fica evidente que o estado de Rondônia tem forte vantagem 

comparativa nas exportações de carne bovina congelada, já quem em todo o período o índice 

foi substancialmente maior do que 1. Isso indica que esse produto é altamente dinâmico e que 

tem grande importância no comércio exterior rondoniense. 

O índice inicia relativamente baixo se comparado ao seu crescimento efetivo durante o 

período, mas a partir de 2005 o estado já tinha um IVCR vinte vezes maior. E é no segundo 

período desse estudo que o índice expressa seus maiores valores, chegando a um pico de 

699,26 em 2008. Uma das razões para esse crescimento acelerado pode ser a introdução dos 

países mencionados nesse estudo como principais importadores de carne bovina congelada na 

pauta de parceiros comerciais do estado, com Rússia e Venezuela iniciando as 

comercializações em 2005, Egito a partir de 2003 e Hong Kong em 2001 e depois novamente 

em 2005.  

É importante notar também a relação entre o crescimento do volume de exportação de 

carne bovina congelada rondoniense em relação ao crescimento desse produto mundialmente. 

Além de ter crescimento superiores na maioria dos anos do período estudado - com as 

exceções sendo 2009 e 2011, em que o crescimento do estado foi negativo -, é no ano de 2006 

que o estado alcança o maior crescimento em relação ao ano anterior com 243,39%, 

coincidindo com um maior IVCR no período referente a esse ano. A queda brusca nos 

resultados no ano de 2009 foi causada pelas inseguranças geradas pela crise mundial de 2008, 

efeito esse que perdurou até o ano de 2011, sendo permitido um aumento apenas a partir do 

ano de 2012. 
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Tabela 5. Índices de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) de carne bovina congelada do estado de 

Rondônia (2001 a 2012). 

Período 1 2001 2002 2003 2004 

IVCR  11,21 28,75 46,68 111,27 

Período 2 2005 2006 2007 2008 

IVCR 226,70 529,74 680,02 699,26 

Período 3 2009 2010 2011 2012 

IVCR 416,60 486,87 401,03 445,94 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016) e EU Comtrade (2016) 

4.5 Resultados do Índice de Orientação Regional 

Com o IOR, tentou-se identificar a orientação das exportações rondonienses de carne 

bovina congelada em direção a alguns principais países importadores durante o período 

analisado. Mas, é importante notar previamente que não foi possível encontrar valores do 

índice IOR para todos os anos do período deste trabalho, pois em alguns desses anos não 

houve comércio de carne bovina congelada entre o estado e estes países ou não houve 

qualquer tipo de comércio entre os mesmos, o que impossibilita o cálculo do índice. 

Conforme a Tabela 6, apresentam-se os resultados numéricos do IOR para cada país por ano. 

Apenas em 2005 Rondônia passou se tornar um parceiro comercial da Rússia. Os 

valores encontrados são mais altos nos anos iniciais de 2005 e 2006, com 5,84 e 15,16, 

respectivamente, e iniciando um declínio nos resultados já a partir de 2007. Entende-se então 

que no ano de 2006 o país era o foco da exportação desse produto, mas que passou a ter 

menos impacto nos anos seguintes. Mas, todos os valores encontrados para o período de 2001 

a 2012 são maiores que 1, o que significa que a Rússia é um dos países em que há orientação 

regional para o produto analisado. 

O Egito, passou a ser parceiro comercial de Rondônia em 2003. Este ano também foi o 

que encontramos o maior valor do IOR para todos os períodos calculados, o que representa 

um ponto distinto na análise do IOR para este produto e países. Neste ano, o estado exportou 

no total US$ 3,46 milhões em carne bovina congelada, e desses, US$ 534,7 mil foram apenas 
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para o Egito o que significa que 15,46% de todas as exportações desse produto foram para um 

mesmo país. 

O resultado do IOR para o Egito declinou nos anos seguintes, retornando a subir 

levemente em 2009 e 2011, o que demonstra uma mudança no sentido das exportações do 

produto para outros países. Mas, em todos os anos, o resultado encontrado para o IOR foi 

maior que 1, o que significa que o Egito também é um destino de orientação regional do 

produto. 

A Venezuela foi o país em que o comércio do produto analisado teve menos oscilação, 

chegando a uma máxima de apenas 3,33 em 2009. Também foi o país em que se percebeu 

uma maior quantidade de anos em que não houveram transações de carne bovina congelada, 

mesmo em que nos anos anteriores já houvesse comercialização de outros produtos. Mas, 

apesar disso, os resultados também foram maiores que 1 em todos os anos do período 

analisado, podendo-se dizer então esse país é uma das orientações regionais do produto. 

Hong Kong, é o primeiro país no período estudado que houve comercialização de 

carne bovina congelada desde o ano de 2001, mas ocorre um hiato na comercialização do 

produto para esse país de 2002 a 2004, sem nunca deixar de ser um parceiro comercial para 

outros produtos. Esse país é o único em que encontramos resultados menores que 1 para 

alguns anos calculados pelo IOR, o que significa então uma baixa orientação de exportação 

para esse país nesses anos. Ainda assim, ao final do período analisado, os resultados mostram 

valores crescentes e maiores do que 1, o que pode expressar um crescimento no comércio. 
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Tabela 6. Índices de Orientação Regional (IOR) de carne bovina congelada para Rússia, Egito, Venezuela 

e Hong Kong (2001 a 2012). 

IOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rússia - - - - 5,84 15,16 4,85 3,50 3,07 1,79 1,46 1,94 

Egito - - 33,27 27,10 15,40 2,52 2,25 1,73 3,23 3,12 3,94 2,86 

Venezuela - - - - 1,06 - 1,74 1,80 3,33 2,49 2,82 2,80 

Hong Kong 1,16 - - - 0,29 0,18 0,30 0,64 1,23 0,94 1,12 1,26 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do MDIC (2016) e EU Comtrade (2016) 

5 Conclusão 

Neste trabalho, percebeu-se que a produção de carne bovina congelada desempenham 

um papel importante para o comércio exterior rondoniense. O estado passou de um pequeno 

produtor para um participante ativo das exportações nacionais desse produto, chegando a 

quinto lugar na comercialização do país. 

De acordo com as análises das fontes de crescimento das exportações desse produto a 

partir dos efeitos do modelo CMS, pôde-se observar que o efeito destino das exportações foi o 

que mais colaborou com o desenvolvimento do estado. 

Em relação ao Índice de Vantagem Comparativa, Rondônia possui elevadas vantagens 

comparativas nas exportações de carne bovina congelada, já que percebe-se em todo o 

período analisado resultados muito maiores que 1. Além disso, a alta taxa de crescimento do 

índice pode ser relacionada ao alto crescimento das exportações durante o período 2 e o efeito 

destino das exportações do índice CMS. A partir da análise de orientação regional, os 

principais mercados do produto são dinâmicos e são sem dúvida os principais importados do 

produto internacionalmente. 

Mas, para que o mercado rondoniense de carne bovina congelada pode continuar a 

evoluir, são necessárias medidas para aumentar sua competitividade em relação às 

exportações mundiais. Sua produção é dependente do crescimento das exportações 

internacionais e fica à mercê dos seus principais importadores, que apesar de serem mercados 

dinâmicos, são apenas quatro os mais importantes. 

 



 

421 

 

REFERÊNCIAS 

AHMADI-ESFAHANI, F. Z. Constant Market Shares Analysis: Uses, Limitations and 

Prospects. The Australian Journal of Agricultural and Resourse Economics, p. 510-526, 2006. 

BARBOSA, J. A.; CAMPOS, P. B. Rumos do Comércio Exterior Goiano. Conjuntura 

Econômica Goiana, n. 13, 46-49, 2010. 

BRITO, L. G. Sistema de Produção de Leite para Rondônia. Sistemas de Produção, 2011. 

COLLE, C. A.; CAETANI, M. I.; TRINDADE, C. S.; ALVIN, A. M. Análise das Vantagens 

Comparativas e Orientação Regional das Exportações das Carnes Suína, Bovina e de 

Frango do Rio Grande do Sul entre 2000 e 2013. Fundação de Economia e Estatística, 

2016. 

FIGUEIREDO, A. M.; SANTOS, M.; LÍRIO, V. S. Análise de Market-Share e Fontes de 

Variação das Exportações Brasileiras de Soja. Revista de Economia e Agronegócio, vol.2, 

nº 3, 335-360, 2004. 

HIDALGO, Á. B.; & FEISTEL, P. Mudanças na Estrutura do Comércio Exterior 

Brasileiro: Uma Análise sob a Ótica da Teoria de Heckscher-Ohlin. Estudos Econômicos. 

São Paulo, p. 79-108, 2013. 

LEAMER, E. E.; STERN, R. M. Quantitative Internacional Economics. Boston: Allyn and 

Bacon, 1970. 

LIMA, M. G.; LÉLIS, M. T.; CUNHA, A. M. Comércio Internacional e Competitividade 

do Brasil: um Estudo Comparativo Utilizando a Metodologia Constant-Market-Share 

para o Período 200-2011. Economia e Sociedade, v.24, nº 2, 419-448, 2015. 

MACHADO, L. V.; AMIN, M. M.; CARVALHO, F. M.; SANTANA, A. C. Análise do 

Desempenho das Exportações Brasileiras de Carne Bovina: Uma Aplicação do Método 

Constant-Market-Share, 1995-2003. Revista de Economia e Agronegócio, vol. 4, nº 2, 195-

218, 2006. 

MARCONI, N. O Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro no Período Pós-Crise. 

13º Boletim de Economia e Política Internacional, 35-56, 2006. 

MARTINS, A. P.; SILVA, F. A.; GOMES, M. F.; ROSADO, P. L. Desempenho do 

Comércio Exterior em Minas Gerais: Estrutura, Vantagem Comparativa e Comércio 

Intraindústria. Revista de Economia e Agronegócio, Vol.8, nº 2, 221-250, 2010. 



 

422 

 

MEIRELLES, T. D. Momentos de Reflexão para a Pecuária de Corte. Conselho Nacional 

da Pecuária de Corte, 2011. 

SOUZA, M.; ALVIM, C. F. O que Afeta as Exportações Brasileiras? Economia e Energia, 

8-18, 2003. 

TABORDA, J. M. Desenvolvimento da Pecuária Bovina no Estado de Rondônia: 

Contextualização Histórica e Indicadores Zootécnicos. Dissertação de Mestrado apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Área de 

Concentração em Ambiente, Saúde & Sustentabilidade, 2015. 

YEATS, A. Does Mercosur's Trade Performance Raise Concerns about the Effects of 

Regional Trade Arrangements? Policy Research Working Papers, 1997. 

  



 

423 

 

DESEMPENHO NA GESTÃO DE ENSINO SUPERIOR COM FOCO NO PRINCÍPIO 

DA EFICIÊNCIA 

 

Francisco Vasconcelos (UNIR) 

Aline Wrege Vasconcelos (UNIR) 

 

RESUMO 

 

A administração pública, influenciada pela busca por resultados satisfatórios das grandes corporações, tem 

adquirido práticas de gestão por competência, voltadas para resultados. O presente trabalho objetiva estudar o 

princípio da eficiência face às práticas de gestão em uma unidade organizacional de instituição de ensino 

superior. Utilizou-se como pressuposto metodológico a pesquisa explicativa, como procedimento técnico a 

pesquisa de campo e, para a análise dos dados, a análise de conteúdo. Para validar a pesquisa aplicou-se 

formulário de percepção, organizado com base na escala de Likert. A partir do levantamento das práticas 

prioritárias na unidade organizacional em estudo e da análise do desempenho dos colaboradores da gestão em 

face ao princípio da eficiência, constatou-se que há falta de planejamento e reuniões sistemáticas e ausência de 

cursos de capacitação para os servidores, corroborando para ações extremamente burocráticas para o 

cumprimento de normas, com impessoalidade e ênfase nos processos. Por fim, foram propostas ações de 

inovação, voltadas para a melhoria na eficiência institucional. 

 

Palavras-chave: Eficiência. Gestão. Inovação. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A perspectiva de acumulação de capital, a partir da inserção da máquina no processo 

de produção, proporcionou uma clara definição de padrão mecânico, racional e eficiente 

proposto às organizações. Nesse sentido, o demonstrativo da possibilidade de lucros 

exorbitantes e sua nítida associação com os valores de negócio na sociedade capitalista 

propiciou incentivo necessário à busca incessante pela eficiência. 

A visão de que a administração pública e a administração privada são essencialmente 

semelhantes tornou possível a transferência de gestão administrativa para o estudo das 

organizações públicas. Dentre as inúmeras influências recebidas pela administração pública, o 

critério da eficiência, como medida-chave para o sucesso nas organizações públicas, foi 

fundamental. Sob o discurso da busca pela otimização dos recursos, práticas inovadoras de 

gestão têm feito parte das organizações em diversas áreas de atuação do serviço público. 
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Algumas instituições públicas ainda imperam as práticas da visão burocrática, baseada 

no cumprimento de leis e normas, sem que haja uma politização das práticas estabelecidas. Há 

uma visão estabelecida de que os serviços públicos são totalmente burocráticos, com 

servidores atuando com má vontade, ausência de qualidade no atendimento havendo, em 

muitos casos, desconhecimento dos agentes para exercer determinadas funções. Em face do 

exposto, surge o seguinte questionamento: as práticas de gestão na unidade institucional 

pesquisada atendem aos princípios de eficiência? 

Destarte, estabelece-se uma dicotomia entre os princípios de eficiência da 

administração pública e o desempenho percebido em uma instituição de ensino superior. 

Assim, este artigo tem como objetivo geral estudar o princípio da eficiência face das práticas 

de gestão em uma unidade organizacional de uma instituição de ensino superior. Para alcançar 

os resultados foram propostos como objetivos específicos: levantar as práticas prioritárias na 

gestão de uma unidade organizacional da instituição em estudo (1), analisar o desempenho 

das práticas de gestão em face aos princípios de eficiência (2) e propor a inovação requerida 

para a melhoria na eficiência institucional da unidade estudada (3). O texto é constituído de 

tópicos e subtópicos, que consideram uma revisão teórica e conceitual, a metodologia, os 

resultados, a conclusão e as referências utilizadas.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL  

Neste módulo serão tratados conceitos que servirão de embasamento teórico para a 

elucidação da questão acerca do desempenho na gestão pública com foco no princípio da 

eficiência, baseada na perspectiva da Nova Gestão Pública ou New Public Management, onde 

a visão de gestão empresarial é transferida para o serviço público. Em conformidade com 

Motta (2013) sob uma nova perspectiva, a gestão pública se preocupa com as boas práticas, 

com o levantamento das necessidades e melhorias dos serviços ofertados ao público. 
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2.1 Conceitos de New Public Management Theory  e Teoria da Burocracia 

A nova gestão pública, ou administração pública gerencial, como é chamada no Brasil 

surgiu dos esforços para melhorar a produtividade pública. De acordo com Denhartdt (2015) 

busca encontrar soluções para problemas governamentais, a partir da absorção de valores 

tomados do setor privado. Dentre estes, o valor da competição e o respeito pelo espírito 

empreendedor. Concepção baseada em conceitos liberais clássicos, que tratam da redução do 

poder do Estado e sua atuação na economia. 

O setor público inspirou-se nas práticas de gerenciamento de empresas privadas. No 

modelo gerencial da Nova Administração Pública, como indica Matias Pereira (2014) existe 

uma separação entre a esfera pública, local de tomada de decisões políticas e de 

direcionamentos das diretrizes básicas para os gestores públicos, e a esfera administrativa, 

onde há uma dinamização por meio da concessão de liberdade gerencial essencial na garantia 

de cobrança de resultados. Busca-se boas práticas de gestão, tendo no critério de eficiência 

seu principal objetivo, aliado a outros princípios, como a descentralização, a gestão por 

resultados e a flexibilização.  

O termo burocracia empregado inicialmente por Max Weber fora utilizado com intuito 

de descrever um modelo organizacional eficiente administrativamente. Como defende Dias 

(2012) nesse modelo os agentes seriam escolhidos para suas funções ou cargos de acordo com 

sua competência, com o grau de autoridade e legitimidade bem definido.  

Bianco, Souza e Souza-Reis (2014) afirmam que a Teoria da Burocracia baseia-se nos 

princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de autoridade significam um sistema 

firmemente ordenado de mando e subordinação, no qual há uma supervisão dos postos 

inferiores pelos superiores e a administração de um cargo moderno se baseia em documentos 

escritos. A burocracia foi constituída por princípios que enfatizavam a racionalização da 

administração pública em busca da eficiência através da profissionalização, formalismo, 

impessoalidade e hierarquia. 

Dentre os princípios da administração pública se destaca o princípio da eficiência, 

considerado fundamental para resultados estratégicos na gestão governamental. Inobstante, 
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considere-se que somente por meio da motivação, a gestão pública alcançará estes resultados 

proveitosos, a considerar as influências políticas, sociais, econômicas e ambientais do 

universo onde se processam as ações de interesse público. 

 

2.2 Princípio da Motivação e Princípio da Eficiência 

 A motivação é a disposição que uma pessoa tem para fazer algo que satisfará uma 

necessidade. Pessoas motivadas se mostram disponíveis para prestar ajuda, são idealistas, 

assumem responsabilidade por estarem sempre envolvidas em assuntos importantes da 

organização. Trata-se de um pressuposto para execução de boas práticas na gestão pública, 

com foco no desempenho.  

O estudo sobre a motivação busca explicar aspectos que influenciam no 

desenvolvimento de ações, metas e objetivos das organizações. Conforme Maximiano (2011) 

busca entender quais forças movem as pessoas nas diferentes dimensões do comportamento, 

do pensamento, das ações e das palavras. Por outro lado, as pessoas são estimuladas por 

elementos que compõem o ambiente organizacional, tais como, remuneração, 

relacionamentos, clima agradável, equipamentos adequados, dentre outros.  

De acordo com os Princípios da Administração Pública, eficiência é uma medida 

normativa de utilização de recursos, baseada numa relação técnica entre custos e benefícios, 

representando a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Como propõe 

Matias Pereira (2014) está relacionada ao método com qual se realiza as ações pretendidas, 

preocupando-se em fazer corretamente as atividades que se propõe da melhor maneira 

possível. Com o objetivo de minimizar falhas e disfunções da burocracia, tornando o Estado 

mais eficiente e voltado para o atendimento das demandas da sociedade, a administração 

pública gerencial almeja, a partir do princípio da eficiência, alcançar resultados satisfatórios 

nas tomadas de decisões. 

A eficiência e o desempenho na gestão pública estão ligados aos aspectos que 

envolvem a motivação dos agentes públicos. A motivação no trabalho é resultante de 

interação complexa entre forças internas e sua relação com o ambiente organizacional. 
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Maximiano (2011) explicita que os motivos internos se relacionam com as necessidades, 

aptidões, interesses e valores das pessoas, influenciando suas decisões e seus 

comportamentos. Os motivos externos são arranjos dos instrumentos de trabalho, incentivos e 

estímulo, recompensas e punições oferecidas pelo ambiente. Esses se correlacionam 

influenciando de forma complexa o desempenho de quaisquer atividades. 

Aspectos diversos do trabalho deixam colaboradores, servidores públicos ora 

motivados, ora desmotivados. Esses fatores são inerentes ao cargo exercido ou são fatores 

externos. Segue abaixo quadro com descrição de motivos internos e externos relacionados ao 

ambiente organizacional. A interação de motivos internos com motivos externos, ou seja, a 

satisfação profissional combinada com as condições físicas e com as relações humanas de 

trabalho corrobora para a obtenção de ações eficientes, consequentemente para a melhora no 

desempenho organizacional.  

 

3 METODOLOGIA  

O escopo deste estudo está fundamentado na pesquisa explicativa, como procedimento 

técnico a pesquisa de campo e, para a análise dos dados, a análise de conteúdo. Para 

construção teórica e conceitual, realizaram-se leituras de publicações de materiais 

representados por livros e artigos científicos e em pesquisas anteriores. Como sugere Severino 

(2013) o apanhado bibliográfico permite ao investigador uma gama de fenômenos tratados e 

publicados por variados autores, e em variadas linhas de pesquisa.  

 Baseou-se na abordagem qualitativa utilizando-se de análise de conteúdo para o 

estudo dos dados, a partir de concepções teóricas acerca de elementos conceituais envolvendo 

os princípios da administração pública. A análise de conteúdo é definida como conjunto de 

instrumentos metodológicos que propõe a análise de diferentes fontes de conteúdos. 

Conforme Fossá e Silva (2015) a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. Trata-se de uma técnica que exige disciplina, 

dedicação, paciência e tempo do pesquisador. 
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Foi utilizada para coleta de dados, a escala de Likert, que é empregada em 

questionários direcionados a pesquisa de opinião. Os sujeitos envolvidos especificam seu 

nível de concordância com a informação dada. De acordo com Gil (2010) é uma elaboração 

simples de caráter ordinal e segue os seguintes passos: recolhe um número de enunciados que 

manifestem opinião acerca do problema em estudo; é solicitado a um número de pessoas que 

manifestem sua concordância ou discordância em relação a cada um dos enunciados; são 

avaliados itens, de modo que uma resposta que indica atitude mais favorável receba valor 

mais alto e a menos favorável, valor mais baixo; calcula-se o resultado total de cada 

indivíduo, pela soma dos itens e por último, as respostas são analisadas para verificação de 

quais itens obtêm resultados elevados e os que obtêm resultados baixos na escala total.  

 

4 ESTUDO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM UMA UNIDADE 

ORGANIZACIONAL DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 A busca pela eficiência remete-se ao surgimento da administração científica, no início 

do século XX, na expectativa de se alcançar o nível de eficiência por meio da combinação de 

algumas atitudes, como harmonia em vez de discórdia; cooperação, e não individualismo; 

rendimento máximo, em lugar de produção reduzida; planejamento das tarefas e dos cargos; 

prêmios de produção pela execução eficiente das tarefas. 

Para Maximiano (2011) deve haver uma identidade de interesses entre os objetivos da 

instituição e os objetivos dos colaboradores, somados a um conjunto de condições ambientais 

e trabalho que possam garantir o bem-estar físico do trabalhador, para que se atinja um nível 

de eficiência desejável.  

A unidade em estudo representada pelo organograma abaixo está organizada 

hierarquicamente entre duas diretorias e cinco coordenadorias. Mostra uma divisão de tarefas, 

com características encontradas na administração clássica. Sugere descentralização, uma vez 

que há uma divisão vertical, relacionando a unidade organizacional com as diretorias e essas 

com as coordenadorias; assim como, mostra uma divisão horizontal, entre as diretorias e 

coordenadorias, caracterizando centralização e concentração das atividades.  
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Figura 1  - Organograma da Unidade Estudada. 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Quadro 1 representa o perfil dos servidores da unidade estudada que conta com 

doze e dezoito servidores públicos efetivos, distribuídos entre os cargos de assistente em 

administração (AA), administrador, técnico em assuntos educacionais (TAE) e Docente.  

Os respondentes são docentes que exercem funções administrativas e técnicos 

administrativos, cada qual em sua área de atuação, caracterizando uma tendência de 

profissionalização do setor. A média de tempo dos servidores no setor estudado é de três anos, 

isso denota certo otimismo nas respostas apresentadas, quando se trata de questões ligadas ao 

desempenho na gestão.  

Quadro 1. Dados dos colaboradores da unidade pesquisada. 

Indicador Resultado Percentual % 

Faixa Etária 

26 a 39 anos 67 
40 a 52 anos 25 

Acima de 65 anos 8 

Gênero 
Feminino 92 
Masculino 8 

 

Titulação 

Graduação 8 
Especialização 50 

Mestrado 33 

Cargo/ Função 

Administrador 17 
Técnico em Assuntos Educacionais 50 

Assistente Administrativo 8 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O Quadro 2 abaixo mostra o conjunto de assertivas propostas aos servidores da 

unidade estudada. Foram baseadas no referencial teórico e conceitual, com o intuito de 

verificar as percepções dos agentes envolvidos sobre práticas no serviço público que 

corroboram para o desempenho na gestão pública. Os formulários entregues aos agentes 

públicos da unidade contêm quinze assertivas sobre gestão pública. Os participantes foram 

aconselhados a não assinalarem mais que três vezes o mesmo grau de concordância. No 

entanto, foram unânimes na percepção de que não poderiam fazê-lo por se sentirem no direito 

de responderem como achassem melhor. Inobstante, o posicionamento dos participantes não 

comprometeu a análise nem o resultado da pesquisa.  

Quadro 2 - Formulário de Percepção 

Assertivas Resposta em % 
CT CP I DP DT 

1. Boas práticas de gestão tem seu objetivo no critério de 

eficiência.  
50 50 0 0 0 

2. Eficiência / realizar atividades da melhor maneira possível. 50 42 0 8 0 

3. Elementos do ambiente organizacional estimulam pessoas. 50 42 0 8 0 

4. Serviço público/ mecanismos adequados para alcançar 

objetivos. 
8 42 0 42 8 

5. Motivação / disposição para satisfazer necessidades. 0 50 0 25 25 

6.O desempenho na gestão pública está ligado a motivação. 17 8 67 8 0 

7. O principal objetivo da Burocracia é a eficiência. 25 25 0 17 42 

8. Nas instituições públicas imperam práticas da visão 

burocrática. 
42 42 0 17 0 

9. Os serviços públicos são totalmente burocráticos. 25 17 0 50 8 

10. Há conflito de interesse entre o objetivo do servidor e do cidadão.  0 25 0 42 33 

11. A administração pública alcança resultados satisfatórios. 0 50 0 50 0 

12. Existe auto interesse em detrimento do interesse público. 42 42 0 17 0 

13. Para Gestão da inovação é necessária mudança de mentalidade. 75 17 0 8 0 

14. A nova gestão pública elimina práticas patrimonialistas. 25 33 33 8 0 

15. A administração pública aperfeiçoa os serviços públicos. 25 42 0 25 8 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Neste módulo serão levantadas e posteriormente analisadas questões referentes às 

principais práticas e desempenho na gestão da unidade organizacional da instituição de ensino 
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superior, em face aos princípios da eficiência. Em seguida serão propostas inovações para 

melhoria na eficiência institucional.  

4.1 Levantamento das práticas prioritárias na gestão em uma unidade organizacional da 

instituição em estudo 

O Quadro 3 descrito abaixo demonstra implicações da Teoria da Burocracia que 

possibilitam um comparativo fundamental com as práticas levantadas na unidade 

organizacional em estudo. Esta apresenta algumas características essencialmente burocráticas, 

com ênfase nos processos e na sua estrutura com foco na eficiência.  

Quadro 3. Comparativo fundamental entre teoria e prática na unidade pesquisada 

Implicações da Teoria da Burocracia Práticas comparadas na unidade organizacional 

Ênfase na profissionalização, 

formalismo, impessoalidade e hierarquia. 

Servidores ocupam funções equivalentes à formação exigida; há 

formalidade e impessoalidade nas relações; é respeitada a 

hierarquia estrutural.  

Embasamento em documentos escritos. Todos os procedimentos e fluxos processuais da unidade são por 

meio de documentos escritos. Não há confiabilidade dos 

servidores nas tramitações de processos por meio do sistema 

eletrônico. 

Eficiência como principal objetivo  A eficiência é entendida entre os colaboradores como 

cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos. Uma 

visão que coaduna com o princípio da burocracia. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

Durante a pesquisa, foram levantadas algumas práticas de gestão, que serão analisadas 

posteriormente. Por um lado, ausência de direcionamento por parte da liderança; não há 

discussão durante a construção do planejamento anual; falta de reuniões de trabalho; falta de 

relacionamento entre diretorias e coordenadorias; falhas de tramitação processual no sistema 

eletrônico; desatualização de informações no site da unidade.  

Por outro lado, há práticas como: proatividade de alguns servidores do setor; busca por 

capacitação; preocupação de alguns servidores do setor em atingir as metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Essas atitudes são individualizadas, sem 

planejamento estrutural.  
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4.2 Análise do desempenho das práticas de gestão em face aos princípios de eficiência. 

Práticas observadas no item anterior e demonstradas no Quadro 4 abaixo corroboram 

tanto para a eficiência, como para a ineficiência na gestão da unidade organizacional em 

questão. Como práticas reconhecidas como ineficientes citam-se: a falta de direcionamento da 

liderança; falta de planejamento anual; falta de reuniões periódicas; falta de relacionamento 

entre as diretorias e coordenadorias; falta de tramitação processual no sistema eletrônico, 

ocasionando atraso nos trâmites; falta de atualização de informações no site da unidade 

possibilitam o aumento de demandas de atendimento que poderiam ser sanadas virtualmente. 

A falta de regulamentação e de um regimento interno tem dificultado as definições e 

encaminhamentos de ações e práticas de gestão.  

Quadro 4. Confronto entre o princípio da eficiência e as práticas usuais. 

Visão do Princípio da Eficiência Práticas usuais na unidade pesquisada 

Visam atingir resultados com o 

mínimo de perda de recursos 

Não há estudos prévios nem direcionamento quanto ao uso racional dos 

recursos disponíveis. Cada servidor utiliza os recursos sem critérios 

definidos para tal.  
Oferecer orientação e 

supervisão competentes 

Não há orientação nem supervisão das ações e práticas dos servidores 

da unidade. 

Manter registros precisos, 

imediatos e adequados 

Há uma cultura estabelecida de registro e controle de documentos. Os 

livros de registros documentais são fundamentais para a unidade 

pesquisada. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Dentre as práticas que podem ser consideradas como eficientes se podem citar a 

proatividade de alguns servidores; a busca por capacitação mesmo sem o direcionamento da 

liderança; a preocupação de alguns servidores do setor em atingir as metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Diante do exposto, as práticas e ações de 

gestão pública, levantadas na unidade organizacional pesquisada mostram-se insuficientes 

para o atendimento aos princípios de eficiência. Servidores proativos têm trabalhado para a 

criação de normas e procedimentos internos, porém a quantidade de demandas e a falta de 

planejamento tem impossibilitado o avanço do processo de inovação de boas práticas. 
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Práticas patrimonialistas e disfunções burocráticas são percebidas nas ações de gestão 

quando a legislação se sobrepõe a eficiência, processos são analisados com ou sem rigor legal, 

dependendo de sua origem e interesse, quando servidor concentra informação, serviços e 

documentações, que deveriam ser compartilhados, demonstrando auto interesse em 

detrimento do serviço público.  

Desse modo, há uma dicotomia entre os princípios de eficiência da administração 

pública e o desempenho percebido no setor estudado. Fatores que corroboram para 

disparidade entre o que se pretende como princípios da eficiência e algumas práticas de gestão 

percebidas são a falta de orientação e supervisão competentes, falta de instruções e normas 

padronizadas para execução de trabalho. Motivos internos como: aptidões, interesses e valores 

das pessoas, que influenciam decisões e comportamentos dos agentes, e motivos externos, 

como: arranjos dos instrumentos de trabalho, incentivos e estímulo, recompensas e punições 

oferecidas pelo ambiente, são corresponsáveis pela ineficiência. 

Como não há periodicidade de reuniões para planejamento e verificação das práticas 

de gestão, servidores aparentam-se desmotivados, sem direcionamento, com ações não 

padronizadas, baseadas em visões individualizadas em detrimento da coletividade. 

 

4.3 Proposta de inovação requerida para a melhoria na eficiência institucional da 

unidade estudada. 

A análise do crivo percebido dos stakeholders permite um confronto entre as teorias e 

a prática em face das possibilidades de inovação. Desse modo, serão apontadas, propostas de 

inovação para a melhoria na eficiência institucional da unidade estudada, baseadas na 

perspectiva da nova gestão pública, como se demonstra no Quadro 5 a seguir. 
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Quadro 5. Práticas organizacionais face as propostas de inovação 

Práticas organizacionais Propostas de inovação 
Divisão de trabalho Compartilhamento de informações sobre as práticas desempenhadas 

em cada diretoria e coordenadoria.  
Ausência de planejamento Fomento a ações de planejamento envolvendo toda a unidade.  
Ausência de reuniões de trabalho e de 

direcionamento da liderança 

Reuniões de trabalho periódicas baseadas em demandas internas e 

externas.  
Falta de verificação das práticas de 

gestão 

Análise dos procedimentos para verificação das práticas de gestão. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Foram organizados grupos com três assertivas congruentes com intuito de aferição das 

percepções dos agentes sobre questões de desempenho na gestão pública para a inovação. 

Na Figura 2 abaixo observou-se a relação existente entre as assertivas 2, 5 e 6 descritas 

no formulário de percepção. A partir da compreensão do que seja eficiência, se pretende 

compreender como a motivação influencia no desempenho do servidor público. A análise 

gráfica infere que os entrevistados são equânimes sobre o conceito de eficiência, porém 

divergem sobre a compreensão do que venha a ser motivação, onde 25% discordam 

totalmente da preceituação.  

Sobre a relação da motivação com o desempenho na gestão pública houve indiferença 

e discordância parcial, demostrando que alguns servidores entendem não existir correlação 

entre aspectos motivacionais e o desempenho na gestão. No serviço público existem práticas 

embasadas em concepções da Administração Científica, a qual possui como sua principal 

característica, a ênfase nas tarefas executadas, onde desconsideram que a eficiência e o 

desempenho na gestão pública estão ligados aos aspectos que envolvem a motivação de seus 

agentes. 
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Figura 2. Relação entre eficiência, motivação e desempenho. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na Figura 3 demonstram-se as percepções dos agentes públicos sobre as assertivas 7, 8 

e 9. O total de 42% dos entrevistados discorda totalmente da afirmativa de que o principal 

objetivo da burocracia é a eficiência, o mesmo quantitativo concorda totalmente que na 

instituição imperam práticas da visão burocrática. Infere-se consenso entre os participantes de 

que suas práticas são baseadas em visões burocráticas, entretanto há divergência e uma 

compreensão equivocada, baseada no senso comum, sobre a origem e conceito da burocracia 

no serviço público. Sobre a assertiva: serviços públicos são totalmente burocráticos há uma 

significativa discordância, demonstrando disparidade entre o que se entende sobre os serviços 

públicos burocráticos e as práticas que imperam na instituição pública. 

Figura 3. Percepções sobre a burocracia e os serviços burocráticos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na Figura 4 descreve-se a relação entre as assertivas envolvendo conflito de 

interesse, auto interesse e as práticas de gestão pública em detrimento às práticas 
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patrimonialistas. O total de 42% dos respondentes se mostrou indiferente quanto à existência 

de conflito de interesses entre os objetivos dos servidores e dos cidadãos. 84% concordam 

total e parcialmente que existe auto interesse em detrimento do interesse público. 

Houve participantes indiferentes quanto à percepção sobre a nova gestão pública e as 

práticas patrimonialistas. Inferimos do gráfico proposto que os participantes se mostraram 

divididos e indiferentes quanto às questões apresentadas. Isso decorre, em parte, do 

desconhecimento sobre as formas de gestão existentes na administração pública, em 

decorrência da ausência de cursos de capacitação para os servidores em geral, da falta de 

planejamento e reuniões sistemáticas para discutir os desafios da gestão pública no país. 

 

Figura 4. Percepções sobre práticas de gestão pública em detrimento às práticas Patrimonialistas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na Figura 5 foi demonstrada a relação de congruência entre as assertivas que tratam 

sobre resultados satisfatórios, gestão da inovação e mudança de mentalidade e o 

aperfeiçoamento dos serviços públicos. Houve considerável discordância entre os 

participantes, 50% concordaram parcialmente que a administração pública alcança resultados 

satisfatórios, os outros discordaram parcialmente da assertiva. 75% dos participantes 

concordam totalmente que para uma gestão da inovação é necessária mudança de 

mentalidade. Apesar do número expressivo ainda há quem discorde parcialmente, 

demonstrando certa resistência às mudanças propostas pela nova gestão pública. 67% dos 
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participantes concordam parcial e totalmente que a administração pública aperfeiçoa os 

serviços públicos.  

Diante do entendimento dividido de que a administração alcança resultados 

satisfatórios, os participantes concordam que para uma gestão da inovação é necessária 

mudança de mentalidade, a partir do aperfeiçoamento dos serviços públicos. 

 

Figura 5. Percepções sobre mudança de mentalidade e aperfeiçoamento dos serviços públicos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 6 observou-se a relação entre as boas práticas de gestão com critério na 

eficiência, os elementos que compõem o ambiente organizacional como pressupostos de 

estímulo para o alcance de resultados satisfatórios, e os mecanismos adequados utilizados 

pelo serviço público para alcançar seus objetivos. Os participantes concordam total e 

parcialmente que as boas práticas de gestão objetivam a eficiência; quanto à questão acerca 

dos elementos que compõem o ambiente organizacional e sua influência no estímulo das 

pessoas, 8% dos respondentes discordam parcialmente.  

A percepção dos respondentes sobre a assertiva 4, mecanismos adequados utilizados 

pelo serviço público para alcançar resultados, infere posicionamentos totalmente contrários, 

ensejando uma dicotomia de perspectivas acerca das práticas delineadas e desenvolvidas na 

unidade estudada. Sobre essa questão, entendemos que a diferença, entre os colaboradores, na 

forma de perceber a gestão interfere nas práticas e desempenho dos agentes públicos. 
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Figura 6. Percepções sobre práticas de gestão e elementos do ambiente organizacional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As ações e as boas práticas de gestão, apesar do entendimento de sua importância para 

a eficiência no serviço público, não são institucionalizadas, não fazem parte da cultura 

organizacional da unidade estudada. Por isso a divisão de posicionamentos quanto à utilização 

de mecanismos adequados. Falta sentimento de pertencimento à unidade, e nesse sentido, o 

ambiente organizacional é fundamental para o alcance de resultados eficazes e eficientes, por 

conseguinte, para uma gestão da inovação visando melhoria na eficiência institucional. 

Para que haja inovação visando melhoria na eficiência institucional da unidade 

estudada, é necessária quebra de paradigmas, que será possível por meio de encontros e 

cursos de capacitação para gestores, com envolvimento dos interessados para que haja 

valorização, respeito e confiança nos profissionais técnico-administrativos. 

Destarte, propõe-se a criação de mecanismos de planejamento valorizando os 

colaboradores, com foco no cidadão, para a prestação de serviços públicos de forma 

sustentável, com perspectivas inovadoras, voltada para o futuro, visando novas possibilidades, 

a partir da formação de relacionamentos entre os setores público e privado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O entendimento de que os princípios de eficiência baseados na nova gestão pública 

poderiam ser utilizados no serviço público, possibilitou a transferência de práticas de gestão 
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da iniciativa privada para o estudo das organizações públicas. Nesse sentido, o critério da 

eficiência como medida-chave para o sucesso nas organizações públicas foi fundamental. 

Tendo como suporte o a otimização dos recursos, as práticas inovadoras de gestão têm feito 

parte das organizações em diversas áreas da gestão pública.  

Algumas instituições públicas ainda se utilizam de práticas baseadas na visão 

burocrática. Há uma visão estabelecida de que os serviços públicos são totalmente 

burocráticos, com servidores atuando com má vontade, ausência de qualidade no atendimento, 

havendo em muitos casos, desconhecimento dos agentes para exercer determinadas funções. 

Durante a pesquisa, se constatou que as práticas de gestão na unidade institucional 

pesquisada apresentam características da administração clássica, onde prevalece uma 

organização linear caracterizada pela centralização da autoridade, pela cadeia de comando, 

desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo possui a autoridade maior. Foi 

constatada dicotomia entre os princípios de eficiência da administração pública e o 

desempenho percebido, tendo como causa a ausência de capacitação para inovação e de 

reuniões para planejamento estratégico, com delineamentos de práticas que envolvam todo o 

grupo de agentes. 

As práticas de gestão na unidade institucional não atendem aos princípios de eficiência 

baseados na nova gestão pública. A falta de planejamento e reuniões sistemáticas, a ausência 

de cursos de capacitação para os servidores têm corroborado para as ações burocráticas, para 

o cumprimento de normas com impessoalidade com ênfase nos processos. 

 Foi proposta criação de mecanismos de planejamento com perspectivas inovadoras, 

voltada para o futuro, visando novas possibilidades, a partir da formação de relacionamentos 

entre os setores público e privado. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE MACHADINHO D’OESTE: 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Luan Felipe Silva de Oliveira (UNIR) 

Maria Aparecida Tavares Vieira (UNIR) 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento econômico é um processo histórico com base crescimento da economia observando a 

produção, a demanda e a renda, bem como a melhoria na qualidade de vida dos habitantes. Portanto, essa 

pesquisa buscou comparar estatisticamente o desenvolvimento econômico e social do município de Machadinho 

d’Oeste em relação a Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé entre 2006 a 2012. O arcabouço teórico 

utilizado baseou-se nos estudos de Vasconcellos e Garcia (1998), Milone (1998), Bresser-Pereira (2006) e nos 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2016). A pesquisa se classifica quanto a sua 

natureza como básica com uma abordagem quantitativa, e quanto aos objetivos apresenta-se como descritiva. As 

medidas estatísticas adotadas para analisar os dados foram a média aritmética, a mediana, valor mínimo e 

máximo, amplitude total, e o desvio padrão. As principais conclusões levam a crer que apesar dos municípios 

terem sido emancipados juntos evoluíram de forma diferente, onde Machadinho d’Oeste obteve maior evolução 

populacional e desempenho inferior em relação ao IDH-M e PIB frente aos municípios de Cabixi, Nova Mamoré 

e São Miguel do Guaporé. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento Social. Análises Estatísticas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A comparação do desenvolvimento econômico e social entre municípios permite 

analisar a evolução de diferentes aspectos ao longo do tempo. Além de abrir espaço para 

estudos em várias áreas sociais e econômicas. Dentro desta perspectiva, esta pesquisa analisou 

o município de Machadinho d’Oeste em relação ao seu desenvolvimento econômico e social 

comparado aos municípios emancipados no mesmo ano, ou seja, em 1988.  

Denominado inicialmente por “Projeto de Assentamento Machadinho”, quando ainda 

pertencia ao município de Ariquemes, a cidade de Machadinho d’Oeste é hoje reconhecida 

por sua forte influência na economia do Estado. Reconhecimento decorrente em grande parte 

por conta do seu desenvolvimento agrícola. De acordo com o site da Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia - SEPOG (2016), os municípios que 

nasceram junto com Machadinho d’Oeste, foram: Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do 
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Guaporé. Com base nessa informação, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

evolução econômica e social do município de Machadinho d’Oeste em relação aos municípios 

de Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé entre 2006 a 2012? 

Desta forma, esta pesquisa discute aspectos sociais e econômicos como População, 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e Produto Interno Bruto - PIB dos municípios do 

Estado de Rondônia emancipados em 1988 e visa comparar estatisticamente o 

desenvolvimento econômico e social do município de Machadinho d’Oeste em relação a 

Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé entre 2006 a 2012, observando a evolução 

populacional, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M e, a evolução do PIB. 

A escolha da comparação entre estes municípios se deve pelo fato de ser a mais justa e 

interessante. Pois, busca perceber o quanto um município se destacou em relação ao outro, em 

qualquer uma das amostras que foram tratadas e comparadas. É nula, a perfeição desta 

comparação, até porque esta não faz parte do objetivo do trabalho. 

Ao comparar a relação econômica e social dos municípios em questão no período de 

2000 a 2012 foi possível identificar a evolução destes ao longo do tempo. Do ponto de vista 

acadêmico e social, torna-se relevante o estudo nesta área, afinal a análise estatística permite 

conclusões surpreendentes, e acompanhar a evolução econômica e social é uma destas. Além 

disso, os números contidos nas estatísticas ajudam o Governo a entender melhor sua 

população e a organizar seus gastos, otimizando a utilização de recursos econômicos e 

priorizando os aspectos mais relevantes no que se refere ao desenvolvimento social do Estado. 

A seguir é apresentado o embasamento teórico desta pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, são abordados, inicialmente, os pressupostos sobre desenvolvimento 

social e desenvolvimento econômico, e posteriormente, delineia-se uma visão geral sobre o 

estado de Rondônia e os municípios pesquisados. Dentre o arcabouço teórico utilizado para 

balizar esta pesquisa, destacam-se as obras e estudos de Vasconcellos e Garcia (1998), Milone 
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(1998), Bresser-Pereira (2006) e os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE (2016). 

2.1 Desenvolvimento Social 

Conforme Milone (1998 apud Oliveira, 2002) o desenvolvimento é resultado do 

crescimento econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, de forma a melhorar 

os indicadores de bem-estar econômico e social. Dessa forma, o desenvolvimento nada mais é 

do que crescimento, o qual envolve um conjunto de mudanças positivas na ordem econômica, 

política, humana e social, a fim de atender as necessidades básicas do ser humano como: 

saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer e entre outras. 

Portanto, de acordo com Oliveira (2002, p. 41), o desenvolvimento poder ser 

entendido “como uma resultante do processo de crescimento, cuja maturidade se dá ao atingir 

o crescimento autossustentado, ou seja, talvez alcançar a capacidade de crescer sem fim, de 

maneira contínua”, sendo este um requisito para superação da pobreza e para construção de 

um padrão digno de vida. 

Contudo, Kliksberg (1998) argumenta que mesmo que esse seja o caminho 

imprescindível para um país alcançar uma estabilidade econômica, o equilíbrio financeiro, 

melhorar sua competitividade e aumentar o produto interno bruto, há de se observar que isso 

não acontece automaticamente, portanto, se faz necessários investimentos em capital humano 

e capital social para que possa existir um desenvolvimento econômico sustentado.  

Diante dessas perspectivas, uma medida estatística usada para traduzir 

quantitativamente um conceito social abstrato e informar algo sobre determinado aspecto da 

realidade social é o indicador social. O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é um dos 

indicadores sintéticos, o qual é resultante de uma composição de variáveis. E serve como 

parâmetro sobre a realidade social, para fins de pesquisa ou formulação, avaliação e 

monitoramento de programas de políticas públicas. 
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2.2 Desenvolvimento Econômico 

Milone (1998) diz que para caracterizar o desenvolvimento econômico deve-se 

observar ao longo do tempo a existência de variação positiva de crescimento econômico, 

medido pelos indicadores de renda, renda per capita, PIB e PIB per capita, de redução dos 

níveis de pobreza, desemprego e desigualdade, além dos níveis de saúde, nutrição, educação, 

moradia e transporte. 

De acordo com Bresser-Pereira (2006),  

 

Essencialmente o desenvolvimento econômico é o processo histórico de crescimento 

sustentado da renda ou do valor adicionado por habitante implicando a melhoria do 

padrão de vida da população de um determinado estado nacional, que resulta da 

sistemática acumulação de capital e da incorporação de conhecimento ou progresso 

técnico à produção. Nestes termos, o desenvolvimento econômico é um processo de 

transformação que implica mudanças nos três níveis ou instâncias de uma sociedade: 

estrutural, institucional ou cultural. É o aumento sustentado dos padrões de vida 

possibilitado pelo aumento da produtividade de determinadas atividades e/ou pela 

transferência da mão-de-obra dessas para outras atividades com maior valor 

adicionado per capita porque envolvendo maior conhecimento.  

 

Oliveira (2002) corrobora afirmando que o desenvolvimento deve ser encarado como 

um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 

principalmente, humana e social. De forma geral, as mudanças que caracterizam o 

desenvolvimento econômico de uma região consistem no aumento da atividade industrial em 

comparação com a atividade agrícola, entre outras. Assim, o desenvolvimento econômico 

deve ser complementador por indicadores que representem também a melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos. 

 

2.3 O Estado de Rondônia e Municípios Pesquisados. 

O Estado de Rondônia localizado na região Norte do Brasil, possui 52 municípios. É o 

terceiro estado mais populoso da região norte, com seus 1.790.692 habitantes, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016), superado apenas pelo Pará e 
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Amazonas. Possui o terceiro melhor IDH com a segunda menor taxa de mortalidade infantil e 

a terceira menor taxa de analfabetismo, entre todos os estados das Regiões Norte e Nordeste. 

É o terceiro mais rico da Região Norte, responsável por 11,7% do PIB da região, com 

sua economia baseada na pecuária e na agricultura (café, cacau, arroz, mandioca, milho) e no 

extrativismo da madeira, de minérios e da borracha. Mais recentemente, em 2012, o estado de 

Rondônia foi reconhecido como referência por ser um dos maiores exportadores de carne 

bovina no Brasil, tendo um rebanho de 12 milhões de cabeças e exportando para 35 países do 

mundo.  

Dentre os 52 municípios do Estado de Rondônia estão Machadinho d’Oeste, Cabixi, 

Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé ambos elevados à categoria de município no ano de 

1988. Sendo estes, o objeto desta pesquisa.  

Segundo o sítio do IBGE (2016) Cabixi teve origem do distrito de Cabixi 

desmembrado do município Colorado do Oeste em 1988 pela importância social e econômica.  

Sua base demográfica integra os vales dos rios Cabixi e Guaporé, e possui um área da unidade 

territorial 1.314,353 km². São Miguel do Guaporé surge do povoado assentado nas 

proximidades do rio São Miguel, por colonos vindo principalmente dos municípios de Rolim 

de Moura e Presidente Médici, sua área da unidade territorial é de 7.460,219 km². Nova 

Mamoré emerge com a desativação da ferrovia Madeira-Mamoré, onde os moradores 

mudaram-se para a margem da rodovia BR-425 (Guajará-Mirim/Abunã), e denominaram o 

local de Vila Nova; a localidade tem área da unidade territorial 10.071,643 km². E, 

Machadinho d’Oeste nasce à partir do assentamento do INCRA-PA em 1982, consolidado 

pela Decreto-lei Federal n.º 88.225 de 1983, com um total de 2.934 famílias assentadas, e 

conta uma área da unidade territorial  8.509,270 km². 

 

3 METODOLOGIA 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 14) a metodologia, em um nível aplicado, examina, 

descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento 

de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 
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investigação. Tendo em vista a intenção da pesquisa em buscar maior compreensão sobre o 

desenvolvimento social e econômico de Machadinho d’Oeste, esta se classifica quanto a sua 

natureza como básica com uma abordagem quantitativa. Quanto aos seus objetivos, a pesquisa 

apresenta-se como descritiva; esse tipo de pesquisa visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). 

A análise dos dados se deu por meio de técnicas estatística. Através da ciência da 

Estatística, uma ciência que envolve coleta, classificação, sumarização, organização, análise, 

e interpretação de dados, este trabalho objetivou, portanto, analisar através da Estatística 

Descritiva (por meio da construção de gráficos, tabelas e de medidas) o desenvolvimento 

econômico e social do município de Machadinho d’Oeste e comparar com o desenvolvimento 

dos municípios que foram criados no mesmo ano. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram secundários, pois foram oriundos de 

pesquisa direta nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). Sendo estes, 

quantitativos e contínuos, pelo fato das variáveis serem: População, Área Geográfica, Produto 

Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).  

De acordo com Carvalho e Araújo (2008, p. 5), 

 

Podemos classificar as séries estatísticas com base em três variações com as quais 

elas normalmente se apresentam, ou seja, com a época, o local e o fenômeno. Aliás, 

são esses três elementos que possibilitam a identificação de uma série estatística. A 

época refere-se ao tempo (data ou período) da coleta dos dados ou informações. O 

local é representado pelo espaço (global ou local), que serviu de base para a 

abordagem da pesquisa, e o fenômeno (fato ou ocorrência) representa a essência do 

assunto ou tema estudado. 

 

Os elementos analisados neste trabalho foram a época e o local, dessa forma, as séries 

estatísticas adotadas foram cronológica e geográfica, respectivamente.  Cronológica, pelo fato 

de ser analisado o quanto os municípios, que foram emancipados juntos, cresceram 
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socialmente e economicamente entre 2000 a 2012. E, geográfica, porque as variáveis são os 

municípios de Rondônia. 

Sendo IDH-M um indicador geral da área social de qualquer município, e o PIB, por 

ser um indicador completo da área econômica. Foram os dados utilizados para a análise do 

desenvolvimento social e econômico. As medidas estatísticas adotadas foram a média 

aritmética, a mediana, valor mínimo e máximo, amplitude total, e o desvio padrão. Segundo 

Bussab e Morettin (2004) a média aritmética é a soma das observações dividida pelo valor 

delas, a mediana ocupa a posição central da série de observações, o valor mínimo é o menor 

elemento da amostra, o valor máximo é o maior elemento da amostra, a amplitude total é o 

intervalo total compreendido por todas as classes da distribuição, e o desvio padrão indica a 

dispersão dos dados dentro da amostra, ou seja, o quanto os dados em geral diferem da média. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados e suas relativas análises, por meio de 

tabelas e gráficos. Inicialmente, serão elencadas as informações referentes evolução 

populacional. Nas subseções seguintes, dá-se a apreciação Evolução do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), e a evolução do Produto Interno Bruno (PIB) 

dos municípios pesquisados. 

 

4.1 Evolução populacional  

A evolução populacional é o crescimento positivo da população devido a diversos 

fatores. O aumento populacional do estado de Rondônia ocorreu principalmente devido ao 

fluxo migratório motivado pelos os diversos ciclos econômicos que fizeram parte do 

desenvolvimento regional. Em relação aos municípios pesquisados, foco dessa pesquisa, a 

Tabela 1 e o Gráfico 1 a seguir ilustram a evolução populacional durante os anos de 2006 a 

2012. 
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Tabela 1- Evolução Populacional dos Municípios de Rondônia emancipados em 1988, dados de 

2006 a 2012 

Municípios 
Anos 

Média Mediana Mínimo Máximo 

Ampli

tude 

Total 

Desvio 

Padrão 2006 2008 2011 2012 

Cabixi 7.421 6.777 6.221 6.132 6.638 6.499 6.132 7.421 1.289 595 

Machadinho 

d’Oeste 
29.711 32.214 31.779 32.403 31.527 31.997 29.711 32.403 2.692 1238 

Nova Mamoré 20.343 21.650 23.142 23.719 22.214 22.396 20.343 23.719 3.376 1522 

São Miguel 

do Guaporé 
31.198 23.283 21.878 21.927 24.572 22.605 21.878 31.198 9.320 4465 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2006, 2008, 2011 e 2012. 

 

Pode-se observar que o município de Cabixi possui a menor população dentre os 

quatro municípios, tendo um crescimento negativo, ou seja, um decrescimento populacional. 

Cabixi também tem o menor desvio padrão (595), isto é a menor dispersão dos dados dentro 

da amostra. Da mesma forma São Miguel do Guaporé, que no ano de 2006 estava com um 

total de 31.198 habitantes e no ano de 2012 estava com apenas 21.927 habitantes, de acordo 

com o Censo Demográfico do IBGE, contudo obteve o maior desvio padrão (4.465) onde os 

dados em geral diferem da média.  

Enquanto Machadinho d’Oeste e Nova Mamoré teve uma evolução populacional 

positiva durante os anos de 2006 a 2012, com uma amplitude de 2.692 e 3.367 

respectivamente. Entretanto, o município que tem maior população é Machadinho d’Oeste 

com uma média de 31.527 e um desvio padrão de 1.238. No Gráfico 1, abaixo, é possível 

melhor visualizar esses fenômenos. 
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Gráfico 1 - Evolução populacional dos Municípios de Rondônia emancipados em 1988, dados de 

2006 a 2012 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

4.2 Evolução do IDH-M 

IDH Municipal é uma adaptação do IDH Global feito pelo Ipea e a Fundação João 

Pinheiro  como o objetivo de calcular o (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros, através das 

informações dos três últimos Censos Demográficos do IBGE – 1991, 2000 e 2010 (ATLAS 

BRASIL, 2013). A Tabela 2 a seguir destaca a evolução do IDH-M. Enquanto o Gráfico 2 

ilustra a valor médio da evolução do IDH-M durante os anos de 2006 a 2010. 

Tabela 2 - Evolução do IDH-M dos Municípios de Rondônia emancipados em 1988, dados de 2006 a 2010 

Municípios 
Anos 

Média Mínimo Máximo 
Amplitude 

Total 

Desvio 

Padrão 2006 2010 

Cabixi 0,488 0,650 0,57 0,65 0,488 0,162 0,11 

Machadinho d’Oeste 0,449 0,596 0,52 0,596 0,449 0,147 0,10 
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Nova Mamoré 0,446 0,587 0,52 0,587 0,446 0,141 0,10 

São Miguel do Guaporé 0,409 0,646 0,53 0,646 0,409 0,237 0,17 

Fonte: IBGE: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

 

A partir do levantamento do IDH-M, uma medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano, como longevidade, educação e renda, que quanto 

mais próximo de 1 representa um maior desenvolvimento humano do município. Como base 

nessa afirmativa, pode-se verificar que o município de Cabixi, apresenta a média mais alta de 

evolução do IDH-M no período de 2006 a 2010 com um índice de 0,57. Enquanto São Miguel 

do Guaporé tem a média de 0,53 e Machadinho d’Oeste e Nova Mamoré estão com 0,52, 

sendo que estes dois últimos obtiveram o mesmo desvio padrão (0,10). O Gráfico 2, abaixo, 

traz uma melhor visualização dessa evolução. 

Gráfico 2 - Valor médio da evolução do IDH-M dos Municípios de Rondônia emancipados em 

1988, dados de 2006 a 2010 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

4.3 Evolução do PIB 

O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) tem como objetivo medir a atividade 

econômica através soma de todos os bens e serviços produzidos no país, observando a 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Cabixi

Machadinho d’Oeste 

Nova Mamoré

São Miguel do Guaporé

0,488 

0,449 

0,446 

0,409 

0,65 

0,596 

0,587 

0,646 

2010

2006



 

451 

 

produção, a demanda e a renda. A Tabela 3, a seguir, destaca a evolução do PIB em mil reais 

em Cabixi, Machadinho d’Oeste, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé entre os anos de 

2006 a 2011. 

 

 

Tabela 3 - Evolução do PIB (em mil reais) dos Municípios de Rondônia emancipados em 1988, dados de 

2006 a 2011 

Municípios 

Anos   

Média Mínimo Máximo 
Amplitude 

Total 

Desvio 

Padrão PIB (em mil reais)  

2006 2011  

Cabixi 68.804 117.419 93.112 68.804 117.419 48.615 34.375 

Machadinho d’Oeste 195.002 356.944 275.973 195.002 356.944 161.942 114.510 

Nova Mamoré 136.956 293.273 215.115 136.956 293.273 156.317 110.532 

São Miguel do 

Guaporé 
163.030 402.908 282.969 163.030 402.908 239.878 169.619 

Fonte: IBGE: Gerência de Estudos e Pesquisas – GEP/SEPLAN/RO 

 

A partir dos dados da tabela, obtidos em levantamento realizado no site do IBGE 

verifica-se que a evolução do PIB, ou seja, dos bens e serviços finais produzidos nos 

municípios, durante os anos de 2006 a 2011 foi significativa em ambos os municípios, com 

destaque para São Miguel do Guaporé e Machadinho d’Oeste que obtiveram as maiores 

médias de 282.969 e 275.972, respectivamente, contudo São Miguel teve um maior desvio 

padrão (169.619). O Gráfico 3 a seguir ilustra os valores da tabela . 

Gráfico 3- Evolução do  PIB  dos Municípios de Rondônia emancipados em 1988, dados de 2006 a 

2011 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhece-se que o fato de terem surgido na mesma época não significa que terão o 

mesmo desenvolvimento social e econômico. Pois, foram desmembrados de municípios 

distintos. Machadinho d’Oeste, por exemplo, teve a maior parte desmembrada do município 

de Ariquemes, o qual é o terceiro maior de Rondônia. Cabixi, em contrapartida, foi 

desmembrado de Colorado d’Oeste, município que também é recente em nosso Estado, tendo 

surgido em 1981. Os demais, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé, foram desmembrados 

de Costa Marques e Guajará-Mirim, respectivamente. Sendo, portanto mais justa a 

comparação e a análise do município de Machadinho d’Oeste com Nova Mamoré e São 

Miguel do Guaporé.  

Os resultados obtidos permite responder ao problema de pesquisa: Qual a evolução 

econômica e social do município de Machadinho d’Oeste em relação aos municípios de 

Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé entre 2006 a 2012? 

Analisando os dados referentes aos aspectos sociais e econômicos como evolução 

populacional, evolução do IDH-M e evolução do PIB, verificou-se que Machadinho d’Oeste 

em 2006 tinha uma população com 29.711 habitantes, sendo esta maior que aos municípios de 

Cabixi e Nova Mamoré, porém menor que São Miguel do Guaporé que resultava em 31.198 
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habitantes. Mas, em 2012, o número de habitantes de Machadinho d’Oeste superou o de São 

Miguel do Guaporé passando ser de 32.403 habitantes. 

Já em relação ao IDH-M, a maior média de evolução entre os anos de 2006 a 2010 

ocorreu em Cabixi, com o índice de 0,57, enquanto que o município de Machadinho d’ Oeste 

esteve com 0,52 em média de evolução no mesmo período. 

Por sua vez, sobre a evolução do PIB, Machadinho d’Oeste esteve com o terceiro 

maior PIB em 2011. Conclui-se assim, que apesar dos municípios terem sido emancipados 

juntos, percebe-se que ambos evoluíram em aspectos diferentes, Cabixi apesar de ter a menor 

população, teve o maior desempenho no IDH-M. Machadinho d’Oeste com a maior 

quantidade populacional obteve desempenho inferior em relação ao IDH-M e PIB frente aos 

municípios de Cabixi, Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé. 
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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo a análise de obras referentes aos Empreendimentos Econômicos Solidários 

encontrados no Brasil para se verificar como esses empreendimentos têm colaborado para o desenvolvimento 

regional brasileiro, principalmente através da reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho e colaborando 

com a preservação dos recursos naturais. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental com o intuito de 

fornecer uma descrição quantitativa da sociedade em relação a esses empreendimentos. Como Empreendimentos 

Econômicos Solidários encontrados no País, podem-se citar as cooperativas de coleta e reciclagem de materiais 

recicláveis, instituições financeiras voltadas para empreendimentos populares solidários e as cooperativas de 

agricultura familiar, onde são empregados milhares de trabalhadores, tanto do sexo feminino como também do 

sexo masculino. Essas cooperativas e instituições estão espalhadas por todas as macros regiões do Brasil, 

ofertando emprego e renda para a população. E são esses mesmos trabalhadores que de forma organizada e com 

objetivos comuns, que fazem com que estes empreendimentos tenham sucesso. Os resultados mostraram que os 

trabalhadores que atuam nessas instituições de economia solidária, encontram uma forma de aumentar ou até 

mesmos de obter sua renda, já que muitos desses colaboradores estavam desempregados. Dentre as regiões 

brasileiras, a que mais se destaca é a região Sudeste, por possuir o maior número de Empreendimentos de 

Catadores, bem como o maior número de sócios dos empreendimentos. Em número de Cooperativas de Crédito, 

a região Sudeste é a que possui o maior número delas, mas é a região Sul que mais recebe depósitos das 

Cooperativas de Crédito. Em relação a Entidades de Agricultura Familiar, a região Nordeste é onde há o maior 

número de instituições. É possível afirmar que os Empreendimentos Econômicos Solidários colaboram para o 

desenvolvimento das regiões, preserva os recursos naturais e fornece trabalho de uma forma participativa entre 

seus associados. 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Emprego. Desenvolvimento Regional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Durante a revolução industrial, muitas empresas não conseguiram se adaptar às 

novas tecnologias e acabaram fechando, deixando milhares de trabalhadores desempregados. 

Diante disso, a economia solidária surge no contexto histórico como uma forma de solucionar 

problemas relacionados ao desemprego, fazendo com que esses trabalhadores desempregados 

se juntassem para impetrar uma nova forma de manter suas rendas. 

Com isso, foram formadas associações onde todos os trabalhadores atuavam de 

forma coletiva e em prol de um bem comum. Cada um desempenhava a sua função dentro da 
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organização, desde a produção até a administração. E assim, conseguiram implantar uma nova 

maneira de produzir, comprar, vender e até mesmo de trocar seus produtos. 

Esses empreendimentos atuavam nas mais variadas formas de projetos produtivos, 

como a coleta e reciclagem de materiais, instituições financeiras, na agricultura familiar, 

prestação de serviços, entre outras, sempre com autogestão dos próprios associados. Portanto, 

essas associações acabavam levando trabalho e renda para muitas famílias necessitadas e 

promovendo o desenvolvimento local. 

Não só o desenvolvimento local acontece através desses empreendimentos, pois com 

as políticas públicas corretas, acabam incrementando a economia de toda a região onde essas 

associações estão inseridas, pois muitos cidadãos usufruem do resultado desse trabalho. 

E é esse o objetivo desse trabalho, apresentar as principais contribuições da 

economia solidária para o desenvolvimento regional de nosso País, onde muitas cooperativas 

utilizam da economia solidária para fomentar a economia local e regional, ofertando novas 

oportunidades de trabalho para os associados e assim, com o aumento da renda, garantir o 

bem estar de todos os trabalhadores. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Economia Solidária 

A economia solidária é uma maneira diferente de produzir o que é necessário para a 

sobrevivência humana. Assim, podem-se experimentar outras formas de vender, comprar e até 

mesmo trocar produtos e insumos com outras pessoas com o mesmo objetivo. Objetivos esses 

que não visam à exploração ou a vantagem em cima dos demais membros do grupo, grupo 

esse que deve ser fortalecido, pensando no bem de todos sem destruir o meio ambiente. 

A economia solidária é praticada por milhões de trabalhadores de todos os níveis 

sociais, incluindo a população mais excluída e vulnerável, organizados de forma coletiva 

gerindo seu próprio trabalho, lutando pela sua emancipação em milhares de empreendimentos 
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econômicos solidários e garantindo, assim, a reprodução ampliada da vida nos setores 

populares
14

. 

Nessas iniciativas utiliza-se de projetos produtivos coletivos. Como exemplo, 

podemos citar as cooperativas de coleta e reciclagem de materiais, instituições financeiras 

voltadas para empreendimentos populares solidários e as cooperativas de agricultura familiar. 

Todas impulsionam a economia local, pois garantem trabalho e renda às famílias envolvidas 

nesses projetos. 

Além disso, a economia solidária se expressa em organização e conscientização 

sobre o consumo responsável, fortalecendo relações entre campo e cidade, entre produtores e 

consumidores, e permitindo uma ação mais crítica e proativa dos consumidores sobre 

qualidade de vida, de alimentação e interesse sobre os rumos do desenvolvimento 

relacionados à atividade econômica
15

. 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora 

alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. 

Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais, organizadas para realizarem 

atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 

justo e consumo solidário. 

Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades 

econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizados sob a forma 

de autogestão. 

A economia solidária está presente em todas as partes do mundo, garantindo a todos 

os participantes iguais condições de decidir sobre a sua produção. Isso favorece a sua 

comercialização, pois torna mais fácil de interagir com o mercado consumidor. 

Para ARAUJO (2009): 

As ideias de redes de empreendimentos comunitários surgem como uma opção no 

cenário atual buscando trazer desenvolvimento tanto em áreas urbanas como 

também em áreas rurais. Existe uma tendência maior voltada ao setor agrário, pois 

                                                 

14
Disponível em http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria. Acesso em: 15 de abril de 2016. 

15
 Disponível em http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria. Acesso em: 15 de abril de 2016. 

http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria
http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria
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tem como objetivo fazer com que o pequeno produtor permaneça no campo e ainda 

aumente sua renda e melhore a qualidade de vida. 

 

2.2 Aspectos históricos da economia solidária 

A economia solidária tem sua origem na Revolução Industrial, onde houve as 

primeiras trocas de trabalho humano por máquinas a vapor. Ocorreu na Europa Ocidental, nos 

séculos XVIII e XIX. Nesse período de produção capitalista, objetivava-se a exploração dos 

recursos naturais, para a manufaturação dos produtos. Para isso, os proprietários das fábricas 

não economizavam na exploração da força de trabalho, fazendo com que muitos operários 

trabalhassem até dezoito horas por dia. 

Esse avanço tecnológico também proporcionou uma migração da população do 

campo para as cidades, devido à mecanização da agricultura e a diminuição da mão de obra na 

área rural, causando desemprego para boa parte desses trabalhadores rurais. Os que 

conseguiam emprego recebiam baixos salários e trabalhavam em condições precárias. A 

pobreza, que sempre existiu, se intensificou nessa época, pois a falta de emprego e renda era 

grande. 

Diante dos efeitos da implantação do capitalismo industrial, surge um movimento 

que ficou conhecido como cooperativismo, onde “(...) iniciado por práticas de trabalhadores 

que se associaram sob princípios solidários e de ajuda mútua, constituindo sociedades 

cooperativas baseadas na associação entre iguais e na propriedade solidária 

(RANGEL/MANOLESCU, 2012, p.4. apud SANTOS, 2005).” 

 

“Essas atividades cooperativistas surgiram como “oposição às consequências do 

liberalismo econômico, sobretudo na Inglaterra e na França” 

(RANGEL/MANOLESCU,2012, p.4. apud PINHO, 2004, p. 137), como reação da 

classe trabalhadora à exploração capitalista e proposta de enfrentamento às mazelas 

sociais e econômicas, o desemprego e a pobreza (RANGEL/MANOLESCU,2012, 

P.04 e 05. apud SINGER, 2005)”. 

 

Para Rangel e Manolescu, (2012, p.4), “entre os principais expoentes do 

cooperativismo revolucionário encontram-se o inglês Robert Owen e os franceses Claude 

Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, François Marie Charles Fourier e Pierre-Joseph 
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Proudhon”, principais pensadores a demonstrar que a propriedade privada era a principal 

causa dos males sociais na estrutura do sistema econômico. 

Seguindo as ideias de Robert Owen, foi que surgiu, de maneira formal, a primeira 

cooperativa, impulsionada pela Revolução Industrial e o liberalismo econômico. Para 

Rangel/MANOLESCU (2012, p. 09) esse é o “(...) exemplo mais significativo do 

cooperativismo revolucionário da primeira metade do século XIX: a Sociedade dos Probos 

Pioneiros de Rochdale Ltda. (Rochdale Equitable Pioneers Society Limited), inaugurada em 

21 de dezembro de 1844 em Rochdale, distrito de Lancashire, Manchester, Inglaterra”. 

Essa cooperativa foi um grande marco para o início das associações e o trabalho em 

grupo. Também foi por onde se formulou as primeiras regras sociais na busca da substituição 

do trabalho assalariado pelo trabalho cooperativo, deixando de lado a competição pelo lucro. 

E assim, seguindo essa perspectiva, várias cooperativas foram criadas em países capitalistas. 

 

2.3 Aspectos históricos da economia solidária no Brasil 

Segundo LECHAT (2002, p.10), “O que hoje é denominado de economia solidária 

ficou por décadas imerso, e ainda o é em muitos casos, no que a literatura científica chama de 

autogestão, cooperativismo, economia informal ou economia popular”. 

Esses trabalhadores que partem para a economia solidária é uma parte da população 

que vive na pobreza extrema, sem nenhum recurso pra uma vida digna. E no Brasil, ela vem 

se institucionalizando a partir das últimas décadas do século XX. Para SILVA: 

 

No Brasil essa economia se institucionaliza a partir do governo Lula, porém o 

movimento é anterior à institucionalização, nos anos 80 ela aparece com força 

devido as empresas recuperadas e o debate sobre a globalização que alcança uma 

extensão maior no mundo, a igreja (mais preponderantemente a católica) juntamente 

com os movimentos sociais começam a criar novas formas de trabalho e geração de 

renda associativos/cooperativos. 

 

E com isso, a economia solidária começa a deslanchar no Brasil, como uma nova 

oportunidade de emprego e de organização do trabalho, já que muitos trabalhadores perderam 

seus empregos devido ao processo de industrialização. Muitas empresas também não se 



 

460 

 

adaptaram às novas tecnologias e acabaram falindo. É nesse cenário que, segundo Silva, 

(2016) “surge no Brasil a ANTEAG (Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de 

Autogestão) (...)”, formada por empresas nacionais falidas. 

A ANTEAG é onde as trabalhadoras e trabalhadores ocupam as fábricas, trabalham e 

assumem a produção, administração e demais setores necessários para manterem a empresa 

em funcionamento e garantirem sua remuneração. (SILVA, p.4, apud ADRIANO,2015). 

Com o tempo, muitas outras formas de cooperativismo foram surgindo no Brasil, 

formadas através do processo falimentar que deixou muitos trabalhadores desempregados. 

Para SANTOS (2010), “A aposta daqueles que acreditam na Economia Solidária é que os 

diversos empreendimentos que dela participam se inter-relacionem, criando assim um setor 

econômico que gera renda para cada vez mais trabalhadores.”  

Essas cooperativas, além de serem formadas por pessoas das camadas mais pobres, 

também conta com a participação dos movimentos sociais. Para SANTOS (2010): 

 

Movimentos sociais também fazem parte desse resgate da proposta do 

cooperativismo e da Economia Solidária. Dentre eles, mais reconhecidamente, está o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), que assentou centenas de 

milhares de famílias e organizam diversos tipos de cooperativas, criando uma escola 

de formação de técnicos em cooperativismo. 

 

Os sindicatos também são outra forma de cooperativismo, pois luta pelo trabalho e 

renda dos cooperados, evitando assim que muitos trabalhadores não sejam demitidos. 

Defendem os funcionários das empresas, diminuindo a luta habitual entre patrões e 

empregados. 

O Brasil tem se destacado como um dos países onde a economia solidária mais se 

desenvolve, ressaltando que são muitas as iniciativas solidárias existentes hoje no Brasil. Para 

Zamberlan (2012, p.17) (...) “a Rede Justa Trama, Rede Abelha no Ceará, Reciclagem no 

Paraná, Artesol, dentre muitos outros; em pesquisa realizada pela SENAES” (...), são alguns 

exemplos de empreendimentos de economia solidária. 
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Para os dias atuais, a economia solidária se apresenta como uma organização voltada 

para atividades de cunho econômico, sendo uma estratégia de luta contra as desigualdades 

sociais e o desemprego. Para SINGER (2000, P. 138): 

A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela aproveita a 

mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os 

alicerces de novas formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta 

àquela que rege ao mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia 

solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a muitos, que esperam em vão um 

novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria 

individual ou coletivamente (...). 

 

Mas essa economia solidária pode ir além, pois pretende visar à construção de 

sociedades que garantam o bem estar de todos os cidadãos, aumentando o rendimento do 

trabalhador associado e buscando o desenvolvimento local e regional. 

 

2.5 Economia Solidária e o Desenvolvimento Regional 

A economia solidária apresenta um modelo justo para esse desenvolvimento, 

tornando a vida dos trabalhadores menos precária, através de uma inclusão produtiva, onde os 

trabalhadores atuam de forma coletiva, respeitando o meio ambiente e se tornando os novos 

donos desses empreendimentos por meio da autogestão.  

Após o ressurgimento da economia solidária no Brasil, muito se tem feito por parte 

do governo para que esses empreendimentos possam obter sucesso. E o Brasil, por ser muito 

grande, possui uma grande diversidade ambiental, social e econômica, podendo muitos desses 

recursos serem aproveitados dentro desse novo sistema. 

Para isso, a divisão territorial do Brasil ajuda nesse processo, pois cada região 

brasileira possui sua especificidade e características locais. Características essas que fazem 

com que as regiões sejam diferentes umas das outras. E um dos objetivos do governo é que, 

através da economia solidária, diminuir as desigualdades regionais, através da implantação de 

políticas públicas pelos governos estaduais. Desse modo, a economia solidária incentiva o 

desenvolvimento econômico regional, mobilizando e incentivando a participação das 

comunidades para o seu fortalecimento. 
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Desta forma, a economia solidária passa a se constituir como estratégia de 

dinamização socioeconômica no âmbito de processos de desenvolvimento local ou territorial 

sustentável, promovendo a coesão social, a preservação da diversidade cultural e do meio 

ambiente.
16

 

Portanto, “o impulso ao desenvolvimento territorial é, assim, uma das características 

dos empreendimentos que utilizam as ideologias e os princípios da economia solidária (...)” 

(PEREIRA, et al, 2015). Seguindo um cooperativismo onde a autogestão predomina para uma 

nova estruturação da economia contemporânea, pois apresenta um caráter educativo, 

principalmente quando relacionada às questões econômicas. 

Segundo dados do Atlas Digital da Economia Solidária,
17

 há no Brasil 19 708 áreas 

de atuação desses empreendimentos solidários, desenvolvendo diferentes ações sociais nas 

comunidades onde se instalaram. Para PEREIRA et al. (2015) “Tal perspectiva de 

desenvolvimento justo e solidário visa, portanto, não só promover relações mais horizontais, 

mas também figurar como uma alternativa às relações de dominação e de exploração humanas 

predominantes no mercado de trabalho e de consumo.” 

Sendo o mercado produtor brasileiro capitalista e competidor, a desigualdade aparece 

entre os trabalhadores. Em uma economia solidária, onde todos os envolvidos participam das 

decisões a serem tomadas, os resultados são um maior desenvolvimento humano e, com um 

investimento adequado, gerará um aumento na renda da população e, consequentemente, um 

maior desenvolvimento local e até mesmo regional. E dentro desse desenvolvimento regional 

que os Empreendimentos Econômicos Solidários se destacam, auxiliando na reinserção de 

muitos trabalhadores que antes estavam desempregados. E esses empreendimentos se 

encontram espalhados em todas as regiões do Brasil. 

 

                                                 

16
 Disponível em: http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-

desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015. Acesso em 28 de maio de 

2016. 
17

 Disponível em: http://sies.ecosol.org.br/atlas. Acesso em 28 de maio de 2016. 

http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015
http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015
http://sies.ecosol.org.br/atlas
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, pois para a análise do 

conteúdo foram consultadas várias literaturas e documentos relativos ao assunto em estudo, 

artigos publicados na internet e que possibilitaram que este trabalho tomasse forma para ser 

fundamentado.  

A pesquisa foi realizada entre março e novembro de 2016. Valendo-se da técnica de 

coleta de dados secundários foram selecionados para esta revisão, estudos sobre a 

contribuição que os Empreendimentos Econômicos Solidários trouxeram para cada região do 

País. Esta análise dos textos foi realizada por meio da leitura e interpretação dos mesmos pelo 

participante. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esse capítulo tem por objetivo detalhar e organizar os dados estudados referentes aos 

Empreendimentos de Economia Solidária espalhados pelas cinco macro regiões brasileiras até 

o ano de 2014. Esses empreendimentos aparecem separados em cooperativas de coleta e 

reciclagem de materiais recicláveis, instituições financeiras voltadas para empreendimentos 

populares solidários e as cooperativas de agricultura familiar. Os dados são do Observatório 

Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo
18

, através do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

O Quadro 1 mostra o número de empreendimentos de coleta e reciclagem de materiais 

por tipo, onde é possível observar que a região Sudeste, com 750 empreendimentos, é a que 

possui o maior número de empreendimentos de catadores de materiais recicláveis e a que 

possui o menor é a região Norte, com 77 estabelecimentos. 

 

 

 

                                                 

18
 Disponível em http://ecosol.dieese.org.br/indicadores.php. Acesso em 21 de outubro de 2016.  

http://ecosol.dieese.org.br/indicadores.php
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Quadro 1-Número de Empreendimentos de Catadores por Região Geográfica e Tipo 

2004/2014 

Regiões Geográficas 

Tipo 

Associação Cooperativa 
Grupo 

Informal 

Rede de 

Cooperação 
Total 

Centro-Oeste 54 67 8 5 134 

Nordeste 127 108 42 8 285 

Norte 31 33 10 3 77 

Sudeste 256 366 112 16 750 

Sul 360 165 19 8 552 

Total 828 739 191 40 1.798 

Fonte: Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo. 

 

O Quadro 2 mostra o número de sócios dos empreendimentos de coleta e reciclagem 

de materiais por sexo, onde é possível observar uma superioridade na quantidade de sócios do 

sexo feminino. A região Sudeste aparece em primeiro lugar com a maior quantidade de 

sócios, com 14.787 no total e a região Norte ficando em último com 1.967 sócios. 

  

Quadro 2-Número de Sócios dos Empreendimentos de Catadores por Sexo 2004/2014 

Regiões Geográficas 
Sexo 

Homens Mulheres Total 

Centro-Oeste 2.681 2.290 4.971 

Nordeste 2.486 2.379 4.865 

Norte 831 1.136 1.967 

Sudeste 5.921 8.866 14.787 

Sul 3.530 5.183 8.713 

Total 15.449 19.854 35.303 

Fonte: Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo 

 

O Quadro 3 mostra o número de Número de Cooperativas de Crédito por Regiões 

Geográficas, onde é possível observar que entre todas as regiões brasileiras, com um total de 
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540 Cooperativas de Crédito, a região Sudeste é a que mais se destaca com uma quantidade 

bem superior em relação as demais regiões. 

Quadro 3-Número de Cooperativas de Crédito por Regiões Geográficas 3º. Trimestre de 2014 

Regiões Geográficas 

Número de cooperativas de crédito 

Total 

Centro-Oeste 92 

Nordeste 98 

Norte 57 

Sudeste 540 

Sul 362 

Total 1.149 

Fonte: Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo 

 

O Quadro 4 mostra o Total de Depósitos das Cooperativas de Crédito por Regiões 

Geográficas, onde é possível observar que a região Sul é a que mais recebe depósitos nas 

Cooperativas de Crédito entre todas as regiões brasileiras, apesar de a região Sudeste possuir 

o maior número de Cooperativas de Crédito. Só no terceiro trimestre de 2014, foram 

depositados nas cooperativas um total de R$ 35.136.799,00 apenas nessa região. 

Quadro 4-Total de Depósitos das Cooperativas de Crédito por Regiões Geográficas 3º. Semestre de 2014 

Regiões Geográficas 
Total de depósitos 

Total 

Centro-Oeste 7.663.032,00 

Nordeste 2.566.348,00 

Norte 1.331.103,00 

Sudeste 22.276.060,00 

Sul 35.136.799,00 

Total 68.973.342,00 

Fonte: Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo 

 

O Quadro 5 mostra o Número de Entidades Associativas e Cooperativas da 

Agricultura Familiar por Faixa de Número de Sócios, onde é possível observar que a região 

Nordeste, com 1.517 Entidades Associativas e Cooperativas, é a que mais possui 
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Empreendimentos de Agricultura Familiar e a região com o menor contingente de 

cooperativas é a região Centro-Oeste, com 282 entidades.  

Quadro 5-Número de Entidades Associativas e Cooperativas da Agricultura Familiar Maio-2015 

Regiões 

Geográficas 

Faixa de número de sócios 

0|—|9 10|—19 20|—|29 30|—|39 40|—|49 50|—|59 60 + Total 

Centro-Oeste 14 33 69 35 27 24 80 282 

Nordeste 42 209 314 246 175 130 401 1.517 

Norte 13 57 86 66 43 34 134 433 

Sudeste 37 175 225 167 96 85 301 1.086 

Sul 83 47 89 77 54 36 379 765 

Total 189 521 783 591 395 309 1.295 4.083 

Fonte: Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo 

 

Com isso, é possível concluir que, com todos esses Empreendimentos Econômicos 

Solidários espalhados por todas as regiões brasileiras, a contribuição econômica por parte 

desses empreendimentos para a população é muito grande, pois todos os associados a essas 

instituições estão colaborando com o desenvolvimento econômico em sua região através de 

seu trabalho. Essas associações também são uma forma de ofertar trabalho para aquelas 

pessoas que se encontram desempregadas. 

Os Empreendimentos de Catadores de Materiais Recicláveis, além de ofertar trabalho 

e emprego vários trabalhadores, ainda colabora com a limpeza da cidade através da coleta 

seletiva, com a manutenção do meio ambiente, pois muitos desses materiais iriam para os 

lixões ou aterros sanitários. Com essa coleta, esses materiais acabam sendo reciclados e 

reaproveitados, evitando uma poluição maior dos recursos naturais existentes. 

As Cooperativas de Crédito, através dos depósitos recebidos, podem por sua vez, 

realizar empréstimos de vários valores, recebendo juros por esses valores. Todo esse valor 

arrecadado durante o ano é utilizado na manutenção da cooperativa e o que sobra é distribuído 

entre seus associados, que é uma forma de injetar dinheiro no mercado. 
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 As Cooperativas de Agricultura Familiar são as que realizam os trabalhos na 

agricultura e na pecuária, onde todos os produtos são vendidos de forma coletiva pela 

associação, envolvendo um número maior de trabalhadores do que se fosse feito de forma 

individual. Esses produtos acabam sendo distribuídos entre os vários centros comerciais e 

também para as instituições públicas que acabam consumindo os produtos da própria região. 

Além disso, esses trabalhadores da agricultura familiar sabem da necessidade de se preservar 

os recursos naturais para que não faltem no futuro, pois é através deles que a produtividade 

pode aumentar. 

Sendo assim, esses trabalhadores acabam recebendo uma parcela do que a associação 

arrecada com os serviços prestados por seus sócios. São esses valores que vão fomentar a 

economia da região, através da compra e venda de produtos que muitas vezes foram 

produzidos por outras instituições. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dessa pesquisa, falou-se sobre economia solidária e como esta poderia ajudar 

no desenvolvimento das regiões brasileiras. Foi possível observar que está presente em todas 

as macro regiões do País e apresenta-se de forma bem variada, como os Empreendimentos de 

Catadores de Materiais Reciclados, as Cooperativas de Crédito e as Cooperativas de 

Agricultura Familiar. 

Cada um desses empreendimentos emprega mão de obra local e com isso, acaba 

valorizando o trabalhador que reside próximo onde estão instaladas as associações. Esses 

trabalhadores atuam de forma coletiva, sempre com os mesmos objetivos, além de ter certa 

participação no lucro das entidades. 

Muitos desses trabalhadores poderiam estar desempregados, mas com o surgimento 

dos empreendimentos solidários, surge uma nova oportunidade para eles. Com isso, surge 

uma nova renda para o local onde se encontra instalada essas cooperativas, favorecendo o 

desenvolvimento da região.  
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Esses empreendimentos solidários além de oferecerem emprego e renda para a 

população e fomentar a economia da região, ainda colaboram com o desenvolvimento 

sustentável através da coleta seletiva, onde muitos materiais acabam sendo reutilizados pelas 

indústrias de materiais reciclados. Esse material que na sua maioria iria para um lixão ou 

aterro sanitário termina tendo a destinação correta, evitando assim a poluição do meio 

ambiente. Mas mesmo com essa grande quantidade de catadores de materiais recicláveis, nem 

tudo são aproveitados, pois o número de lixo produzido no país é bem maior que a quantia 

coletada. 

E assim, com todos esses Empreendimentos Econômicos Solidários espalhados pelo 

País, cada um com sua especificidade, vem colaborando, de uma forma ou de outra, com o 

desenvolvimento do local onde estão instalados e, consequentemente, a região também é 

beneficiada. Benefícios esses que são oferecidos através da oferta de emprego, de crédito, de 

produção de alimentos, reciclagem que geram renda para todos os associados e ainda fomenta 

o comércio e a indústria da região. 

 

REFERÊNCIAS 

Agenda Institucional do Cooperativismo-Edição 2015. Realização: Sistema OCB-Gerência de 

Relações Institucionais. Disponível em: 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/agenda_institucional_do

_cooperativismo_2015.pdf. Acesso em 15 de setembro de 2016. 

ARAUJO, F. S. Economia Solidária e Autonomia: uma análise das relações sociais de 

produção em dois empreendimentos econômicos solidários de beneficiamento de 

pescado. Dissertação de Mestrado. Programa de Engenharia de Produção do Instituto Alberto 

Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (PEP/COPPE/UFRJ). Rio de 

Janeiro, 2009. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência Social, Programa de Desenvolvimento 

Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (PPA 2012/2015). Disponível em: 

http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-

desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015. 

Acesso em: 28 mai 2016. 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/agenda_institucional_do_cooperativismo_2015.pdf
http://www.brasilcooperativo.coop.br/GERENCIADOR/ba/arquivos/agenda_institucional_do_cooperativismo_2015.pdf
http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015
http://www.mtps.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes/programa-de-desenvolvimento-regional-territorial-sustentavel-e-economia-solidaria-ppa-2012-2015


 

469 

 

 

ECOSOL-BASE BRASÍLIA, Economia Solidária. Disponível em: 

http://www.ecosolbasebrasilia.com.br/index.php/economia-solidaria/videos/ Acesso em 15 de 

abril de 2016. 

FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, O que é Economia Solidária. 

Disponível em: http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria Acesso em 15 de abril de 

2016. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª edição, 

revisada e ampliada. São Paulo: Atlas, 1991. 

LECHAT, N. M. P. As raízes históricas da economia solidária e seu aparecimento no 

Brasil. 2002. Disponível em: http://www.uff.br/incubadoraecosol/docs/ecosolv1.pdf. Acesso 

em 16 de maio de 2016. 

MORET, A. S. (org). Rondônia 2000-2013 – São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 

2014. 

PEREIRA, E. K. G.; OLIVEIRA, M. A., GONÇALVES, A. F. Economia solidária e a sua 

contribuição para o semiárido nordestino. 2015. Disponível em: 

file:///C:/Users/Marcio%20%20Teixeira/Downloads/3883-15040-1-PB.pdf. Acesso em 28 de 

maio de 2016. 

RANGEL, R. R.; MANOLESCU, F. M. K. Economia Solidária pela Perspectiva Histórico-

Teórica. 2012. Disponível em: 

http://www.faceq.edu.br/regs/downloads/numero08/economiaSolidaria.pdf. Acesso em 15 

mai 2016 

SANTOS, E. Surgimento da Economia Solidária no Brasil. 2010. Disponível em: 

https://elietesantos.wordpress.com/2010/03/11/responsabilidade-social/. Acesso em 19 de mai 

2016. 

SILVA, S. L. P. Histórico da economia solidária no Brasil. Disponível em: 

http://www.conpes.ufscar.br/wp-content/uploads/trabalhos/gt5/sessao-3/silva_sidlia.pdf. 

Acesso em: 16 de maio de 2016. 

SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Perseu Abramo, 2002b. 

ZAMBERLAN, A. S. M. Fatores Críticos de Sucesso na criação da Rede de 

Empreendimentos Comunitários do Médio e Baixo Rio Madeira – Causa Justa. 

http://www.ecosolbasebrasilia.com.br/index.php/economia-solidaria/videos/
http://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria
http://www.uff.br/incubadoraecosol/docs/ecosolv1.pdf
file:///C:/Users/Marcio%20%20Teixeira/Downloads/3883-15040-1-PB.pdf
http://www.faceq.edu.br/regs/downloads/numero08/economiaSolidaria.pdf
https://elietesantos.wordpress.com/2010/03/11/responsabilidade-social/
http://www.conpes.ufscar.br/wp-content/uploads/trabalhos/gt5/sessao-3/silva_sidlia.pdf


 

470 

 

Dissertação, Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD) da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 2012. 

  



 

471 

 

ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM 

ESTUDO DE CASO NA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
Wander Pereira de Souza (UNIR) 

Rosália Maria Passos da Silva (UNIR) 

Marlene Valério dos Santos Arenas (UNIR) 

Denise Andrade (UNIR) 

Kátia Maria Góis de Alencar Setton Carvalho (UNIR) 

 

RESUMO 

 

Com o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação e a expansão dos cursos superiores à 

distância mais pessoas puderam ter acesso ao conhecimento e a uma profissionalização de qualidade, uma vez 

que as barreiras que antes pareciam intransponíveis tornaram-se possíveis de serem superadas. Contudo, a 

Educação a Distância (EaD) exige um processo de ensino-aprendizagem diferenciado, um aluno autônomo e 

variadas estratégias de aprendizagem. Diante dessas perspectivas, o objetivo do presente estudo foi analisar as 

estratégias de aprendizagem comumente adotadas pelos alunos da Educação a Distância, tomando como objeto 

uma Instituição Federal de Ensino Superior no Norte do Brasil. A fundamentação teórica baseou-se em Pantoja 

(2004), Zerbini (2007), Zerbini e Abbad (2008; 2010), e Alliprandini et al (2014). A pesquisa caracterizou-se 

como descritiva, com abordagem quantitativa, sendo delineada através do estudo de caso. A amostra foi 

composta por 149 alunos (48% da população pesquisada) dos cursos de Graduação a Distância da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. O instrumento para coleta dos dados foi o questionário, tendo sido a escala 

Likert de cinco pontos a métrica utilizada, e sua consistência interna foi comprovada por meio do coeficiente 

Alfa de Cronbach que resultou em um alto fator de confiabilidade (α = 0,939). O presente estudo possibilitou 

compreender que a “Busca de Ajuda ao Material Didático”, “Elaboração” e “Controle da Motivação” são as 

estratégias de aprendizagem comumente aplicadas. Conseguinte, os resultados obtidos revelam a importância do 

conhecimento a respeito das estratégias de aprendizagem, possibilitando um repensar sobre os processos de 

ensino-aprendizagem, nivelando os métodos às tendências pelas quais os alunos dessa modalidade comumente 

aprendem. 

 

Palavras–chave: Educação a Distância. Estratégias de Aprendizagem. Ensino e Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em décadas passadas não existiam as facilidades tecnológicas atuais e o acesso ao 

ensino, especialmente o superior, era restrito a poucas pessoas no Brasil. Com o surgimento 

de novas tecnologias de informação e comunicação e a expansão dos cursos superiores à 

distância mais pessoas puderam ter acesso ao conhecimento e a uma profissionalização de 

qualidade, uma vez que as barreiras, que antes pareciam intransponíveis, tornaram-se 

possíveis de serem superadas. A Educação a Distância (EaD) é responsável, portanto, por 
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grande parte do processo de inclusão educacional, entretanto, ela exige um processo de 

ensino-aprendizagem diferenciado, um aluno autônomo e variadas estratégias de 

aprendizagem. 

Dentro desta perspectiva se faz necessário que esse aluno construa uma nova 

identidade, a identidade de aluno virtual. Para isso, é fundamental remodelar o que já foi 

elaborado durante anos de um processo educacional em situações presenciais. Tal processo 

não é apenas um produto da interação, mas uma transformação constante, e nesse sentido, 

cada vez mais é essencial que ele tenha competências suficientes para realizar, 

adequadamente, a gestão da sua própria aprendizagem (BEHAR e SILVA, 2012), uma vez 

que EaD é uma modalidade que rompe as barreiras do tempo e do espaço, e promove 

diferentes relações entre os atores do processo, através do uso de tecnologias colaborativas 

(ZERBINI, 2007). É nesse cenário que este trabalho busca conhecer as estratégias de 

aprendizagem comumente adotadas pelos alunos da Educação a Distância e suas possíveis 

correlações com os aspectos sociodemográficos. 

Do ponto de vista conceitual, a aprendizagem pode ser definida como toda mudança 

relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da experiência 

(LEFRANÇOIS, 2008). Portanto, a aprendizagem refere-se a um processo pessoal, gradativo, 

cumulativo e constante, considerando a premissa fundamental de que há a possibilidade de 

adquirir conhecimentos o tempo todo (COELHO JUNIOR; BORGES-ANDRADE, 2008). 

Contudo, a aprendizagem se inicia com alguma espécie de “gatilho”, isto é, um estímulo 

interno ou externo que sinaliza uma situação insatisfatória com maneiras correntes de pensar e 

de agir (MARSICK e WATKINS, 2001). 

Para Abbad e Borges-Andrade (2004), aprendizagem é um processo psicológico de 

nível individual, voltado à aquisição, retenção, manutenção, generalização e transferência de 

novos conhecimentos e habilidades relacionados às rotinas de trabalho. Esta acepção do 

conceito é a mais frequentemente encontrada em estudos de tradição psicológica. O ato de 

aprender abrangeria, ainda, conforme essa tradição de estudos, transformações duradouras e 

necessariamente unidas à experiência do aprendiz, pois este deve ser capaz de expressar 
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claramente isto em seu desempenho. Assim sendo, a aprendizagem é um processo contínuo, 

visto como essencial para a condição humana e se refere às “mudanças que ocorrem no 

comportamento do indivíduo, não resultantes unicamente da maturação, mas de sua interação 

com o contexto” (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004, p. 238). Entender, então, as 

estratégias e maneiras como os indivíduos costumam adquirir conhecimentos é uma etapa 

fundamental na configuração dos processos de ensino e aprendizagem na Educação a 

Distância. 

Da Silva e Sá (1997) destacam que o conhecimento sobre as estratégias de 

aprendizagem abre novas perspectivas para a potencialização da própria aprendizagem, 

através da busca de ajuda interpessoal, da organização, da elaboração, da aplicação prática e 

da ajuda do material didático. Martins (2012) ainda ressalta que as estratégias de 

aprendizagem envolvem além das capacidades cognitivas, as habilidades comportamentais e 

de autocontrole emocional, como atenção, aquisição, memorização procedimentos para 

facilitar a aquisição, armazenamento e posterior aplicação dos conhecimentos aprendidos. 

Dessa maneira, a compreensão das estratégias de aprendizagem permitiria “conhecer a 

competência das pessoas enquanto aprendizes e elucidar como elas podem aprender melhor 

como se aprende”, ajudando a identificar pontos a serem trabalhados no indivíduo para 

melhorar seu desempenho (MARTINS, 2012, p. 50). 

Nessa perspectiva, Zerbini e Abbad (2008) corroboram enunciando que a 

compreensão das estratégias de aprendizagem é imprescindível para que os planejadores 

adaptem os cursos na modalidade a distância ao perfil da clientela, principalmente no 

desenvolvimento de cursos regulares (graduação e pós-graduação) e nos programas de 

educação corporativa, objetivando maior comprometimento, aprendizagem e diminuição dos 

índices de evasão. Pantoja (2004) destaca, também, que essas estratégias oportunizam ao 

indivíduo a geração e construção de conhecimentos por meio de métodos que facilitam o 

processamento de informações nas etapas de aquisição, retenção, recuperação e transferência 

de novas habilidades e conhecimentos para contextos distintos. 
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Diante do exposto, o presente trabalho pretendeu contribuir para o campo de estudo ao 

buscar um maior entendimento sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos 

de graduação na modalidade a distância, além de auxiliar no planejamento e aperfeiçoamento 

dos processos de ensino e aprendizagem.  Por se apresentar como área emergente e 

multidisciplinar, o tema ainda possui relevância ao coadjuvar com novos conhecimentos, bem 

como colaborar com o incremento do número de pesquisas na área e fomentar novas 

discussões. 

 

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Nesta seção, são abordados, inicialmente, os pressupostos sobre a Educação a 

Distância, sua importância, surgimento, e base legal no Brasil, e na sequência introduz-se ao 

leitor uma abordagem a respeito das Estratégias de Aprendizagem na Educação a Distância. 

Dentre o arcabouço teórico utilizado para balizar esta pesquisa, destacam-se as obras e 

estudos de Luzzi (2007), Zerbini e Abbad (2008), Pantoja (2004) e Alliprandini et al. (2014). 

 

2.1 Educação a Distância  

A Educação a Distância – EaD - é uma modalidade, sem sombra de dúvidas, 

desafiante, e com a popularização da internet, veio para ficar e fazer a diferença, sobretudo 

como instrumento de inclusão, rompendo as barreiras do ensino presencial e formatando uma 

nova conceituação dos processos de ensino-aprendizagem dentro da construção do 

conhecimento, envolvendo uma série de fatores complexos que requer um olhar específico. 

Fatores que se referem aos recursos tecnológicos e físicos, bem como os atores envolvidos no 

processo, e os processos de aprendizagem. Apesar disso a EaD ainda encontra resistência, por 

parte de uma parcela da sociedade, no que tange à credibilidade e às competências adquiridas 

pelo futuro profissional. Esse modelo, que desafia o tradicional, traz consigo uma série de 

vantagens, se aplicado corretamente, bem como algumas desvantagens a serem transpostas. 
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Luzzi (2007) defende que a Educação a Distância é um importante elemento para 

impulsionar a transformação das práticas educativas em todos os níveis de ensino, e bem 

como uma estratégia social para lidar com os desafios econômicos e socioambientais da 

atualidade. Castro (2009) complementa argumentando que a educação à distância é um 

processo sério e as avaliações do MEC/INEP já demonstram claramente a sua eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem.  Não obstante a isso, ele ressalta que o processo não é 

novo, já fazendo parte do aprendizado há um bom tempo, porém agora é que se tem maior 

consciência de sua existência (CASTRO, 2009). 

Corroborando nesse sentido, Nunes (2009) ressalta que em 1728, nos Estados Unidos, 

apareceu o primeiro indício de EaD quando ocorreu o anúncio de aulas por correspondência, 

ministradas por Caleb Philips, veiculadas na Gazette de Boston, cujas lições eram enviadas 

toda semana para os alunos inscritos. Na Grã-Bretanha em 1840, Isaac Pitman ofereceu o 

primeiro curso de taquigrafia por correspondência, e o Skerry’s College cursos preparatórios 

para concursos públicos, na modalidade a distância em 1880 nos EUA. Já no início do século 

XX, nos EUA, as Universidades de Chicago e de Wisconsin também ofereceram cursos de 

extensão na modalidade a distância, e em Londres (1928) a BBC promoveu cursos para a 

educação de adultos usando o rádio, tecnologia utilizada em vários outros países nessa 

modalidade. 

No Brasil, de acordo com Alves (2011), em 1904, o Jornal do Brasil registrou, na 

primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferecia profissionalização por 

correspondência para datilógrafo, e, em 1923, Henrique Morize e Edgard Roquette-Pinto 

criaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro que oferecia cursos de Português, Francês, 

Silvicultura, Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia, iniciando assim a 

Educação a Distância pelo rádio brasileiro, transformando-se posteriormente, em 1934, na 

Rádio–Escola Municipal no Rio. Em 1970 surge o Projeto Minerva, um convênio entre o 

Ministério da Educação, a Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta, 

utilizando o rádio para a educação e a inclusão social de adultos. E, conforme Coelho (2002) 

outros projetos foram iniciados também nessa década, como o Logos em 1977, o Telecurso 2º 
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grau em 1978, o Mobral em 1979, utilizando a correspondência, o rádio e a televisão. Assim, 

diversas outras iniciativas foram sendo incorporadas até, que em 2005, foi criada a 

Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC, estados e municípios, integrando, 

através da internet, cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância. 

Dentro desse panorama a Educação a Distância no Brasil passa a ter sua base legal, o 

seu reconhecimento oficial, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN - Lei nº 9.394/ 1996, cujo artigo 80 dispõe sobre a relevância sobre a 

EaD. A lei reconhece a modalidade de educação a distância como processo de formação do 

cidadão brasileiro, e também delega à União a competência de credenciar e autorizar os 

cursos à distância, e as condições para a realização de exames e registro de diploma, as 

normas de produção, controle e avaliação, bem como um tratamento diferenciado ao uso e 

custos dos canais de transmissão (BRASIL, 1996). 

E para regulamentar e normatizar o Art. 80 da LDBEN, surge, dentre outros, o Decreto 

nº 5.622 que traz, em seu artigo primeiro, a definição para o conceito de Educação a Distância 

no Brasil, onde fica estabelecido que a educação a distância é uma  modalidade educacional 

na qual a dinâmica didático-pedagógica para os processos de “[...] ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos” (BRASIL, 

2005). 

Destarte, o conceito de EaD mantém a separação física entre o professor e o aluno, e a 

existência de tecnologias para mediar a comunicação e o processo de ensino aprendizagem. A 

evolução se dá no que se refere aos processos de comunicação, pois a EaD cada vez mais, 

passa a possuir maiores possibilidades tecnológicas para efetivar a interação entre os pares 

para a aprendizagem. Ressalta-se que as tecnologias disponíveis para fazer acontecer o 

processo de ensino e aprendizagem superam as barreiras do espaço e do tempo, e isto 

fortalece a autonomia do estudante (GUAREZI, 2009).  
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2.2 As Estratégias de Aprendizagem na Educação a Distância 

O estudo sobre aprendizagem surgiu na área da psicologia e passou a receber enfoque 

por outros campos da ciência, tais como na administração e economia. Desta forma, a 

temática, já com alto nível de complexidade, ganhou novos desdobramentos e, atualmente, 

apresenta-se como uma área multidisciplinar e variados tipos de aplicação. E nesse contexto, 

o estudo sobre estratégias de aprendizagem possui vasta exploração em cenário acadêmico, 

através de pesquisas que buscam entender, em sua maioria, o processo de aprendizagem de 

crianças e adolescentes em contexto escolar. Entretanto, a aprendizagem de indivíduos em 

idade adulta e em ambiente organizacional e na modalidade a distância é uma temática que 

tem recebido interesse nas últimas décadas (ZERBINI e ABBAD, 2008).  

Para Zerbini e Abbad (2008) as estratégias de aprendizagem podem ser entendidas 

como um conjunto de capacidades cognitivas complexas aprendidas pelo indivíduo ao longo 

da vida, envolvendo caraterísticas cognitivas, comportamentais e de autocontrole emocional 

utilizadas pelo aprendiz em seus processos psicológicos de aprendizagem, como atenção, 

aquisição, memorização e transferência de novas habilidades e conhecimentos. Portanto, o 

estudo dessa temática pode ser útil para aprimorar o planejamento instrucional de cursos a 

distância, analisar para quais pessoas são mais adequados determinados procedimentos 

instrucionais, e para a redução de evasão nesta modalidade. 

De acordo com Carvalho-Silva (2008), as estratégias de aprendizagem estão 

relacionadas às formas como os indivíduos armazenam, codificam, recuperam e aplicam o 

conhecimento adquirido. Nessa perspectiva, Pantoja e Borges-Andrade (2009, p. 47) traçam 

três aspectos em relação ao tópico: a) Estratégias de Aprendizagem compreendem atividades 

de processamento de informações facilitadoras da aquisição, retenção, recuperação e uso 

posterior de novas informações; b) englobam também comportamentos adotados pelo 

indivíduo, direcionados à aprendizagem e utilização de novos conhecimentos e habilidades; e 

c) o uso das Estratégias de Aprendizagem pode contribuir tanto para a aquisição, retenção e 

recuperação das novas informações, como também para sua aplicação em diferentes 

contextos. 
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Por conseguinte, alguns estudos buscaram categorizar os tipos de estratégias de 

aprendizagem utilizadas pelos indivíduos através do desenvolvimento e validação de medidas. 

Warr e Allan (1998 apud PANTOJA e BORGES-ANDRADE, 2009, p. 47; CARVALHO-

SILVA, 2008, p. 16; BEVILÁQUA-CHAVES, 2007, p. 28) desenvolveram um estudo, onde 

classificam estratégias de aprendizagem em três grandes grupos, a saber: estratégias de 

aprendizagem cognitivas, comportamentais e autorreguladoras, conforme Figura 1, abaixo.  

 

Figura 1 - Taxonomia de Estratégias de Aprendizagem de Warr e Allan (1998) in Zerbini (2007). 

 

 

Baseada nesta classificação, uma escala para aferir as estratégias de aprendizagem foi 

desenvolvida e validada por Holman et al. (2001 apud PANTOJA e BORGES-ANDRADE, 

2009, p. 48), tendo sido aplicada a funcionários da área de call center de uma empresa 

britânica. O estudo resultou em uma estrutura de seis dimensões, sendo elas estratégias 

cognitivas (reprodução, reflexão intrínseca e reflexão extrínseca) e comportamentais (procura 

de ajuda interpessoal, procura de ajuda em material escrito e aplicação prática). 

Em relação à Educação a Distância, Alliprandini et al. (2014, p. 8) destacam que a 

aprendizagem, nessa modalidade, requer que o estudante se torne um sujeito ativo do 

processo, que busque “adquirir os conhecimentos necessários para aprender, que saiba pensar 

criticamente, que incorpore a responsabilidade por sua aprendizagem, que controle seus 
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próprios processos de aprendizagem”, que aprenda a aprender, onde as estratégias são 

entendidas como procedimentos para se chegar a um objetivo de aprendizagem. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, não existem estratégias melhores ou piores, 

mas sim estratégias mais ou menos adequadas ao tipo de atividade a ser aprendida, onde, os 

hábitos de estudo e estilos de aprendizagem são fatores primordiais de observação. Os hábitos 

de estudo podem ser compreendidos com os procedimentos utilizados pelo aluno para integrar 

os melhores aspectos contextuais do ambiente de estudo (no contexto e nas atividades de 

aprendizagem), e os estilos de aprendizagem são as preferências do estudante referentes aos 

aspectos contextuais e às maneiras de estudar, sendo que na modalidade a distância diversos 

recursos instrucionais, como fóruns, chats, etc. (ZERBINI e ABBAD, 2008). 

Para mensurar e analisar as estratégias de aprendizagem na modalidade a distância, 

Zerbini e Abbad (2008) propuseram a construção e validação estatística de um instrumento. O 

inquérito foi aplicado a 4.719 alunos do curso “Iniciando um Pequeno Grande Negócio” 

ofertado pelo SEBRAE Nacional. E, com a aplicação e refinamento por técnicas estatísticas 

(Componentes Principais, Fatoriais e de consistência interna) foram identificados sete fatores: 

controle da emoção; busca de ajuda interpessoal; repetição e organização; controle da 

motivação; elaboração; busca de ajuda ao material didático; e monitoramento da 

compreensão. Esses resultados permitiram a construção e validação de instrumento 

estatisticamente confiável, contudo, as autoras recomendam que a escala, desenvolvida, seja 

aplicada em outros contextos, organizações e em diferentes cursos para revalidação e 

confecção de estrutura empírica mediante análise fatorial confirmatória. 

Oportuno salientar que, considerando a robustez do trabalho apresentado por Zerbini e 

Abbad (2008) e seus resultados preditores dentre os estudos empíricos sobre estratégias de 

aprendizagem no Brasil, o instrumento mostrou-se apropriado para aplicação no presente 

estudo, uma vez que as estratégias de aprendizagem na Educação a Distância envolvem as 

capacidades cognitivas, habilidades comportamentais e de autocontrole emocional por parte 

do aluno para gerir sua própria aprendizagem, e para controlar os próprios processos 
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psicológicos da atenção, aquisição, memorização e transferência do conhecimento adquirido e 

construído. 

  

3 METODOLOGIA 

Para Prodanov e Freitas (2013, p. 14) a metodologia, em um nível aplicado, examina, 

descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento 

de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação. Portanto, nesta seção, apresentam-se informações quanto à classificação, 

universo da pesquisa, e procedimentos para coleta de dados. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Usualmente, a classificação das pesquisas científicas se faz mediante alguns critérios, 

como quanto aos objetivos, natureza, abordagem e procedimentos técnicos utilizados para 

formulação do estudo. O Quadro 1, abaixo, agrupa, de forma resumida, os principais aspectos 

metodológicos desta pesquisa. 

 

Quadro 5  – Estrutura metodológica da pesquisa. 

Aspectos Classificação Descrição 

1. Natureza 1.1 Básica 
Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência sem 

aplicação prática prevista.  

2. Objetivo do 

Estudo 
2.1 Descritiva 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados. Procura descobrir 

a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, 

causas, e relações com outros fatos. 

3. Procedimentos 

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, com o objetivo de familiarizar 

o pesquisador ao tema abordado. São utilizados livros, artigos 

científicos, dissertações, teses etc. 

3.2 Estudo de 

Caso 

Investigação, que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma 

aprofundada. 

4. Abordagem do 

problema 
4.1 Quantitativa 

Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, para traduzir em 

números as informações coletadas, além de classificá-las e analisá-las. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 
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3.2 Amostragem e População da Pesquisa 

Lakatos e Marconi (2003) definem amostra como uma parcela ou subconjunto, 

convenientemente selecionado dentre a população estudada (universo). Neste caso, o universo 

pesquisado compreende os 311 alunos matriculados e ativos dos três cursos de Graduação a 

Distância da Fundação Universidade Federal de Rondônia do Programa Universidade Aberta 

do Brasil (UAB): Administração Pública, Letras Português, e Pedagogia; alocados nos Polos 

dos Municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Ariquemes, Buritis, Ji-Paraná, Rolim de 

Moura e Chupinguaia, dos quais, 149 responderam ao questionário. Portanto, a amostra 

corresponde a 48% da população pesquisada, manifestando-se, desta forma, altamente 

representativa. 

 

3.3 Procedimentos e Instrumento para Coleta de Dados 

Para a coleta das informações sobre as estratégias de aprendizagem foi utilizado um 

questionário dividido em duas partes, a primeira diz respeito aos dados demográficos dos 

pesquisados, com questões sobre as características pessoais e alguns hábitos de estudo, e a 

segunda refere-se à identificação dos fatores que influenciam as estratégias de aprendizagem, 

baseada nos instrumentos de pesquisa de Zerbini (2007), Pantoja (2004), e Zerbini e Abbad 

(2008; 2010). 

Para cada afirmativa da segunda parte do questionário foi colocada uma escala de 

atitudes do tipo Likert de cinco pontos, onde os pesquisados puderam optar por: (1) Discordo 

totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) Concordo em parte; 

e (5) Concordo totalmente. Os questionários foram aplicados durante os meses de abril/2016 e 

maio/2016, encaminhados via on-line para os pesquisados, a partir da ferramenta denominada 

Google Docs, que é uma plataforma que funciona com qualquer terminal de operação 

conectado à internet.  
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3.4 Tratamento dos Dados e Confiabilidade do Instrumento de Pesquisa 

Os dados coletados nesta pesquisa foram tratados estatisticamente, tendo sido 

tabulados por meio da plataforma eletrônica Microsoft Excel e posteriormente apurados no 

programa Statistical Software for Social Sciences – SPSS (versão 20), possibilitando maior 

riqueza na análise estatística. Para melhor interpretação das informações foram realizadas a 

distribuição de frequência, o cruzamento de médias e a análise de correlação. 

A confiabilidade do questionário foi apurada através do método Alfa de Cronbach, que 

tem como objetivo a análise da consistência interna do instrumento e sua escala. A análise das 

40 escalas sobre as Estratégias de Aprendizagem desse instrumento de pesquisa, o alfa de 

Cronbach (α) admitiu-se um número estatístico de 0,939, ou seja, muito alto conforme a 

classificação de Malhotra (2001). Deste modo, é legítimo afirmar que o instrumento aplicado 

nesta pesquisa possui alto índice de confiabilidade estatística. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados via questionários e suas relativas 

análises, por meio de tabelas e gráficos. Inicialmente, serão elencadas as informações 

referentes ao perfil dos participantes da pesquisa, de acordo com os dados demográficos 

solicitados, além de alguns hábitos em relação à forma de estudar. Na subseção seguinte, dá-

se a apreciação dos questionamentos a respeito das Estratégias de Aprendizagem, através da 

apresentação das médias dos indicadores e suas correlações.  

 

4.1 Perfil Demográfico dos Pesquisados 

A análise do gênero aponta que 64,4% dos alunos pesquisados dos cursos de 

graduação são do sexo feminino, enquanto 35,6% são do sexo masculino. Tais números são 

condizentes com os resultados encontrados na literatura recente sobre a participação feminina 

na Educação a Distância. Segundo o Censo da EaD no Brasil (2014) da Associação Brasileira 
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de Educação a Distância (ABED) o em 2014 63,5%, dos alunos nos cursos eram do sexo 

feminino. 

No que se refere à faixa etária dos respondentes, observa-se que aqueles com idade até 

22 anos representam 2%, idades entre 23 e 28 anos são 11,4%, e 24,8% possuem idades entre 

29 e 34 anos. De 35 a 40 anos tem-se a maior incidência que é 32,2%, de 41 a 46 anos o 

percentual é 16,8% e alunos com mais de 47 anos constituem 12,8% da amostra, 

demonstrando que a maior ocorrência é de alunos adultos. Oliveira, Pires e Veiga (2015) 

também encontraram resultados semelhantes em uma pesquisa realizada nos Cursos a 

Distância de Graduação na Universidade de Taubaté.  

O Gráfico 1 indica a relação, o cruzamento, entre “sexo” e “idade” dos pesquisados. 

De acordo com os dados, percebe-se que 56% das mulheres que responderam ao questionário 

possuem idades entre 29 e 40 anos, 27% têm mais de 41 anos, e somente 2% têm até 22 anos. 

Em relação ao sexo masculino, 59% estão na faixa etária de 29 a 40 anos, e 34% estão acima 

de 41 anos. O Gráfico 1, também, deixa evidente o baixo percentual de jovens (tanto homens 

quanto mulheres) cursando Graduação à Distância na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia. Segundo a Revista Nova Escola (2009) os jovens ainda não têm maturidade, 

disciplina e comprometimento suficiente para arcar com a responsabilidade e a autonomia 

proporcionadas pela EaD, contudo essa realidade está mudando. Oliveira (2013) afirma que 

hoje esta modalidade tem atraído um público cada vez mais jovem e a tendência é que a 

média de idade diminua progressivamente. Chiarelli (2010), ex-Ministro da Educação, 

também corrobora afirmando que o jovem está cada vez mais cibernético e autodisciplinado. 
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Gráfico 15- Sexo e Idade dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O estado civil dos pesquisados ficou distribuído da seguinte maneira: 19,5% se 

declararam solteiros, divorciados são 2,7% da amostra, 1,3% são viúvos, 13,4% têm uma 

relação estável e os casados, grande maioria, correspondem a 63,1%. Das mulheres que 

responderam ao questionário, 71% se declararam casadas ou têm uma relação estável e 87% 

dos homens, também, se declararam como casados ou em uma relação estável, estando a 

grande maioria na faixa etária de 29 a 40 anos (Tabela 1). Dados aproximados foram 

encontrados por Araújo, Oliveira e Araújo (2011) ao pesquisarem os alunos do Curso de 

Graduação a Distância em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

onde a maioria, com idade superior a 30 anos, declarou ser casada. 

  

Tabela 1 - Estado Civil dos respondentes 

ESTADO CIVIL Frequência absoluta Frequência Relativa (%) 
Frequência Relativa Acumulada 

(%) 

Solteiro 29 19,5 19,5 

Casado 94 63,1 82,6 

Relação estável 20 13,4 96 

Divorciado 4 2,7 98,7 

Viúvo 2 1,3 100 

Total 149 100 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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No tocante à renda dos pesquisados dos cursos de graduação a distância 28,2% 

recebem até um salário mínimo e somente 5,3% recebem acima de seis salários mínimos 

mensais; a grande maioria (49%), tem renda entre dois e três salários mínimos, e 17,4% 

declararam a renda entre quatro e cinco salários mínimos mensais. Esses dados relativos à 

renda vão ao encontro de outras pesquisas como de Araújo, Oliveira e Araújo (2011), Souza 

(2012) e Vianney (2010). 

Em relação à quantidade de filhos dos pesquisados, 22,1% disseram não possuir filhos, 

17,4% afirmaram que possuem de 3 a 4 filhos e a maioria dos pesquisados (59,7%) 

declararam ter entre 1 a 2 filhos; somente um dos pesquisados do sexo feminino expressou ter 

mais de quatro filhos. Importante destacar nesta amostra, que 82% das mulheres possuem pelo 

menos um filho, enquanto 28% dos homens não os possuem; 66% dos que se apresentaram 

como casados e em uma relação estável, também, possuem no mínimo um filho. Na pesquisa 

de Ramos (2013) com alunos dos cursos de licenciatura a distância da UFSC 46,1% dos 

pesquisados casados externaram ter ao menos um filho, enquanto Souza (2012) em duas 

Instituições de Ensino Superior privadas da região do Vale do São Francisco o número foi de 

55%. 

Quanto ao perfil ocupacional dos pesquisados, 93,3% estuda e trabalha enquanto 

apenas 6,7% somente estuda. Importante destacar que nesta amostra 100% dos homens 

encontram-se trabalhando e somente 10% das mulheres apenas estudando. De acordo com o 

Censo da EaD no Brasil (2014) da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 

em média, 76% dos alunos da Educação a Distância trabalham e estudam. Esses dados 

também são comprovados nas pesquisas de Oliveira, Pires e Veiga (2015), Ramos (2013), 

Souza (2012), Araújo, Oliveira e Araújo (2011), e Vianney (2010). 

Sobre as horas semanais dedicadas aos estudos, na internet e fora dela, de acordo com 

o Gráfico 2, a grande maioria se dedica de 2 a 3 horas por semana ao estudo diretamente na 

internet (41,6%) e, também, de 2 a 3 horas por semana de estudos fora da internet (46,3%), ou 

seja, no máximo 6 horas de estudo por semana. Essa prática, ou hábito, (6 horas por semana) 

são realizadas por 75% das mulheres e, os homens (50%), em média, se dedicam a mais de 10 
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horas de estudos semanais. Segundo Moore e Kearsley (2007 apud Ramos, 2013, p. 210) essa 

situação (de poucas horas dedicadas ao estudo) não indica problemas relacionados 

diretamente ao curso e sim nas “características e ritmo de vida dos alunos que, por serem 

adultos, estão inseridos em várias atividades tanto profissionais, como pessoais”.  

 

Gráfico 2 - Horas de estudo semanais dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os horários preferidos para estudar dos pesquisados em sua grande maioria (48,3%) 

está entre seis da tarde e meia-noite, seguido de entre meio-dia e seis da tarde (11,4%), e 

meia-noite e seis da manhã (19,7%); entretanto, 23,5% relataram que não têm horário 

preferido. A pesquisa de Peixoto, Peixoto e Alves (2012) também encontrou preferência de 

horários semelhantes ao investigar os hábitos e estratégias de aprendizagem de graduandos e 

pós-graduandos da área de saúde. 

Da amostra da população pesquisada, 72,5 % disseram que preferem estudar sozinhos, 

enquanto 27,5% em dupla ou em grupo, o que é o esperado para aluno da Educação a 

Distância e vai ao encontro de diversas literaturas. Os respondentes, homens, que preferem 

estudar sozinhos são 83%, ao passo que 34% das mulheres preferem estudar em dupla ou em 

grupo. E, em relação à leitura do conteúdo das disciplinas, apenas 25,5% leem todo o 
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conteúdo, seguidos de 47,7% (a maioria) que lê um pouco mais da metade do conteúdo, 

enquanto 26,9% só leem a metade ou menos da metade do conteúdo disponibilizado, dados 

que vão, também, ao encontro da pesquisa de Peixoto, Peixoto e Alves (2012). 

Por meio da pesquisa realizada com os alunos dos Cursos de Graduação à distância da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia nos sete Polos de Apoio presencial, pode-se 

concluir que o perfil demográfico deste grupo é formado em sua maioria por mulheres 

(64,4%), com predomínio da faixa etária compreendida entre 35 e 40 anos de idade, casados 

ou em uma relação estável (76,5%), possuindo de 1 a 2 filhos (59,7%), e com uma renda 

preponderante entre 2 a 3 salários mínimos (49%). Em relação aos principais hábitos de 

estudo, a maioria (72,5%) preferem estudar sozinhos e destinam de 4 a 6 horas de estudo por 

semana, seja na internet ou fora dela, sendo que o horário preferido para estudo é entre seis da 

tarde e meia-noite (48,3%), e 47,7% declararam que leem mais da metade do conteúdo 

disponibilizado nas disciplinas. 

 

4.2 Identificação das Estratégias de Aprendizagem dos Pesquisados 

Neste trabalho, as estratégias de aprendizagem foram categorizadas conforme o estudo 

de Zerbini (2007) subdividindo-se em três grupos: estratégias comportamentais (busca de 

ajuda interpessoal; busca de ajuda ao material didático), estratégias cognitivas 

(monitoramento da compreensão; repetição e organização; elaboração) e estratégias 

autorreguladoras (controle da emoção; controle da motivação), conforme demonstrado na 

Tabela 2, com as médias aritméticas de utilização dos indicadores que compõem cada 

estratégia de aprendizagem, bem como a média geral das variáveis, considerando todo o 

conjunto de respondentes. 
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Tabela 2 - Distribuição das médias das variáveis das estratégias de aprendizagem 

Variáveis INDICADORES 

 

Desvio 

Padrão 

       

   Variável 

B
u

sc
a 

d
e 

aj
u

d
a 

in
te

rp
es

so
al

 

Expressei minhas ideias nos fóruns de discussão. 4,04 1,019 

3,61 

Expressei minhas ideias nos chats. 3,66 1,278 

Troquei informações com os colegas sobre o conteúdo das 

disciplinas. 
4,02 0,969 

Troquei informações com os tutores sobre o conteúdo das disciplinas. 3,44 1,254 

Busquei auxílio do tutor para esclarecer minhas dúvidas sobre os 

conteúdos. 
3,55 1,323 

Estudei em grupo ou em dupla em encontros presenciais não 

previstos no curso. 
3,30 1,436 

Participei de encontros presenciais não previstos no curso com os 

tutores. 
3,23 1,569 

Participei de Grupos de discussão no "Whatsapp" sobre os conteúdos 

das disciplinas. 
3,62 1,455 

C
o

n
tr

o
le

 d
a 

E
m

o
çã

o
 Controlei a ansiedade em situações de avaliação presencial. 3,85 1,083 

3,78 

Mantive-me calmo diante da possibilidade de ter um rendimento, nas 

disciplinas, abaixo do esperado. 
3,48 1,148 

Repeti a mim mesmo que tudo sairia bem ao final do curso. 4,32 0,945 

Mantive-me calmo diante da possibilidade das coisas ficarem 

difíceis. 
3,66 1,137 

Mantive-me calmo diante da possibilidade de cometer erros ao 

realizar as atividades das disciplinas. 
3,57 1,104 

R
ep

et
iç

ão
 e

 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

Fiz anotações sobre o conteúdo das disciplinas. 4,23 0,894 

3,75 

Li o conteúdo das disciplinas no material impresso. 3,85 1,161 

Repeti mentalmente o conteúdo das disciplinas. 3,30 1,095 

Desenhei esquemas para estudar o conteúdo das disciplinas. 3,13 1,287 

Fiz resumos do conteúdo das disciplinas. 3,74 1,110 

Busquei administrar meu tempo de estudo. 4,07 0,980 

Organizei meu ambiente de estudo. 3,92 1,030 

C
o

n
tr

o
le

 d
a 

M
o

ti
v

aç
ão

 

Forcei-me a prestar atenção quando me senti cansado. 3,81 1,093 

3,80 

Esforcei-me mais quando percebi que estava perdendo a 

concentração. 
3,81 1,123 

Aumentei meus esforços quando o assunto não me interessava. 3,66 1,044 

Esforcei-me mais quando percebi que estava perdendo o interesse. 3,90 1,032 

E
la

b
o

ra
çã

o
 

Associei os conteúdos das disciplinas aos meus conhecimentos 

anteriores. 
4,22 0,943 

3,98 

Associei os conteúdos das disciplinas às minhas experiências 

anteriores. 
4,24 0,890 

Identifiquei (no meu dia-a-dia) situações para aplicar o conteúdo das 

disciplinas. 
4,15 0,971 

Revisei os conteúdos relativos aos exercícios em que cometi erros. 3,68 1,047 

Realizei as atividades propostas ao final dos capítulos das disciplinas. 3,60 1,096 

B
u

sc
a 

d
e 

A
ju

d
a 

ao
 

M
at

er
i

al
 

D
id

át
i

co
 Busquei outros sites relacionados ao conteúdo das disciplinas. 4,51 0,768 

4,01 Busquei outras fontes de pesquisa, fora da Internet, relacionadas as 

disciplinas do curso. 
4,00 1,151 
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Li os textos indicados na bibliografia complementar das disciplinas. 3,34 1,155 

Assisti as videoaulas disponibilizadas na Plataforma (AVA) 4,38 0,927 

Busquei assistir outras videoaulas disponíveis na internet 

relacionadas com o conteúdo das disciplinas. 
3,83 1,249 

M
o

n
it

o
ra

m
en

to
 d

a 

C
o

m
p

re
en

sã
o
 

Elaborei perguntas para testar minha compreensão sobre os 

conteúdos das disciplinas. 
2,87 1,275 

3,59 

Revisei a matéria para verificar o quanto eu dominava o conteúdo. 3,45 1,112 

Questionei-me sobre o quanto eu havia aprendido. 3,81 0,970 

Esforcei-me mais para reforçar minha compreensão dos conteúdos 

ensinados. 
4,05 0,925 

Utilizei diagramas ou mapas conceituais para compreender os 

conteúdos ministrados. 
2,89 1,177 

Procurei no dicionário o significado de palavras desconhecidas. 4,48 0,819 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

É possível observar, na Tabela 2, que as estratégias de aprendizagem com maiores 

médias foram “Busca de Ajuda ao Material Didático” (M=4,01), “Elaboração” (M=3,98) e 

“Controle da Motivação” (M=3,80), sendo que a primeira faz parte do grupo de estratégias de 

natureza comportamental, a segunda das estratégias cognitivas e a última, das estratégias 

autorreguladoras. As estratégias que obtiveram as menores médias foram “Monitoramento da 

Compreensão” (M=3,59) e “Busca de Ajuda Interpessoal” (M=3,61), a primeira pertencendo 

ao grupo das estratégias autorreguladoras e a segunda ao das estratégias comportamentais. 

“Controle da Emoção” do grupo das estratégias autorreguladoras (M=3,78) e “Repetição e 

Organização” do grupo das estratégias cognitivas (M=3,75) obtiveram médias intermediárias.  

A busca de ajuda ao material didático diz respeito, segundo Zerbini (2007, p. 188), às 

estratégias voltadas à “obtenção de informações em documentos escritos, manuais de 

instruções, programas de computador e outras fontes que não envolvam contato social”. Nesta 

pesquisa os indicadores que mais se destacaram foram a busca do conteúdo em outros sites da 

internet relacionados ao conteúdo das disciplinas (M=4,51) e as videoaulas disponibilizadas 

no ambiente virtual de aprendizagem (M=4,38). Contudo, a da leitura da bibliografia 

complementar das disciplinas (M=3,34) foi a que obteve a menor média, ou seja, é a 

estratégia menos usada ou procurada, nessa dimensão. É importante acentuar que, nessa 

pesquisa, quase 50% dos alunos leem apenas um pouco mais da metade do conteúdo das 
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disciplinas. Vale destacar que Alliprandini et al. (2014) em uma pesquisa com 402 estudantes 

de Educação a Distância (EaD) obtiveram resultados semelhantes para essa variável. 

A variável “Elaboração”, do grupo das estratégias cognitivas, “corresponde aos 

procedimentos adotados pelo indivíduo no intuito de analisar e refletir sobre implicações e 

conexões possíveis entre o material aprendido e o conhecimento e experiências já existentes” 

(ZERBINI, 2007, p. 188). E, os indicadores de associação do conteúdo das disciplinas à 

experiência e conhecimentos anteriores, bem como a aplicabilidade nas situações reais do 

cotidiano obtiveram média elevada (M=4,20), enquanto a revisão dos conteúdos relativos aos 

erros cometidos nos exercícios e realização das atividades propostas ao final dos capítulos 

obtiveram médias menores (M=3,64). Isso talvez se explique pelo perfil dos pesquisados, 

onde a maioria tem mais de 30 anos (que denota experiência e vivência) e encontram-se 

trabalhando (o que pode indicar pouco tempo para leitura do conteúdo, revisão e confecção 

dos exercícios). 

O “Controle da Motivação”, que corresponde à definição de estratégias de 

aprendizagem autorregulatórias, representa o “controle da motivação e da atenção, apesar de 

existência de um interesse limitado na tarefa a ser aprendida” (ZERBINI, 2007, p. 188). Os 

indicadores, dessa variável, demonstram, através de suas médias, que os respondentes buscam 

manter a atenção e a concentração nos estudos mesmo quando se encontram cansados ou não 

se interessam muito pelo assunto. Esse resultado também vai ao encontro da pesquisa 

realizada por Alliprandini et al. (2014) e da pesquisa de Peixoto, Peixoto e Alves (2012). 

Em relação a variável “Monitoramento da Compreensão”, do grupo das estratégias 

autorreguladoras, menor média dentro das estratégias de aprendizagem, e que segundo Zerbini 

(2007, p. 188) são “estratégias que representam o processo de aquisição de aprendizagem e 

modificação do comportamento de estudo do indivíduo quando necessário”, merece atenção 

pelo fato de que boa parte dos alunos respondentes não busca revisar os conteúdos, fazer 

mapas conceituais ou diagramas para uma maior compreensão das temáticas, como também 

não buscam realizar uma reflexão sobre o seu aprendizado.  
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4.3 Correlação de Variáveis Demográficas ao uso das Estratégias de Aprendizagem  

Neste tópico são visualizadas as correlações entre as variáveis demográficas ao uso 

das estratégias de aprendizagem (ajuda interpessoal, controle da emoção e motivação, 

repetição e organização, elaboração, busca de ajuda ao material didático e monitoramento da 

compreensão) desenvolvidas pelos alunos pesquisados dos Cursos de Graduação à Distância 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia, conforme demonstrado na Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Correlação das Variáveis Demográficas com as Variáveis de Estratégia de Aprendizagem 

Variáveis 

Demográficas 

VARIÁVEIS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM  

Ajuda 

Interpessoal 

Controle 

Emoção 

Repetição e 

Organização 

Controle da 

Motivação 
Elaboração 

Material 

Didático 

Monitoramento 

Compreensão 

Sexo -0,137 0,121 -0,154 -0,112 -0,063 -0,144 -0,161 

Idade 0,068 0,164* 0,080 0,042 0,260** 0,115 0,032 

Estado civil -0,021 0,138 -0,009 -0,034 0,096 0,016 -0,075 

Renda -0,218** -0,008 -0,183* -0,088 0,040 -0,094 -0,209* 

Filhos 0,153 0,174* 0,031 0,003 0,146 -0,036 -0,027 

Ocupação 0,131 0,057 0,086 0,239** 0,141 0,039 0,143 

Horas estudo 

internet 
0,134 0,049 0,211** 0,268** 0,241** 0,207* 0,252** 

Horas estudo 

fora internet 
0,044 -0,103 0,236** 0,173* 0,070 0,232** 0,205* 

Horário 

preferido 
0,047 -0,133 -0,160 -0,087 -0,135 -0,148 -0,179* 

Preferência ao 

estudar 
0,238** 0,035 0,075 0,059 0,107 -0,023 0,204* 

Leitura do 

conteúdo 
0,085 -0,010 0,402** 0,170* 0,150 0,220** 0,337** 

*. Correlação significativa ao nível 0.05 (2-tailed). 

**. Correlação significativa ao nível de 0.01 (2-tailed). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A análise da variável “sexo” não apresentou nenhuma correlação significativa com as 

estratégias de aprendizagem, denotando não haver diferença entre as estratégias adotadas em 

relação ao gênero do aluno. A variável “idade”, entretanto, apresentou uma correlação 

significativa com a variável “controle da emoção” (r= 0,164) e “elaboração” (r=0,260); isso 

demonstra que quanto mais idade o aluno possui, maior é o seu controle da emoção (sua 

ansiedade) e de sua capacidade de elaboração, ou seja, de “analisar e refletir sobre 

implicações e conexões possíveis entre o material aprendido e o conhecimento e experiências 
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já existentes” (ZERBINI, 2007, p. 188). Para Ausubel (2003) essas associações com o 

conhecimento anterior e as experiências vividas permitem que o aluno tenha uma 

aprendizagem significativa, uma vez que eles ocorrem de maneira substantiva e não arbitrária 

com aquilo que o aprendiz já sabe. 

A variável “estado civil”, também não apresentou correlações significativas com o uso 

das estratégias de aprendizagem. Já a variável “renda” apresentou correlação negativa (isto é, 

os valores da variável x são, em média, crescentes e o da variável y decrescentes, ou seja, 

movem-se em direções opostas) significativa com a variável “ajuda interpessoal” (r= -0,218), 

“repetição e organização” (r= -0,183) e “monitoramento da compreensão” (r= -0,209). 

Portanto, pode-se inferir, que quanto menor a renda dos alunos mais eles buscam ajuda 

interpessoal para a aprendizagem, no sentido de tirar dúvidas em relação ao conteúdo das 

disciplinas trocando informações com os colegas e tutores, e estudando em grupo ou em dupla 

em encontros presenciais não previstos no curso. 

Esses alunos, com menor renda, também buscam desenvolver mais a repetição e a 

organização de sua aprendizagem fazendo anotações sobre o conteúdo das disciplinas, lendo o 

conteúdo no material impresso e elaborando resumos, bem como o monitoramento da 

compreensão, isto é, revisando a matéria para verificar o domínio do conteúdo e esforçando-

se para reforçar a compreensão dos conteúdos ensinados. Segundo Peixoto, Peixoto e Alves 

(2012) essas estratégias podem ser modificadas pelo aluno para aumentar a efetividade da 

aprendizagem em situações específicas, como em diferentes tipos de atividades. 

A variável “filhos” obteve uma correlação (r=0,174) positiva e significativa com a 

variável “controle da emoção”. De maneira análoga, pode-se inferir que quanto maior o 

número de filhos, mais esses alunos têm um controle de suas ansiedades mantendo-se calmos 

diante da possibilidade de um baixo rendimento no curso, ou seja, da possibilidade das coisas 

ficarem difíceis. Os alunos casados e com filhos, de acordo com Umekawa e Zerbini (2015), 

devido aos seus diversos compromissos, para dar continuidade ao curso e não desistirem, 

dependerão de suas características pessoais em termos de persistência e comprometimento 

com suas obrigações acadêmicas, e obviamente, um grande controle emocional. 
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Em relação à “ocupação”, ou seja, se o aluno está trabalhando ou estudando ou 

somente estudando, alcançou uma correlação (r=0,239) positiva e significativa com a variável 

“controle da motivação”. Assim sendo, é possível depreender que os alunos que se encontram 

somente estudando têm um maior domínio sobre a sua motivação, esforçando-se para prestar 

atenção, manter a concentração e aumentar os esforços quando o assunto não lhes interessa. 

Conforme Ramos (2013, p. 201) para que o aluno da EaD tenha sucesso em seu processo de 

aprendizagem, ele precisa conciliar o tempo dedicado aos estudos, as atribuições profissionais 

e os aspectos da vida pessoal, assim “o tempo dedicado aos estudos precisa ser organizado 

considerando outras pessoas, as atividades e os prazos previstos”. 

Quando se busca estabelecer a correlação com as horas de estudo na internet, aufere-se 

uma correlação positiva e significativa com as variáveis: “repetição e organização” (r=0,211); 

“controle da motivação” (r=0,268); “elaboração” (r=0,241); “busca de ajuda ao material 

didático” (r=0,207); e “monitoramento da compreensão” (r=0,252). O “estudo fora da 

internet” e a “leitura do conteúdo” também obtiveram uma correlação significativa com todas 

essas variáveis, exceto com a variável “elaboração”. Isso deixa evidente que quanto mais 

horas de estudos (na internet, ou fora dela) e quanto maior a leitura do conteúdo, esse aluno 

consegue ter uma maior percepção de domínio do conteúdo (desenhando esquemas para 

estudar, fazendo resumos, administrando o tempo e o ambiente de estudo), tem mais 

motivação para vencer o cansaço e as dificuldades de entendimento dos conteúdos, busca 

associar as temáticas aos conhecimentos e experiências anteriores, lê os textos 

disponibilizados, assiste às videoaulas (como também pesquisa outros materiais concernentes 

às disciplinas disponíveis na internet), revisa a matéria para verificar o seu domínio, utiliza 

diagramas e mapas conceituais, bem como faz uso constante do dicionário. É importante 

destacar que a leitura do conteúdo é a estratégia mais utilizada pelos pesquisados e a que 

obteve os maiores índices de correlações da amostra. 

O horário preferido para estudar se correlacionou negativamente com a variável 

“monitoramento da compreensão” (r= -0,179), ou seja, mostrou-se inversamente 

proporcional. Destarte é possível observar analogamente, que aqueles que não têm preferência 
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de horário para estudar (estudam em momentos que se encontram livres de outras atividades) 

não buscam um esforço maior para reforçar a compreensão dos conteúdos ensinados, ou 

melhor, não buscam modificar o comportamento de estudo quando necessário (ZERBINI, 

2007) em detrimento daqueles que têm um período do dia pré-determinado para suas 

incumbências com os estudos. 

A correlação da variável “preferência de estudar” (sozinho, em dupla ou em grupo) se 

mostrou positiva e significativa com as variáveis “ajuda interpessoal” (r= 0,238) e 

“monitoramento da compreensão” (r= 0,204) com as estratégias de aprendizagem. Esses 

alunos que preferem estudar com outros colegas e buscam encontros presenciais não previstos 

no curso, elaboram perguntas para testar a compreensão dos conteúdos, questionam-se quanto 

ao aprendizado e utilizam diagramas ou mapas conceituais para melhorar a compreensão dos 

assuntos abordados nas disciplinas. Promovem o sociointeracionismo, por meio da troca de 

conhecimento visando o seu desenvolvimento cognitivo (ABREU et al., 2007). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação a Distância (EaD) vem se destacando no contexto educacional brasileiro, 

seja promovendo o processo de inclusão, complementando o modelo presencial ou atendendo 

às necessidades de qualificação profissional, isso devido à expansão e à acessibilidade as 

novas tecnologias de informação e comunicação. Contudo, essa modalidade exige uma nova 

maneira de pensar os processos de ensino-aprendizagem e de agir em relação à construção do 

conhecimento. E em razão deste cenário, esta pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar 

as estratégias de aprendizagem comumente adotadas pelos alunos dessa modalidade. 

Dentre as limitações da pesquisa, pode-se pontuar o número de participantes, fato este 

que influencia a comparação com os resultados obtidos com outros estudos preditores, como 

os apresentados nessa pesquisa, em que as amostras são consideravelmente superiores, bem 

como a abrangência territorial. A quantidade de variáveis sobre os hábitos de estudo, a adição 

de variáveis relativas às interações no ambiente virtual de aprendizagem e o desempenho da 
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tutoria também se configuram como limitações a serem transpostas, ensejando que, em 

futuros estudos, seja coletado esse novo conjunto de informações. 

Os resultados obtidos revelam a importância do conhecimento a respeito das 

estratégias de aprendizagem dos indivíduos na Educação a Distância, possibilitando um 

repensar sobre os processos de ensino-aprendizagem, nivelando os métodos para construção 

do conhecimento às tendências pelas quais seus alunos dessa modalidade comumente 

aprendem, buscando alcançar um resultado mais satisfatório e eficaz. Assim sendo, o presente 

trabalho logrou êxito ao alcançar os objetivos traçados, além de proporcionar o 

aprofundamento da temática por meio de um estudo empírico, contribuindo para o debate 

teórico sobre aprendizagem em contexto da EaD. 
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EVOLUÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO E A SUSTENTABILIDADE DOS 

AGROSSISTEMAS 

Douglas Piffer (UNIR) 

RESUMO 

 

Este artigo pretende contribuir na reflexão sobre o intenso avanço da Agricultura Convencional e seus efeitos, 

bem como as novas alternativas de sistemas agrícolas baseado na Agricultura Ecológica sustentável. A 

metodologia consistiu da pesquisa e análise documental e da bibliografia relacionada obtida em periódicos 

indexados. O texto trata da contextualização histórica do processo de desenvolvimento da agricultura, 

denominada Revolução Verde, em face das transformações sócio-políticas e científicas de cada período, discute o 

método produtivo brasileiro e a ocupação da Amazônia, demonstrando os impactos ambientais causados pela 

ação antrópica, além de traçar um esboço das possíveis futuras consequências ambientais e climáticas sob o 

Bioma Amazônico. Em seguida cita os movimentos político-ambientalistas que motivaram a concepção de 

modelos sustentáveis de produção em contraposição aos modelos convencionais, que observaram a necessidade 

de programas desenvolvimento rural sustentável, concebidos a partir da visão integradora dos aspectos 

socioeconômicos, políticos, culturais e ambientais, a fim de garantir uma melhor eficiência dos sistemas 

produtivos e também da utilização dos recursos naturais, cunhando-se assim o conceito de agrossistema ou agro 

ecossistema sob as dimensões da sustentabilidade, apresentando ainda seus índices e indicadores de 

implementabilidade. Conclui-se que somente será possível o desenvolvimento dos agrossistemas sustentáveis 

com uma ação duradoura e integrada dos diferentes níveis de ação do poder público, associada ao envolvimento 

efetivo da sociedade na construção de soluções. 

 

Palavras-chave: Agrossistema. Impacto Ambiental. Revolução Verde.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento dos modelos convencionais de agricultura, cujas características 

baseiam-se na implementação tecnológica, amplo uso de insumos, monocultura e latifúndio 

sempre foi objeto das observações atentas de todos os que procuravam melhorar as práticas 

correntes. O acúmulo destes conhecimentos fundamenta-se no anseio por tecnologias de 

produção agrícola que diminuíssem as restrições ambientais a esta atividade. Neste sentido, o 

artificialismo do ambiente natural, tornou-se realidade capaz de obter alimentos para garantir 

os padrões nutricionais e a sustentabilidade da crescente população humana. 

Contudo, o intenso uso dos recursos naturais pelos sistemas agrícolas contribuem com 

um quadro de desequilíbrio ambiental compartilhado por outros agentes tradicionalmente 

conhecidos como grandes poluidores, as indústrias e as cidades, sendo que no ambiente rural 

os impactos se estendem desde o esgotamento e degradação dos solos e cobertura vegetal 
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natural, até problemas ligados à poluição do solo e da água. Porém as tecnologias do processo 

produtivo geram efeitos de desequilíbrios tanto nos ecossistemas, pelo uso inadequado dos 

recursos, como nas sociedades (acumulação de capital, submissão do trabalho e 

desigualdades). 

O Brasil destaca-se como um dos maiores produtores de alimentos do mundo graças 

aos avanços advindos da implementação tecnológica agrícola, porém também destaca-se pelos 

impactos socioambientais desencadeados por esse processo e entre os principais estão o alto 

índice de desmatamento da Mata Atlântica, do Cerrado e da Floresta Amazônica, a perda da 

biodiversidade faunística e florística, a contaminação e degradação dos recursos hídricos pelo 

constante uso dos agroquímicos e destruição das matas, intoxicações e mortes de 

trabalhadores ocasionadas pelos agrotóxicos. Além de propiciar o aumento do êxodo rural e a 

formação de complexos de favelas nos centros urbanos. 

Na Região Amazônica, a construção da Rodovia BR 230 (Rodovia Transamazônica) 

possibilitou a ocupação dos chamados espaços “vazios” tornando-os viáveis à produção 

agrícola, desencadeado por movimentos nacionalistas ditatoriais e por programas de incentivo 

financiados pelo Governo Federal a fim de expandir a fronteira agrícola em direção da 

Amazônia. Porém este modelo de ocupação acarretou a trajetória de fases e oscilações que 

contribuíram para a instabilidade e vulnerabilidade das famílias envolvidas no processo, pois 

com a redução dos investimentos governamentais programas foram extintos e a infraestrutura 

precária, somados à baixa nos preço de produtos agrícolas, surgimento de insetos-praga e o 

agravamento de problemas fitossanitários nas lavouras, o estado de fragilidade do modelo de 

desenvolvimento implantado acelerou-se, dando lugar à pecuária extensiva em solo 

reconhecidamente frágil à ação da erosão. 

Neste cenário emergem movimentos que apontado para a necessidade de construirmos 

ou reconstruirmos uma sociedade sustentável, seja em termos ambientais, sociais, morais, 

éticos, culturais ou dos sistemas produtivos agrícolas. Sendo assim, o próprio termo 

sustentabilidade surgiu como uma proposta de mudança de paradigma, quanto à forma de 

viver, produzir e reproduzir da sociedade moderna. 
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A sustentabilidade contempla três dimensões: ecológica, econômica e social. A 

ecológica se refere à estabilidade dos recursos naturais e do ambiente em geral, implicando na 

manutenção das características fundamentais do ecossistema, quanto aos seus componentes e 

suas interações; a econômica sugere a viabilidade financeira, traduzida por uma rentabilidade 

estável no tempo; e a dimensão social diz respeito à equidade e valorização social, associada à 

ideia de que o manejo e a organização do sistema são compatíveis com os valores culturais e 

éticos dos grupos envolvidos e das sociedades, promovendo a continuidade ao longo do 

tempo, sendo isso tudo, atingido pela adequação de tecnologias às diferentes situações e com 

uso racional dos recursos locais (FERRAZ, 2003). 

Em virtude disso, segundo Altieri (2012) a Agroecologia emerge como um enfoque 

científico que disponibiliza os princípios ecológicos básicos sobre como estudar, projetar e 

manejar agro ecossistemas que sejam produtivos e ao mesmo tempo conservem os recursos 

naturais, assim como sejam culturalmente adaptados e social e economicamente viáveis; pois 

a agricultura é um processo de construção social e que, portanto, são as famílias rurais que 

devem assumir o papel de sujeitos ativos nos processos de desenvolvimento socioeconômico 

e cultural de suas comunidades (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 A Evolução do Estado Ecológico 

A análise histórica da evolução do uso da terra revela que o advento e aplicação da 

ciência e das novas tecnologias, associados à pressão exercida pela conquista de mercados e 

pela necessidade de abastecimento de alimento a uma população progressivamente crescente, 

conduziram o processo produtivo agropastoril ao rompimento com os conhecimentos 

tradicionais de bases ecológicas, incidindo à dominação da natureza pelo homem através do 

manejo indiscriminado de recursos naturais visando maximização da produção e, por 

conseguinte, do lucro. 

Até a Segunda Revolução Agrícola (séculos XVIII e XIX), com a disseminação do 

sistema de rotação que ficou conhecido como “Norfolk”, o processo de inovação na 
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agricultura caracterizou-se por tecnologias, como rotação de culturas e integração entre 

atividades de produção vegetal e animal, que respeitavam o ambiente ao procurarem superar 

as limitações ecológicas para a atividade agrícola, a partir da utilização inteligente das 

próprias leis da natureza (ASSIS, 2006). Entretanto os avanços da ciência nas áreas da 

química, física e mecânica, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, possibilitaram ao 

homem o aperfeiçoando de seus instrumentos de trabalho no meio rural (maquinário, 

implementos agrícolas) e insumos (agroquímicos, melhoramento genético de sementes e 

seleção de variedades mais produtivas) utilizados principalmente após a segunda guerra 

mundial (GLIESSMAN, 2000, apud ARAUJO, 2014). 

Por volta da década de 60, cunha-se a chamada “Revolução Verde” alçada por 

políticas de subsídio que tinham como viés o desenvolvimento econômico e industrial, pois 

observou-se que o crescimento agrícola desencadeia efeito multiplicador sobre o resto da 

economia, inicia-se impulso e investimentos para o aumento da produção agrícola pautado na 

utilização dos saberes científicos e troca de trabalho por capital, e conforme relaciona Souza 

(2005), esse efeito multiplicador da agricultura sobre o resto da economia deriva de 5 funções 

básicas: liberar mão-de-obra para o setor industrial, devido o excedente existente, a fim de 

evitar elevações de salários; ser fornecedor de matéria-prima e alimentos; gerar divisas 

estrangeiras através da exportação; constituir mercados para bens industriais e realizar 

transferências para inversões na indústria e para implementação de infraestrutura econômica e 

social.  

O avanço das fronteiras agrícolas e invasão de habitats, como descreve GUZMÀN 

(2009, apud VARGAS, 2012), decorrentes da “revolução verde” levanta a preocupação com a 

biodiversidade, estimando que anualmente cerca de 5.000 espécies são extintas. Além disso, a 

degradação ambiental também tem ocasionado perda de produtividade das culturas, 

salinização, desertificação e erosão do solo, poluição, degenerações genéticas, desnutrição e 

desequilíbrio alimentar, desigualdade social, dentre outras tantas mazelas. 

Lopes (2011) revela que a artificialização e simplificação dos agro ecossistemas é 

caracteriza o sistema de manejo agrícola atual, utilizando a engenharia genética para obtenção 
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de plantas muito similares ou mesmo idênticas, selecionadas com o propósito de aumento da 

produtividade, todavia ainda dependente de insumos externos a propriedade (pesticidas, 

fertilizantes solúveis, máquinas e combustíveis). O severo desequilíbrio ecológico resultante 

desta forma de manejo tende a alterar os processos de auto regulação de pragas e doenças, 

diminui o poder de recuperação dos agro ecossistemas frente às adversidades climáticas e 

fitossanitárias, desregulando a estabilidade, flexibilidade, resiliência, equidade e 

autossuficiência como aos agro ecossistemas diversificados. 

Segundo Goodland (1997, apud VARGAS et al, 2012), atualmente 40% da produção 

primária de fotossíntese terrestre é utilizada pela economia humana. Erosão do solo, 

contaminação dos rios, desigualdade social e ambiental são suas principais consequências. 

Além disso, o aquecimento global causado pelo efeito estufa revela-se no aumento e da 

temperatura média, ocasionando danos à agricultura, fenômeno palpável quando observados o 

nível dos mares e a intensidade de fenômenos naturais que antes eram raros.  

Vargas (2012) cita que a ação humana sob o equilíbrio dos ecossistemas reflete-se em 

sua própria saúde, pois a destruição da camada de ozônio e consequente aumento da radiação 

atuam como principal causa do aumento da incidência de câncer de pele, supressão do sistema 

imunológico, dentre outras anormalidades como o surgimento, no último quarto de século, de 

13 novas doenças infecciosas, decorrentes de desequilíbrios ambientais, com um custo 

estimado de 550 bilhões de dólares para a saúde pública. 

O dito avanço ou transformação da produção agrícola, em nível mundial, obteve-se, 

segundo Guimarães (1977), a partir de dois caminhos: a) através da distribuição da 

propriedade da terra e dos demais meios de produção entre a maioria da população rural; ou, 

b) pela transformação dos latifúndios tradicionais em grandes empresas rurais privadas, 

induzindo a concentração da propriedade rural, dos meios de produção e da renda. O Brasil, 

embora tenha os programas de financiamento e acesso às novas tecnologias, segundo este 

autor, reafirmou sua tendência histórica optando pelo segundo caminho. 
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2.1.1 O Modelo Produtivo Brasileiro 

A agricultura no Brasil gerou um crescimento econômico de notória relevância ao 

longo de sua história e possibilitou ao país destacar-se como um dos maiores produtores de 

alimentos do mundo. Porém, a crítica às implicações sociais da difusão da chamada 

“Revolução Verde”, cresceu, no Brasil e no resto do mundo subdesenvolvido, a preocupação 

com o que seria tecnologicamente apropriado para a pequena produção familiar. Embora o 

cerne tecnológico fosse neutro do ponto de vista da escala técnica, os relativamente elevados 

investimentos necessários para a adoção do pacote tecnológico levaram a uma disputa por 

recursos escassos nos países pobres, disputa ganha, obviamente, pelas elites agrícolas desses 

países.  

Neste prisma, como mostra a história da agricultura brasileira há uma sólida aliança 

entre o capital e a grande propriedade, sendo geralmente inviabilizada qualquer proposta de 

democratização da propriedade da terra (SILVA, 1981). A pequena propriedade só tem sido 

tolerada pelos grandes proprietários como instrumento de contenção da evasão dos 

trabalhadores do campo, a fim de assegurar que esses servissem como reserva de mão-de-obra 

ocasional em épocas de maior atividade nos latifúndios. Para Graziano Neto (1982): “a 

chamada modernização da agricultura não é outra coisa, para ser mais correto, que o processo 

de transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às transformações gerais da 

economia brasileira”. 

 

2.1.1. A Ocupação da Amazônia 

A exclusão dos agricultores pobres pela “barreira à entrada”, representada pelos 

investimentos mínimos necessários ao “pacote tecnológico” da “Revolução Verde” e o avanço 

do latifúndio, associados à égide nacionalista vigente no período ditatorial das décadas de 60 e 

70, conduziram a um movimento de ocupação de terras amazônicas sob um suposto perigo 

eminente de internacionalização, “integrar para não entregar” era o discurso. Estimulando o 

movimento de ocupação da Amazônia a partir de grandes projetos mineradores, madeireiros e 

agropecuários.  
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Para tanto, em 1965, o presidente Castelo Branco anunciou a Operação Amazônia e, 

em 1968, criou a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) com 

amplos poderes para distribuir incentivos fiscais e autorizar créditos para investimentos na 

indústria e na agricultura. O objetivo principal era criar polos de desenvolvimento espalhados 

por toda a bacia amazônica, expandindo a fronteira pioneira. 

O período do “milagre econômico” acelerou ainda mais a velocidade dos 

investimentos em infraestrutura. Teve início a construção da Transamazônica, que deveria 

integrar todo o sul da Amazônia ao cortá-la no sentido Leste-Oeste, assegurando, pelo menos 

em teoria, o controle brasileiro da região. A expansão da fronteira pioneira na Amazônia 

aconteceu simultaneamente em diversas frentes, com a abertura de várias estradas e grandes 

projetos de colonização. 

Neste contexto, a Sudam começou a aprovar grandes projetos agropecuários e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) aumentou o índice de 

distribuição de terras para os fazendeiros. Isso fez com que a taxa de desmatamento subisse 

assustadoramente. Mas apesar dos amplos financiamentos concedidos, o resultado mais 

evidente da nova política desenvolvimentista não foi a prosperidade econômica da Amazônia, 

mas a degradação e o acirramento das relações sociais em toda a região. 

 

2.1.1.1. Riscos e Ameaças 

A ação humana sobre o equilíbrio natural do planeta atingem proporções perigosas a 

cada ano e as mudanças climáticas estão diretamente associadas à esta interferência com o 

aumento da emissão de gases de efeito estufa através das queimadas, do desmatamento, da 

formação de ilhas urbanas de calor, etc. O ciclo do carbono tem na Amazônia importante 

ponto de estabilização, podendo ser considerada como uma região de grande risco do ponto de 

vista das influências das mudanças climáticas. Segundo Salati (2001), o atual equilíbrio 

dinâmico da atmosfera amazônica está sujeito a forças de transformação que levam às 

variações climáticas e podem ser estudadas sob três diferentes aspectos: 
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2.1.1.2. Mudanças climáticas de origem antrópicas, decorrentes de alterações do uso 

da terra dentro da própria região Amazônica 

A vertente de estudo que considera as alterações ligadas diretamente ao desmatamento 

de sistemas florestais para transformação em sistemas agrícolas e/ou pastagem, analisa a 

transferência de carbono da biosfera para a atmosfera. Esta se baseia em evidências de estudos 

observacionais e estudos de modelagem como os produzidos por Nobre et al., 1991; Betts et 

al., 1997, 2000; Chase et al., 2000; Zhao et al., 2001, que demonstraram que mudanças na 

cobertura superficial podem ter um impacto significativo no clima regional e global.  

 

2.1.1.3. Variações climáticas decorrentes das mudanças climáticas globais provocadas 

por ações antrópicas 

Modelos climáticos indicam que se mantido o crescimento das emissões de gases de 

efeito estufa, o aquecimento da atmosfera poderá ser superior a 6ºC em algumas regiões do 

globo até o final do século XXI (IPCC, 2007). Em estudo publicado em 2007 Ambrizzi et al., 

concluíram que para o período 2071-2100, em relação ao período 1961-1990, o aquecimento 

na Amazônia poderá alcançar 4-8ºC e em relação às chuvas, as projeções demonstraram 

diminuição da precipitação no norte, leste e região central da Amazônia. 

O Relatório da Quarta Avaliação do IPCC publicado em 2007, demonstra com maior 

clareza projeções de alteração dos padrões de aquecimento e de outras características de 

escala regional, inclusive das mudanças nos padrões do vento, precipitação e alguns aspectos 

dos eventos extremos e do gelo. Indicando um maior número de dias quentes e ondas de calor 

em todas as regiões continentais, principalmente em regiões nas quais a umidade do solo vêm 

diminuindo.  

 

2.1.1.4. Mudanças dos usos da terra e alterações do clima 

A projeção de aumento da temperatura para a Amazônia, segundo Nobre (2001) segue 

a mesma tendência de aumento da temperatura da superfície global, porém quando observadas 

as simulações dos efeitos climáticos da substituição da floresta por pastagens que indicam um 
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aumento da temperatura entre 0,3ºC e 3ºC, redução da evapotranspiração entre 15% e 30% e 

redução da precipitação entre 5% e 20%. Neste cenário os efeitos de aumento da temperatura 

induzidos pelas mudanças globais e aqueles advindos dos desmatamentos se somariam, 

aumentando o risco de incêndios florestais porque o secamento da vegetação na estação seca e 

sua flamabilidade são maiores com temperaturas mais altas. (Nepstad et al., 1999).  

Adicionalmente, Schneider et al. (2006) afirma que o aumento da temperatura na 

região desflorestada levaria a mudanças no padrão de vento próximo à superfície, que se 

estenderiam até o Pacífico e Atlântico e afetariam o vento superficial sobre o oceano, com 

anomalias de oeste no Pacífico leste.  

Em resumo, para a Amazônia os aumentos projetados de temperatura atuariam como 

feedback positivo e aumentariam a suscetibilidade dos ecossistemas amazônicos às mudanças 

climáticas globais devido ao aumento do efeito estufa, e regionais devido ao desmatamento. 

 

2.1.1.5. Mudanças dos usos da terra e hidrologia 

O ciclo hidrológico guarda relação direta com o equilíbrio da cobertura vegetal do solo 

e com o clima, dessa forma em todas as escalas de tempo as mudanças ocasionadas pelo 

desmatamento e aumento da temperatura os afetariam: em escalas de tempo de dias a meses, 

levam a mudanças na incidência de inundações; em escalas de tempo sazonais a interanual, 

mudanças nas características da seca é a principal manifestação hidrológica; e em escalas de 

anos a décadas, as tele conexões nos padrões de circulação global atmosférica, ocasionadas 

pela interação oceano-atmosfera, afetam a hidrologia de algumas regiões, especialmente nos 

trópicos. (Nijssen et al., 2001).  

O ciclo hidrológico da Amazônia está sujeito ao risco das mudança climática, posto 

que o aumento de temperatura representa maior evaporação e maior transpiração das plantas, 

acelerando o ciclo hidrológico (Case, 2006). Fenômeno que pode ser agravado pela 

diminuição da precipitação durante a estação seca (Nijssen et al., 2001). Este fenômeno pôde 

ser observado durante a intensa seca ocorrida, no sudoeste da Amazônia em 2005, que 

resultou em fortes impactos na navegação, agricultura, geração de hidroeletricidade, e afetou 
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de forma direta e indireta a população ribeirinha de grande parte da Amazônia (Marengo et 

al., 2007). 

 

2.1.1.6. Mudanças climáticas, biomas e biodiversidade 

Segundo Nobre (2001), para a Amazônia, se houver redução de precipitações 

induzidas pelas mudanças climáticas globais, e estas se somadas às reduções previstas como 

resposta ao desmatamento (Nobre et al., 1991), a consequência direta seria o aumento da 

suscetibilidade dos ecossistemas amazônicos ao fogo e redução das espécies menos tolerantes 

à seca, podendo até induzir uma "savanização" de partes da Amazônia. 

Esta mudança nos biomas, devido ao aquecimento global, conforme descreve Oyama e 

Nobre (2003) ocorre principalmente no sudeste da Amazônia, região esta que coincide com 

uma zona que teoricamente apresenta dois estados de equilíbrio vegetação-clima, o primeiro 

representado pela Floresta Ombrófila Aberta, que corresponde ao padrão de vegetação atual, e 

o segundo representado pela Floresta de Transição ou Contato e pelo bioma de Cerrado, como 

pode ser observado nas alternâncias de biomas em Rondônia. Isso tem repercussões muito 

importantes, já que a mudança climática pode ser um dos fatores que poderiam levar o 

sistema de um estado de equilíbrio para outro.  

A floresta amazônica contém uma grande parte da biodiversidade do mundo, pois mais 

de 12% de todas as plantas com flores são encontradas na Amazônia (Gentry, 1982). Sendo 

assim, ameaças à existência da floresta amazônica indicam sérias ameaças à biodiversidade. 

Corroborando para esta afirmação Sala et al. (2000) em seu trabalho demonstrou que os 

principais agentes que afetam a biodiversidade são o uso da terra e as mudanças climáticas. 

 

2.2 Agrossistemas e Sustentabilidade 

Desde a década de 70 já eram observados os danos ao ambiente causados pelas 

estratégias convencionais de produção, concebendo-se a consciência sobre a incapacidade de 

controlarem-se as externalidades a elas inerentes. Novas orientações teóricas emergem destas 

observações, propondo conceitos mais abrangentes, a exemplo do desenvolvimento com 

equidade e o eco desenvolvimento (Sachs, 1986). Desde então fortalecem-se os enfoques da 
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sustentabilidade, como resposta aos limites inerentes aos modelos convencionais. 

O estudo de toda essa problemática, que extrapola as fronteiras brasileiras atingindo o 

mundo como um todo, surge o questionamento sobre o tipo de sociedade que este modelo de 

desenvolvimento estaria produzindo. Estes estudos resultaram nos conhecidos: Relatório de 

Brundtland discutido em 1987, o primeiro a trazer a sociedade o termo sustentabilidade e a 

Conferência Rio 92, a qual deu origem a Agenda 21, uma agenda com metas assinadas por 

170 chefes de Estado (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2000). Lembrando que a partir desses 

dois eventos vários outros se realizaram discutindo alternativas sustentáveis para o 

desenvolvimento, tais como a recente Rio + 20 realizada neste ano no Brasil. 

Entre as recomendações da Rio 92 ressalta-se a necessidade de desenvolvimento de 

programas que proporcionem a igualdade do setor produtivo, contudo preservando a 

capacidade de regeneração do sistema. Neste ínterim, atingir o desenvolvimento sustentável 

não é apenas resolver os aspectos ambientais pertinentes a questão, mas também fortalecer a 

ideia da equidade social. 

Contudo, o desenvolvimento rural sustentável deve ser concebido a partir da 

valorização da compreensão e visão integradora dos aspectos socioeconômicos, políticos, 

culturais e ambientais, a fim de garantir uma melhor eficiência dos sistemas produtivos e 

também da utilização dos recursos naturais. O estudo do agrossistema é premissa para esta 

visão integradora, pois permite uma abordagem envolvendo a compreensão e avaliação do 

efeito do uso de tecnologias sobre os sistemas agrícolas necessitando, desta maneira, estudar 

todos os aspectos envolvidos na sua construção, formação e articulados com a produção e o 

gerenciamento do agrossistema.  

Em geral, os termos agrossistema, agro ecossistema e sistema de produção agrícola 

têm sido utilizados para descrever as atividades agrícolas realizadas por grupos de pessoas 

(Altieri, 2002). Já o termo sistema agroalimentar é um conceito mais amplo (Krantz, 1974 

apud Barros, 2005), pois inclui produção agrícola, distribuição de recursos, processamento e 

comercialização de produtos em uma região ou num país. Os sistemas agrícolas são produtos 

da atividade humana e os fatores determinantes da agricultura não se limitam às cercas das 
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propriedades rurais. As estratégias agrícolas respondem não somente às forças ambientais, 

bióticas e dos cultivares, mas também refletem as estratégias de subsistência humana e das 

condições econômicas. 

Caporal e Costabeber (2004) revelam que são comuns as interpretações que vinculam 

a Agroecologia com “uma vida mais saudável”; “uma produção agrícola dentro de uma lógica 

em que a natureza mostra o caminho”; “uma agricultura socialmente justa”; “o ato de 

trabalhar dentro do meio ambiente, preservando-o”; “o equilíbrio entre nutrientes, solo, 

planta, água e animais”; “o continuar tirando alimentos da terra sem esgotar os recursos 

naturais”; “um novo equilíbrio nas relações homem e natureza”; “uma agricultura sem 

destruição do meio ambiente”; “uma agricultura que não exclui ninguém”; entre outras. 

Assim, o uso do termo Agroecologia nos é capaz de produzir expectativas de uma nova 

agricultura capaz de fazer bem ao homem e ao meio ambiente. 

Diferentes perspectivas quanto à sustentabilidade na agricultura, como quanto à 

sustentabilidade em geral são levantadas por Müller (1997), concordando que esta tem caráter 

multidimensional e que pelo menos três dimensões, econômica, social e ambiental devem ser 

consideradas. Caporal e Costabeber (2004) ainda preferem acrescentar outras quatro 

dimensões, institucional, cultural, política e ética. Contudo, a grande questão não está 

centrada na quantidade de dimensões, mas sobre os aspectos a serem considerados em cada 

uma, e quais os trade-offs podem ser admitidos sem que a sustentabilidade nesta dimensão se 

perca. 

 

2.1.2. Dimensão Ecológica, Ambiental ou Biofísica 

A dimensão ecológica está relacionada à perspectiva da sustentabilidade como 

proteção e controle dos recursos ambientais, evitando danos, mas também com a percepção de 

sustentabilidade como suficiência, ou seja, produção de alimentos suficientes para satisfazer 

as necessidades da população humana (LOWRANCE et al., 1986, apud FERNANDES, 

2009). Representa com maior clareza os objetivos da agricultura sustentável, manter ou elevar 

as propriedades ecossistêmicas de produtividade, resiliência e estabilidade.  
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A proposta é encorajar a produção que atenda às necessidades da população humana, 

preservando os ecossistemas, sob uma perspectiva da economia ecológica e de um 

crescimento da produção limitado pela segunda lei da termodinâmica, que consiste na 

obtenção do equilíbrio termodinâmico através da degradação da matéria e da energia para um 

estado inacessível, ou seja, toda energia potencial extraída na forma de produção é devolvida 

ao ambiente através da recomposição de substratos, por ação antrópica ou por auto regulação, 

que irão retroalimentar o ciclo termodinâmico. 

O modelo de agricultura sustentável estaria mais próximo da vegetação clímax, ou 

seja, aquela que faculta a retroalimentação do ciclo termodinâmico, do que o da agricultura 

convencional, portanto também mais próximos do equilíbrio e necessitando usar menos 

energia de baixa entropia, representada pelos fertilizantes e insumos, para atingi-lo. Isto 

permitiria a agricultura sustentável um balanço energético positivo na produção de biomassa 

(GLIESSMAN, 1990).  Nesta dimensão mobilizam-se os atributos estabilidade e 

resiliência em sua avaliação e é composta pelos índices:  

Manutenção da Diversidade Natural, composto pelo indicador de manutenção da 

vegetação natural, pois o sistema de corte e queima exerceu grande pressão sobre os recursos 

naturais e a agroecologia pressupõe que este sistema não seja mais utilizado, além de requerer 

a recomposição da área de reserva nos casos em que esta se encontre abaixo da legislação. 

Diversidade de Espécies, que aponta a diversidade dos agro ecossistemas em relação 

às atividades produtivas e da diversificação dos cultivos, através dos indicadores de 

diversidade intracultivo, que equivale ao grau de diversidade de cultivos temporários nas 

parcelas do agro ecossistema, e de diversidade de atividades produtivas, que assume um peso 

maior, pois se entende que a diversidade de parcelas não corresponde necessariamente a 

diversidade do agro ecossistema. 

Potencial de Práticas Orgânicas, que deve sua inclusão à pela importância que as 

práticas de adubação e de controle assumem na agricultura orgânica, sendo destacados os 

indicadores de uso de insumos químicos, pois a baixa dependência de insumos externos é um 

indicador da autonomia e adaptabilidade dos agro ecossistemas, e o uso de insumos 
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orgânicos, pois a independência em relação aos insumos externos é um importante fator na 

sustentabilidade de um agro ecossistema familiar. 

Limitações Impostas ao Meio, que revela as consequências negativas causadas no 

ambiente em função do tipo de manejo produtivo adotado, sendo considerados os indicadores 

de uso necessário de insumos químicos, que representa a dependência de insumos externos e, 

consequentemente, da redução de seu grau de autonomia, a escassez hídrica, que representa o 

ricos de déficit dos recursos hídricos, tão indispensáveis ao desenvolvimento das atividades 

agrícolas, procedente do assoreamento de mananciais pela ação de sedimentação do solo 

desprotegido, e por fim de erosão visível, que indica os riscos de processos de degradação 

física dos solos cultivados, sendo que a pecuária, neste caso, é a atividade que mais contribui 

à erosão. 

 

2.1.3. Dimensão Social 

Segundo os principais autores citados anteriormente, a equidade de acesso e controle 

sobre os recursos naturais conduz ao amento da autonomia e respeito à diversidade cultural 

das comunidades rurais, relacionando à perspectiva da economia ecológica, questões 

distributivas agrárias e questões produtivas, e contrariando a concepção da economia 

neoclássica de valorização do latifúndio. 

Uma das características da produção agrícola pode ser usada como analogia às 

questões agrárias, pois a distribuição de unidades produtivas por metro quadrado está 

intimamente relacionada à produtividade obtida. Da mesma forma, em uma perspectiva de 

agrossistema sustentável, a distribuição e acesso igualitário à terra deve preceder à produção, 

e neste exercício devem ser também consideradas questões de raça, gênero, idade, posto que 

também são de interesse desta dimensão da sustentabilidade na agricultura. 

Além disso, na busca de auto regulação dos agro ecossistemas como forma de atingir a 

sustentabilidade, a agroecologia não só enfatiza a importância dos parâmetros agronômicos e 

ecológicos, como também das questões socioeconômicas, resgatando o fato de que a 

agricultura, além de ser um processo ecológico, é um processo social, ou seja, o 
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desenvolvimento tecnológico deve estar inserido num processo amplo em que a tecnologia 

seja instrumento para um desenvolvimento rural que atenda às demandas sociais e 

econômicas. 

Sendo assim, considera-se a participação da família no contexto social em que se 

insere o agro ecossistema, avaliando como as pessoas acessam a cidadania e bem como a 

capacidade de alcançar os objetivos estratégicos, através da análise de índices como: 

Qualidade de vida que é considerada um aspecto decisivo à sustentabilidade dos agro 

ecossistemas, pois se refere às condições de vida das famílias, devendo ser observados os 

indicadores de acesso aos serviços públicos de saúde, e de disponibilidade de serviços de 

saneamento básico, que são refletidos no indicador da situação de saúde familiar, pois as boas 

condições de saúde são fundamentais para se alcançar suas estratégias, de acesso a serviços 

públicos de educação refletido no indicador de grau de instrução dos membros da família. 

Nível de organização que é identificado no grau de participação coletiva da família e 

no nível de diálogo com as instituições de apoio à agricultura, devendo ser observados os 

indicadores de participação em organizações, que indica a participação da família nas 

organizações formais relacionadas com as demandas ligadas ao agro ecossistema, e de 

participação nas decisões coletivas, que expressa como se dá a participação da família nas 

decisões coletivas relacionadas às demandas ligadas ao agro ecossistemas. 

Demanda de trabalho no agro ecossistema, que é considerado como um índice 

essencial para avaliar a capacidade de manutenção do agro ecossistema familiar, ele aponta a 

situação atual da demanda e oferta de trabalho que envolve os membros familiares e o nível 

de autonomia do mesmo, devendo ser observados os indicadores de contratação de mão de 

obra, que indica a necessidade de contratação de mão de obra extrafamiliar nas atividades 

internas que representa um fator de limitação para o agrossistema familiar, de trabalho fora do 

lote, que pode indicar a insuficiência do agro ecossistema suprir as necessidades da família, 

de descanso e lazer, que indica se a família compreende a importância e tem acesso ao 

descanso e ao lazer na promoção da qualidade de vida, e de capacidade de cobrir demanda 

interna, que indica o grau de autonomia da família e a estabilidade do agro ecossistema. 
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2.1.4. Dimensão Econômica 

A viabilidade econômica, em sua perspectiva micro, ou seja viabilidade da unidade 

produtiva, constitui premissa indissociável da agricultura sustentável. O conflito nesta 

perspectiva reside não apenas nos aspectos financeiros, mas entre a viabilidade e a 

necessidade de preservar a base ecológica da produção, pois circunstâncias nacionais e 

internacionais, políticas e macroeconômicas, geralmente determinam as tendências para os 

sistemas agrícolas e, por consequência, o uso de recursos naturais e seus impactos ambientais.  

Neste sentido, o pensamento neoclássico tem incorporado a questão ambiental 

tratando a degradação ambiental como uma externalidade que necessita ser incorporada ao 

custo de produção, ou seja, os preços de mercado vão refletir os custos sociais. Como isso o 

mecanismo de mercado levaria ao uso mais eficiente dos recursos naturais, adotando desta 

forma uma noção de sustentabilidade fraca e implicando na possibilidade da substituição do 

capital natural por capital manufaturado para obtenção de utilidade.. 

Por outro lado, a perspectiva da Economia Ecológica Sustentável tem por premissa a 

substituição do crescimento econômico por uma melhoria qualitativa na composição e 

estrutura dos estoques e fluxos, através da implementação de inovações tecnológicas e 

institucionais, que, todavia, preservam a dimensão ambiental. Sendo assim para obtenção 

desta viabilidade os mecanismos de mercados não são suficientes, devendo haver acordos 

sobre mecanismos de controle nacionais e internacionais. Neste sentido, a perspectiva de 

"sustentabilidade forte" entende que o capital natural e o capital manufaturado são 

essencialmente complementares e milita a necessidade da preservação do capital natural 

integralmente.  

Ainda nesta dimensão compreende-se a avaliação de indicadores relacionados à 

capacidade produtiva dos agro ecossistemas, pois atributos de produtividade e estabilidade 

são importantes para interpretação de sua performance, sendo esta realizada através da análise 

de índices como: 

Performance da economia familiar, que está relacionado com os atributos da 
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produtividade e sustentabilidade dos agro ecossistemas, devendo ser observados os 

indicadores de renda familiar per capita, que indica a renda média correspondente a cada 

membro da família, de importância das atividades produtivas, que estratifica a 

representatividade financeira das atividades produtivas do agrossistema na composição da 

renda familiar,  de importância da venda de mão de obra, que deve indicar a incapacidade do 

agro ecossistema em manter as necessidades de renda da família, e do tamanho do patrimônio 

familiar, que expressa a capacidade de investimento da família. 

Endividamento familiar que retrata a incapacidade de quitação de despesas e/ou de 

financiamentos para o próprio agrossistema. 

Eficiência do manejo que é reflexo da produtividade, equidade e estabilidade do 

agrossistema familiar, devendo ser observados os indicadores de rendimento físico médio, que 

indica a capacidade produtiva, de perda do rendimento físico, que aponta as perdas referentes 

às atividades produtivas, de diversidade de atividades produtivas, comum a dimensão 

ambiental, e de dependência de insumos externos, que indica o grau de perda da autonomia 

das famílias. 

Possibilidades de diversificação que indica a diversidade produtiva instalada e o 

potencial de diversificação que pode ser alcançado no agro ecossistema, estando relacionadas 

aos atributos da produtividade e estabilidade, pois considera-se a diversificação um aspecto de 

suma importância para a sustentabilidade, devendo ser observados os indicadores de 

diversidade de linhas de crédito disponíveis, que podem contribuir para a diversificação do 

agrossistema, de diversificação instalada, que aponta o atual de diversificação do agrossistema 

familiar, de vontade de diversificar, que indica a intenção manifestada pela família em 

diversificar o agro ecossistema, de manutenção da diversidade natural, que expressa a 

disponibilidade de capital ecológico que pode ser mobilizado pela família. 

 

3 CONCLUSÃO 

Considerando tudo acima exposto, podemos concluir que o modelo de 

desenvolvimento atualmente implementado, que direciona-se somente para questões de 
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consumo, valorização do mercado e poderio econômico não compreende em sua totalidade os 

interesses da sociedade atual, pois esta vem desenvolvendo um senso crítico associativo das 

implicações socioambientais de seus modos de vida e padrões de consumo. Perspectiva 

corroborada por dados das pesquisas recentes, que apresentam uma realidade social e 

ambiental claramente a necessariamente factível de mudança para uma forma de 

desenvolvimento que seja sustentável ao longo tempo. 

Neste sentido os sistemas de produção agroecológicos, ou agrossistemas, integrando 

princípios ecológicos, agronômicos e socioeconômicos, emergem como alternativa de 

implementação de um processo democrático de desenvolvimento rural sustentável a partir de 

uma ação local, no qual os agricultores tenham condições de assumir a posição de atores 

principais. Contudo, a implementação de sistemas agrícolas sustentáveis depende de 

mudanças profundas do paradigma de desenvolvimento vigente na sociedade contemporânea, 

ou seja, entre outros aspectos, na elaboração de políticas e estratégias de desenvolvimento 

deste modelo. 
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RESUMO 

 

O estudo dos componentes fitoplanctônicos é de grande interesse para avaliar a qualidade do sistema de cultivo, 

contribuindo na antecipação do controle de situações indesejáveis ou incompatíveis com a produção piscícola. O 

presente estudo objetivou o levantamento qualitativo da flora fito planctônica em viveiros de alevinagem de 

tambaqui. As amostragens foram realizadas entre o período de set./2015 a jun./2016. Para a coleta das amostras e 

posterior análise da flora fito planctônica foram utilizados, frascos de vidro com volume de 0,5 L. As amostras 

foram coletadas em seis viveiros com profundidade de 0,30 cm na coluna de água, utilizando-se rede de coleta 

de plâncton. Os organismos foram identificados em nível de gênero e classificados nos seguintes grupos: 

Bacillariophyceae, Chlamydophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Trebouxiophyceae e Zygnematophyceae. 

A classe que se destacou com maior representatividade em nível de riqueza e de ocorrência nos viveiros foi a 

Chlorophyceae, já em nível de gênero, os Desmodesmus sp foi o gênero de maior ocorrência em todos os 

viveiros e meses de coleta. Contudo, a classe Cyanophyceae mesmo não sendo uma classe de grande diversidade 

de gêneros se mostrou de grande influência na comunidade fito planctônica. De acordo com os resultados 

obtidos, mesmo os viveiros com abastecimento sequencial e que recebendo o mesmo manejo, não foi observado 

um padrão de flutuação sazonal da comunidade fitoplânctonica, porém a classe Cyanophycea e os gêneros 

Rhabdogloea, Arthospira, Oscillatoria, Phormidium, Jaaginema e Aphanocapsa predominaram, porém não 

afetaram ou não ocorreram em abundância suficiente para que pudessem causar intoxicação dos alevinos 

tambaquis cultivados, uma vez que estes não apresentaram nenhum dos sintomas do quadro clinico de 

intoxicação como prostração, anorexia ou até mesmo mortandade durante o ciclo de cultivo. 

 

Palavras-chave: Aquicultura. Microalgas. Qualidade da água.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Devido ao crescimento gradativo da população mundial, a carência de produção de 

proteína de origem animal tem se tornado uma preocupação global (PAGGI, 2006). Assim, 

fornecer alimentos de qualidade está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, visto que o 

crescimento populacional é acompanhado pela alta produção de resíduos, sendo a principal 

fonte de deterioração do meio ambiente (GUERREIRO, 2012). 

A piscicultura é a maneira mais eficaz e econômica de produzir alimento nobre e de 

alto valor nutritivo, em que a geração de emprego e renda, ao mesmo tempo aproveita os 



 

521 

 

recursos naturais, e vem apresentando grande potencial de crescimento no Brasil (PAGGI, 

2006).  

O Brasil é um país com bons atributos para essa atividade, possui recursos hídricos em 

abundância, grande extensão territorial, três quartos (3/4) da sua área na zona tropical da linha 

do Equador, energia solar abundante, grande número de espécies nativas que apresentam 

adequado desempenho para o cultivo, as quais estão proporcionando boa rentabilidade aos 

investimentos aplicados (MAR et al., 2012). 

A piscicultura em Rondônia teve início por volta do ano de 1985 com a implantação 

da atividade no Município de Pimenta Bueno, e contou com a distribuição de alevinos para 

100 produtores do município estendendo-se para os municípios vizinhos (MDIC, 2007). 

Acredita-se que o sucessivo interesse pela atividade aquícola observado na região, se 

deve ao fato de Rondônia dispor de água e solo propícios para piscicultura, associado a 

incapacidade de suprimento da demanda para o consumo, de forma que, os incentivos gerados 

pelo governo, além de contribuir para o desenvolvimento da atividade no Estado e diminuir a 

carência desta proteína, também agregar valor à propriedade. Mas para que ocorra a 

fomentação da piscicultura regional, deve ser realizado o aproveitamento dos recursos 

naturais existentes, em sistemas de tanque escavado, tanque rede e em reservatórios 

(SUFRAMA, 2003).  

Segundo dados do IBGE (2014) o estado de Rondônia, está na primeira posição do 

ranking das Unidades da Federação, com a despesca de 75,02 mil toneladas de peixes, sendo 

o tambaqui (Colossoma macropomum) a principal espécie produzida em cativeiro. 

Entretanto, na atividade piscícola, a disponibilidade e qualidade de água são fatores 

fundamentais, pois os peixes necessitam desta para a obtenção de oxigênio e liberação de gás 

carbônico, como também para excreção de resíduos nitrogenados e outras substâncias. Por 

conseguinte, o monitoramento da qualidade de água dos sistemas de produção é essencial para 

o pleno desenvolvimento dos peixes, tornando-se indispensável na fase de alevinagem onde 

os peixes estão mais sensíveis e precisam de uma boa qualidade de água para impulsionar seu 

desenvolvimento para que alcance um alto desempenho zootécnico (MORO et al., 2013b).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A piscicultura é desenvolvida no Brasil, principalmente, por pequenos produtores 

rurais, grande parte desses produtores ainda a encaram como uma forma de complementação 

de sua renda. Raramente, a produção de peixes é a principal atividade econômica da 

propriedade. Ocorre que, mesmo sendo fundamentalmente derivada de pequenas 

propriedades, a produção de peixes vem aumentando consideravelmente ano a ano. Para 

produzir, o piscicultor precisa de alevinos, de compradores para os seus peixes, de assistência 

técnica e de financiamentos para aumentar a sua produção. Desta forma e com a necessidade 

crescente a cadeia de serviços e produtos destinados ou derivados da piscicultura está se 

fortalecendo (OSTRENSKY; BOEGER, 1998). 

O crescente avanço da piscicultura em viveiros escavados demanda sistemas de 

produção que atendam as diversas faixas do criatório (cria, recria e engorda) e que permitam o 

giro rápido do capital envolvido na atividade, não somente pelos riscos que envolvem 

qualquer atividade zootécnica, mas também para mantê-la saudável financeiramente. O 

sistema de criação de tambaqui é uma atividade que depende que todos os setores funcionem 

de forma planejada, desde a produção dos juvenis à comercialização, durante todo o ano 

(EMBRAPA, 2004). 

A Região Norte dispõe de vários fatores que favorecem a piscicultura como: clima, 

solos, água em abundância e com boa qualidade, sendo esta atividade praticada em diversos 

tipos de instalações como: barragens, tanques escavados em argila, tanques-rede e raceway, 

no entanto no Estado de Rondônia a atividade é desenvolvida principalmente em viveiros 

escavados, sendo o tambaqui (Colossoma macropomum), a espécie predominante neste tipo 

de cultivo (MELO et al., 2001). 

O estado de Rondônia apresenta uma produção média de tambaqui em torno de 

63256.285 t/ano, concentrando sua maior produtividade nos municípios de Ariquemes 

(8.271.630 kg/ano), Urupá (4.699.080 kg/ano), Mirante da Serra (4.434.654 kg/ano), Cujubim 

(4.330.129 kg/ano), Porto Velho (4.157.401 g/ano) e Cacaulândia (3.123.665 kg/ano), bem 
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como no município em questão (Presidente Médici) a produção é de 904.196 g/ano (IBGE, 

2014). 

O tambaqui tem a carne muito apreciada, podendo atingir em cativeiro, tamanho 

comercial em um ano. Apesar de possuir hábito alimentar onívoro, o tambaqui é um eficiente 

filtrador de plâncton. Sendo uma espécie encontrada em rios e lagos da Amazônia e seus 

rastros branquiais são de peixes planctófagos, onde na estação seca mesmo os tambaquis 

maiores (< 60 cm de comprimento) alimentam-se de zooplâncton (CARVALHO, 1981 apud 

VIDAL JÚNIOR 1998). 

Para garantir o máximo de sobrevivência e obterem-se alevinos de qualidade, a 

larvicultura dependerá essencialmente do fornecimento de alimento vivo em qualidade e 

quantidade adequada, após as larvas começarem a se alimentar, porém larvas de peixes mal 

nutridas possuem baixa tolerância ao estresse de manuseio gerando alevinos de má qualidade 

e apresentam alta mortalidade durante e após o transporte (TAVARES-DIAS et al.,2013). 

O fitoplâncton é de fundamental importância na dinâmica dos sistemas aquáticos, pois 

constitui o elo na transferência de energia solar e dos nutrientes possibilitando a passagem 

destes aos consumidores (zooplâncton e peixes) e muitas vezes determinando a produtividade 

de um ambiente podendo ainda o fitoplâncton auxiliar na manutenção da qualidade de água 

em níveis adequados para o cultivo dos organismos aquáticos (FARIA et al., 2001). 

O fitoplâncton é formado por organismos microscópicos vegetais, as algas 

planctônicas de água doce em geral são ricas em algas verdes, compreendendo também as 

diatomáceas, algas verdes-azuis e flagelados verdadeiros. O maior valor da produtividade 

primária do fitoplâncton é de 4.530 mgC.m
-3

/hora e ocorre na zona de 100% de penetração de 

luz onde com a fotoinibição registra-se maior produtividade (180,7 mgC.m
-3

/hora) à 1% de 

penetração de luz (BAMBI; SILVA, 2000). 

A produção primaria fito planctônica é um processo complexo na qual estão 

envolvidos diferentes fatores bióticos e abióticos. Correspondendo ao aumento de biomassa 

em um intervalo de tempo mais as perdas ocorridas. Desta maneira a produção primaria e a 
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quantidade de matéria orgânica acrescida pela fotossíntese ou quimiossíntese em um dado 

intervalo de tempo (ESTEVES, 2011). 

Uma das principais dificuldades na produção dos alevinos está relacionada a qualidade 

e a quantidade de alimentos adequados, nos primeiros dias de vida desse organismo é de 

grande importância, a disponibilidade de produção primaria de fitoplâncton e zooplâncton no 

ambiente (PEREIRA, 2001)  

Dessa cadeia produtiva fito planctônica é que irá depender a saúde física e química do 

peixe, principalmente na fase de alevinagem, pois o fitoplâncton é na realidade a base de toda 

cadeia alimentar dentro do tanque de piscicultura, se bem que conforme o processo produtivo 

essa cadeia alimentar pode sofrer alterações dependendo das estações chuvosas ou mesmo de 

enchentes (LIMA, 2011). 

 

3 METODOLOGIA 

Os estudos foram realizados na Piscicultura de Vale do Rio Machado, localizada na 

Linha 20, Setor BR da área rural do município de Presidente Médici - RO (Figuras 1). A área 

da propriedade destinada para atividade de piscicultura está distribuída em treze viveiros. 

Sendo que seis destes viveiros estão destinados a alevinagem, e os demais estão destinados 

para as matrizes reprodutoras da piscicultura.  

Os viveiros são abastecidos com água procedente do afloramento de uma nascente da 

propriedade, vizinha de modo que, a parte do terreno na qual se encontra a nascente não faz 

parte da propriedade da Piscicultura Vale do Rio Machado, porém, esta está conservada 

ambientalmente (possui mata ciliar e é cercada de modo que os bovinos não têm acesso) 

garantindo a quantidade e qualidade da água para o abastecimento dos viveiros. 

 

 

 

Figura 1 - Piscicultura Vale do Rio Machado. 
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Fonte: Adaptado do Google Earth (acesso em: 09/07/2016). 

 

Para a seleção dos pontos amostrais levou-se em conta que o abastecimento dos 

viveiros ocorre de modo interligado “tipo cascata” em que a nascente abastece o primeiro 

viveiro e a partir daí a água de um viveiro abastece o outro, de modo que, a água contida no 

último viveiro consequentemente passou por todos os anteriores. Neste contexto a 

amostragem ocorreu somente em viveiros de alevinagem. 

As amostragens foram realizadas entre o período de Set./2015 a Jun./2016, para a 

coleta das amostras para análise da flora fito planctônica foram utilizados potes de vidro 

previamente limpos e identificados com volume de 0,5 L. As amostras foram coletadas nos 

viveiros de números 1, 2, 3, 4, 12,13 a 0,30 cm de profundidade na coluna de água dos 

viveiros, utilizando a rede de coleta de plâncton (Figura 2), em seguida tais amostras foram 

transportadas para o Campus da UNIR de Presidente Médici para o Laboratório de Análises 

Físico-Químicas e Microbiológicas (LAFQM,) onde foram analisadas. As análises das 

amostras foram realizadas por meio de preparações de lâminas para leitura imediata através da 

observação em microscópio óptico binocular (BIOVAL), e posteriormente foi realizada 

comparação com ilustração e descrição dos organismos encontrados com auxílio da 

bibliografia especializada (BICUDO; MENEZES, 2006; CALIJURI; ALVES; SANTOS, 
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2006; SANT´ANNA, et al. 2006; FRANCESCHINI et al., 2010) e da chave dicotômica, para 

cada amostra foram analisadas cinco lâminas. 

A escolha de apenas um  ponto  de amostragem em cada viveiro se baseou na literatura 

de Bicudo e Bicudo (2004), onde afirma que em ambientes rasos (cerca de 2 m de 

profundidade) são amostrados na superfície e no fundo ou apenas na superfície, supondo 

ausência de estruturação vertical, de forma que, se não considerarmos esta ausência muitas 

vezes se realiza esforço de coleta maior que o necessário.  

Figura 2 - Coleta de fitoplâncton nos viveiros de alevinagem. 

 

Fonte: Bay-Hurtado, F. (2016) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os organismos foram identificados em nível de gênero e classificados nos seguintes 

grupos: Bacillariophyceae, Chlamydophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Trebouxiophyceae e Zygnematophyaceae.  
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Tabela 2 – Identificação taxonômica das classes de algas fitoplanctônicas identificadas 

em sete coletas realizadas entre set./2015 a jun./2016. 

COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA   
Viveiro    

01 

Viveiro 

02 

Viveiro 

03 

Viveiro 

04 

Viveiro 

12 

Viveiro 

13 

BACILLARIOPHYCEAE       

Bacillariales       

Bacillariaceae       

Nitzschia p1     x   

CHLOROPHYCEAE       

Chaetophorales       

Chaetophoraceae       

Stigeoclonium sp1 X x xx x   

Chlamydomonadales       

Chamydomonadaceae       

Chamydomonas sp1 xx  x x  x 

Chlorococcales       

Hudrodictyaceae       

Pediastrum sp1 X x xxxx xxx xx  

Pediastrum sp2 X  xx xxx   

Treubariaceae       

Treubaria sp 1 X   x   

Sphaeropleales       

Scenedesmaceae       

Coelastrum sp1 xx xx x  xxx x 

Crucigenia sp1 X   xx   

Desmodesmus sp1 xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx 

Desmodesmus sp2 X  xxx x   

Desmodesmus sp3 X  xx xxx   

Scenedesmus sp1 xxx  xx xxx xxx x 

Tetradesmus sp1  x  x   

Tetrallantos sp1  xx x x x  

Selenastraceae       

Ankistrodesmus sp1  X  x xx x  
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Tabela 1 - Identificação taxonômica das classes de algas fitoplanctônicas identificadas em sete coletas 

realizadas entre set./2015 a jun./2016. 

(Continuação) 

Ankistrodesmus sp2     x  

Scenedesmus sp1 xxx  xx xxx xxx x 

Volvocales       

Volvocaceae       

Pledorina sp1 xxxxx xx x xxxx x  

CYANOPHYCEAE       

Chroococcales       

Synechococcaceae       

Rhabdogloea sp1 X x xx x  x 

Oscillatoriales       

Leptolyngbyaceae       

Leibleinia sp1 X x    x 

Microcoleaceae       

Arthrospira sp1 X  x x x  

Nostocales       

Aphanizomenonaceae       

Raphidiopsis sp1 X x     

Oscillatoriales       

Oscillatoriaceae       

Oscillatoria sp1 xxx xx x x x x 

Phormidiaceae       

Phormidium sp1 xxx x xxxx xxxx xxx xx 

Phormidium sp2     x  

Phormidiaceae       

Planktothrix sp1   xx    

Pseudonabaenales       

Pseudanabaenaceae       

Jaaginema sp1 xxx x x xxx   

Synechococcales       

Merismopediaceae       
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Aphanocapsa sp1 X x xx x  x 

       

Tabela 1 - Identificação taxonômica das classes de algas fitoplanctônicas identificadas em sete coletas realizadas 

entre set./2015 a jun./2016.  

(Conclusão) 

Chlorollales       

Chlorellaceae       

Closteriopsis sp1 X xxxxxx x xx   

Closteriopsis sp2  x x    

ZYNGNEMATOPYCEAE       

Desmidiales       

Desmidiaceae       

Staurastrum sp1 X x xx xx x  

Staurastrum sp2 X x x x   

Staurastrum sp3   x    

Onde o X representa a presença em cada coleta realizada. 

 

De modo geral, a classe com maior representatividade em nível de riqueza de táxons e 

de maior ocorrência nos viveiros foi a Chlorophyceae, com predominância significativa em 

densidade do gênero Desmodesmus sp nos viveiros 3 e 4, predominou em diversidade em 

todas as coletas, com maior aparecimento no período chuvoso (dez./2015, fev./2016 e 

maio/2016). Neste sentido os resultados confirmam que as espécies pertencentes à divisão 

Chlorophyta é um grupo predominante do plâncton de água doce, como descrito por 

Bortolucci e Moraes (2014).  

Para alguns lagos, as clorofíceas chegam a corresponder a 90% do fitoplâncton 

ocorrente, apresentando uma ampla distribuição e sendo consideradas cosmopolitas, estas 

apresentam um papel fundamental na manutenção da vida aquática, pois são organismos 

capazes de converter e disponibilizar a energia luminosa para os demais elos da cadeia trófica.  

O grupo Chlorophyceae é bem representado em ambientes aquícolas subtropicais, estando 
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adaptado a amplo espectro de condições ambientais, fato que dificulta sua utilização como 

indicador de qualidade de água (FALCO; CALIJURI, 2002). 

O grupo Bacillariophyceae pode ser utilizado como um avaliador da qualidade da 

água, onde a presença do gênero Melosira sp. indica água oligotrófica, característica 

condizente ao encontrado para o ponto amostral em questão (KWANDRANS et al., 1998). 

As Cianofíceas apesar de não terem sido a classe com maior diversidade de táxons 

mostraram uma ocorrência constante nas amostras coletadas e, a divisão Cyanophyta segundo 

Esteves (1998) tanto podem ser autotróficas (assimilam CO2 com ajuda de energia solar) 

como mixotróficas (assimilam compostos orgânicos), o que possibilita a estas algas viverem 

nas partes profundas dos lagos na ausência de luz, esta grande capacidade adaptativa 

possibilita sua distribuição em todos os biótopos do ecossistema lacustre: interface água-ar, 

toda coluna d’água, sedimento, sobre macrófitas aquáticas, etc.  

A Piscicultura estudada apresenta disposição sequencial de tanques e fluxo contínuo 

de água, assim a água de um tanque é passada para outro sem tratamento, o que pode 

prejudicar a sua qualidade e, consequentemente, alterar a comunidade fito planctônica, 

promovendo condições adequadas para florescimento de Cyanobacteria, como observado no 

estudo realizado por Sipaúba-Tavares et al. (2010), e também encontramos esta ocorrência na 

realização deste estudo pois a espécie Phormidium sp1esteve presente em todas as coletas 

realizadas. . 

Mesmo não tendo sido observado o bloon de Cyanobacterias, deve-se ter muito 

cuidado uma vez que organismos aquáticos cultivados em grande presença destas algas, 

podem apresentar gosto desagradável, conhecido como off-flavor, impactando a atividade 

econômica (ZHONG et al., 2011). Além disso, o florescimento deste grupo alga pode trazer 

outros problemas ambientais, como elevada turbidez, anoxia, morte de peixes e alteração na 

cadeia trófica, com potencial risco à saúde humana (LURLING: FAASSEN, 2012). 

Muitas espécies, quando em condições favoráveis, crescem em altas densidades, 

fenômeno este denominado floração de algas (em inglês denomina-se bloom) que ocorrem em 

dias quentes e calmos principalmente em lagos eutróficos ou eutrofizados artificialmente, 
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durante este período localizam-se principalmente nas camadas superficiais da coluna d’água 

devido aos vacúolos gasosos (adaptação à flutuação) (ESTEVES, 1998). Dentre as cianofíceas 

formadoras de floração ocorridas no período estão os gêneros Oscillatoria e Microcystis. 

Durante a realização deste estudo verificou-se que alguns dos viveiros apresentaram sinais de 

florações com coloração desuniforme esverdeada intensa acima  da cor padrão.  

Ecossistemas artificiais, como os viveiros de piscicultura, são sistemas com relativo 

controle das entradas e saídas de água, quantidade de animais aquáticos cultivados e 

quantidade e qualidade de alimentos fornecidos para estes seres vivos. Estes ecossistemas 

também estão sujeitos a rápidas mudanças, estando susceptíveis a imprevisíveis distúrbios 

externos aleatórios, como a quantidade de chuva (POULÍCHOVA et al., 2009). Os distúrbios 

podem ser ainda maiores quando o empreendimento é construído em local com alto 

escoamento superficial, principalmente próximo a plantações e criações de animais 

domésticos. 

Mudanças nas propriedades físico-químicas da água influenciam diretamente os 

organismos aquáticos, principalmente o fitoplâncton (RANGEL et al., 2009). As algas 

existentes na água de empreendimentos aquícolas são importantes porque podem afetar a 

qualidade da água, modificando a cor, cheiro, gosto, oxigênio dissolvido e turbidez (SEM; 

SONMEZ, 2006). 

Conforme Kubitza (2003) o excessivo desenvolvimento do fitoplâncton geralmente é 

indicado pela formação de grumos de algas (formados por células mortas de algas que 

flutuam na superfície) que em função dos ventos, começam a se concentrar nas margens dos 

viveiros, levando a perda de uniformidade de cor da água, formando uma espécie de “nata” de 

fitoplâncton, sendo a formação dos grumos e natas de algas um sinal de que a população está 

entrando em senescência e nesta fase grumos e nata começam a apresentar aspecto 

esbranquiçado (leitoso) em função da ruptura das células e consequente lavagem de seus 

pigmentos.  

Alguns fatores são sugeridos como coadjuvantes na ocorrência da morte súbita do 

fitoplâncton como: inadequado suprimento de gás carbônico; insuficiência de nutrientes para 
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manutenção do intenso crescimento do fitoplâncton; alterações bruscas de salinidade e 

temperatura; ocorrência de sucessivos dias nublados; foto-oxidação das algas (intensa 

radiação solar) e temperatura elevada, após a morte das algas, os compostos nitrogenados 

retornam ao sistema através dos processos de decomposição e mineralização da matéria 

orgânica (PEREIRA; MERCANTE, 2005). 

Apesar de não ter sido possível realizar a contagem quantitativa da densidade fito 

planctônica dos gêneros, com a observação das amostras  pode-se verificar que os gêneros 

Desmodesmus sp1, Desmodesmus sp2, Desmodesmus sp3, Scenedesmus sp1, Pleodorina sp1, 

Phormidium sp1, Closteriopsis sp1, Staurastrum sp1 e Staturastrum sp2 apresentaram-se 

constantes,  o que pode estar relacionado com o aumento da concentração de nutrientes, o que 

é consequência do sistema interligado de abastecimento e escoamento da piscicultura.  

Segundo Brandão (2011), em geral, águas limpas e pobres em nutrientes apresentam 

uma comunidade fito planctônica pouco abundante, com alta diversidade, enquanto águas 

ricas em nutrientes apresentam grande número de organismos, pertencentes a poucas espécies.  

Houve floração fito planctônica no viveiro 07, registrada na coleta de maio/2016, o 

qual é destinado a matrizes de pirarucu, (Figura 4) e este apresentou a formação de grumos, o  

que pode ter sido ocasionado a sua alta concentração de nutrientes devido a sua localização 

estar situada próximo pocilga da propriedade, e os dejetos (fezes) deste escoarem para este 

viveiro. 

Figura 4 - Floração fitoplanctônica no viveiro 7 (maio/2016). 

 
Fonte: Bay-Hurtado, F. (2016). 
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Conforme Kubitza (2003) o excessivo desenvolvimento do fitoplâncton geralmente é 

indicado pela formação de grumos de algas (formados por células mortas de algas que 

flutuam na superfície) que em função dos ventos, começam a se concentrar nas margens dos 

viveiros, levando a perda de uniformidade de cor da água, formando uma espécie de “nata” de 

fitoplâncton, sendo a formação dos grumos e natas de algas um sinal de que a população está 

entrando em senescência e nesta fase grumos e nata começam a apresentar aspecto 

esbranquiçado (leitoso) em função da ruptura das células e consequente lavagem de seus 

pigmentos.  

Alguns fatores são sugeridos como coadjuvantes na ocorrência da morte súbita do 

fitoplâncton como: inadequado suprimento de gás carbônico; insuficiência de nutrientes para 

manutenção do intenso crescimento do fitoplâncton; alterações bruscas de salinidade e 

temperatura; ocorrência de sucessivos dias nublados; foto-oxidação das algas (intensa 

radiação solar) e temperatura elevada, após a morte das algas, os compostos nitrogenados 

retornam ao sistema através dos processos de decomposição e mineralização da matéria 

orgânica (PEREIRA; MERCANTE, 2005). 

Na Piscicultura Vale do Rio Machado houve apenas a morte parcial de fitoplâncton no 

Viveiro 07 viveiros (como citado acima), que possivelmente diminuiu a concentração de OD, 

o que foi corrigido com o aumento da renovação d’água. Porém quando não são tomadas 

medidas que corrijam a qualidade da água pode ocorre à morte súbita total do fitoplâncton nos 

viveiros e a água adquire a condição de qualidade conhecida como síndrome do baixo OD – 

“LODOS”, pois ocorre à morte do principal produtor de oxigênio, e essa condição de baixo 

OD é agravado pela alta concentração de amônia, gás carbônico e nitrito, levando a morte 

total dos peixes caso não seja providenciado aeração da água do viveiro e mesmo com a 

aeração os peixes podem ficar sensíveis ao manejo e susceptíveis a doenças. Se a floração for 

por algas produtoras de substancias tóxicas aos peixes, mesmo com a correção do OD, as 

toxinas liberadas após a morte destas ficam presentes no meio aquático podendo estressar e ou 

até levar a morte destes animais. Na lise celular além das sustâncias tóxicas também podem 
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ser liberadas outros compostos que podem causar o mau sabor (off-flavor) aos peixes 

(ESTEVES, 1998).  

O estudo dos componentes do fitoplâncton, sua identificação e quantificação são de 

grande interesse para avaliar as condições ecológicas do ecossistema aquático, antecipar e 

controlar situações indesejáveis ou incompatíveis com a finalidade do cultivo, ter uma base de 

dados que proporcione o conhecimento sobre estes é de grande importância inclusive para o 

desenvolvimento de culturas de interesse econômico principalmente para a piscicultura. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, pode se afirmar que a classe com maior 

representatividade em nível de riqueza de ocorrência nos viveiros foi a Chlorophyceae. 

Todavia, as Cianofíceas mesmo não sendo uma classe com mais diversidade de espécies, 

porém se mostrou de grande influência na comunidade fito planctônica, com alta diversidade 

do gênero Phormidium sp1 e Oscilatória sp1 que foram associadas a florações pontuais na 

piscicultura, porém não afetaram ou não ocorreram em abundância suficiente para que 

pudessem causar intoxicação dos de alevinos tambaquis cultivados, uma vez que estes não 

apresentaram nenhum dos sintomas do quadro clinico de intoxicação como prostração, 

anorexia ou até mesmo mortandade durante o ciclo de cultivo. 
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RESUMO 

 

O clima da Amazônia propicia a piscicultura, que vem sendo considerada o novo agronegócio em Rondônia 

devido ao crescimento desde tipo de empreendimento no Estado. Este trabalho visa estudar os principais 

indutores para inovação do processo de industrialização de peixes em cativeiro, para auxiliar esta pesquisa foram 

elaborados três objetivos específicos: levantar o processo produtivo da atividade desenvolvida em um pequeno 

criatório de peixe (1) analisar os principais elementos considerados na estratégia competitiva do agronegócio 

pesqueiro em cativeiro em estudo (2) e apontar os indutores de inovação válidos para a atividade estudada. O 

estudo está embasado em conceitos de piscicultura sob a ótica de GARRUTI (2003), Ministério da Pesca e da 

Aquicultura e do Centro de Produções Técnicas – CTP. Trata ainda do sistema de produtivo de piscicultura de 

acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), cultivo de peixes em 

tanque segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), análise SWOT e estratégia 

competitiva conforme Michael Potter (1986) e conceitos de inovação. É abordado o processo de produção de 

peixes em cativeiro na unidade pesquisada na modalidade do estudo de caso através da realização de pesquisa in 

loco e entrevistas com o produtor e seus ajudantes, foi possível observar a estratégia utilizada pelo produtor na 

produção e ainda realizar uma análise SWOT do empreendimento e sugerir melhorias e inovações voltadas para 

a piscicultura dentre elas a implantação de um novo método de produção que acomoda a produção de dois tipos 

produtos em uma mesmo espaço. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Piscicultura. Inovação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Piscicultura trata da criação de peixes, e é considerada uma das áreas 

da aquicultura, é uma alternativa para a pesca comercial pois não causa grandes impactos 

ambientais uma vez que os peixes são criados em cativeiro isso cria uma ferramenta para 

geração de fonte de renda para os criadores. Em ambientes supervisionados como os tanques 

de piscicultura, não há impacto nenhum ao meio ambiente. 

Atualmente a Piscicultura é considerada o novo agronegócio do Estado de Rondônia 

face ao elevado desempenho da atividade nos últimos anos no Estado, isso se deve aos 

https://www.embrapa.br/
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investimentos feitos pelo Governo nesses anos, facilitação de crédito e incentivos fiscais 

dados aos piscicultores são exemplos destes investimentos. Com o objetivo de conhecer a 

realidade do processo de produção deste tipo de empreendimento, formula-se o 

questionamento: Por que criar peixe em cativeiro? Para tanto, a análise do tema pretende 

apontar inovações dentro deste processo. 

Este trabalho é composto por itens e subitens, onde constituem os objetivos a revisão 

teórica e conceitual que atende ao assunto estudado, a metodologia e os procedimentos 

realizados, no momento da análise e discussão dos resultados abordados na pesquisa, 

posteriormente as conclusões. O objetivo geral desta tarefa é estudar os principais indutores 

para inovação do processo de industrialização de peixes em cativeiro; e os objetivos 

específicos são: levantar o processo produtivo da atividade desenvolvida em um pequeno 

criatório de peixe (1), analisar os principais elementos considerados na estratégia competitiva 

do agronegócio pesqueiro em cativeiro em estudo (2), e apontar os indutores de inovação 

válidos para a atividade estudada. (3). 

 

1.1. Apresentação 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso realizado em um pequeno criatório 

de peixe, o mesmo é composto por tópicos e subtópicos, onde versão os objetivos a revisão 

teórica e conceitual que atende ao tema trabalhado, a metodologia e os procedimentos 

realizados, no momento da análise e discussão dos resultados abordados na pesquisa, 

posteriormente as considerações da mesma. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral  

Estudar os principais indutores para inovação do processo de industrialização de 

peixes em cativeiro.  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

Levantar o processo produtivo da atividade desenvolvida em um pequeno criatório 

de peixe; 

Analisar os principais elementos considerados na estratégia competitiva do 

agronegócio pesqueiro em cativeiro em estudo; 

Apontar os indutores de inovação válidos para a atividade estudada.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

2.1 Teoria da contingência 

Conforme o levantamento teórico baseado em Chiavenato (2011) a palavra 

contingência diz respeito à algo incerto ou eventual, que pode acontecer ou não, dependendo 

das circunstâncias, ou seja, nada é absoluto. Morgan (1996) conceituou a teoria da 

contingência como a adaptação da organização ao ambiente no qual ela está inserida. Ou seja, 

não se trata de uma oscilação, mas sim uma transformação indispensável diante o ambiente no 

qual a empresa está inserida.  

A teoria contingencial apresenta como aspecto básico: que a organização é sistêmica e 

um sistema aberto, ou seja, o ambiente é que causa as mudanças na organização não somente 

o ambiente, mas sim aquilo que interessa diretamente a ela. Desta forma fica claro que não 

existe apenas um único melhor jeito (the best way) de organizar das empresas, em vez disso as 

empresas precisam adaptar- se ao sistema e ao ambiente. É criada então uma associação entre 

a organização e as práticas administrativas pertinentes visando a conquista do objetivo da 

empresa. 

 

2.2 Piscicultura 

GARRUTI (2003) conceitua a piscicultura como uma atividade econômica rentável e 

pode se transformar em uma medida eficiente de preservação da natureza. Para que isso 
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aconteça, são necessários conhecimentos biológicos e zootécnicos básicos da espécie de peixe 

que se deseja cultivar, além de informações sobre a utilização correta da água. 

Com base no Ministério da Pesca e da Aquicultura, pode- se distinguir a atividade 

pesqueira de acordo com a finalidade econômica e social, onde, existem três tipos distintos de 

pesca no Brasil: amadora, artesanal e industrial, todas regulamentadas e assistidas pelo 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Onde fica a cargo desta instituição propor políticas, 

programas e ações que visam o desenvolvimento sustentável da pesca brasileira. 

Sob a ótica do Centro de Produções Técnicas - CTP a piscicultura é um dos ramos 

da aquicultura, definida como a arte de criar e multiplicar os peixes, cujo qual é percebido 

um crescimento de forma célere nos últimos anos. Ainda de acordo com a mesma fonte com a 

crescente demanda por pescado, tanto no mercado interno quanto externo, e os programas de 

incentivo do governo, a atividade pesqueira se mostra como um excelente negócio gerador de 

emprego e renda para os trabalhadores do setor. 

 

2.3 Sistema Produtivo da Piscicultura 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) a cadeia produtiva da piscicultura compreende as seguintes etapas: Produção 

(instalação do cultivo, povoamento, engorda, despesca e abate), Processamento (Limpeza, 

classificação, pesagem, embalagem, congelamento e estocagem) e Comercialização. 

 

2.4 Cultivo de Peixes em Tanques 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) no sistema 

superintensivo são usados tanques de pequeno porte, geralmente de alvenaria, com grande 

fluxo de água de boa qualidade para promover a renovação total da água em um curto período 

de tempo. O cultivo em tanques de rede foi inicialmente aplicado quase tão somente para 

cultivar trutas. Quando os tanques puderam ser fabricados de materiais não perecíveis e a 

fabricação dos alimentos artificiais comprimidos tornou-se possível, a piscicultura 

http://www.cpt.com.br/curso/23/5428/criacao-comercial-de-surubim.html
http://www.cpt.com.br/curso/41/5322/tecnicas-de-processamento-de-peixes.html
https://www.embrapa.br/
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superintensiva foi expandida para cultivos de outras espécies de peixes mais preciosas, como 

a enguia, bagre de canal (EUA), bagre da Europa, tilápia nilótica, salmão do Atlântico, etc. 

 

2.5 Análise SWOT 

O termo SWOT resulta da conjugação do acrônimo Strengths (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise sob o entendimento 

de SILVEIRA (2001) assa análise SWOT corresponde à identificação por parte da 

organização e de forma integrada dos principais aspectos que caracterizam a sua posição 

estratégica num determinado momento, tanto interna como externamente. 

 

Figura 1: Modelo de matriz SWOT, em português, FOFA. 

 

Fonte: Autoral 

 

De acordo com WRIGHT (2000) o objetivo da análise é possibilitar que a empresa se 

posicione para tirar vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou 

minimizar as ameaças ambientais. Com isso a empresa tenta maximizar seus pontos fortes e 

moderar o impacto dos seus pontos fracos. A análise também é útil para revelar pontos fortes 

que ainda não foram plenamente utilizados e identificar pontos fortes que podem ser 

corrigidos. 

 

 

Strenghts 

(Forças) 

 

Weaknesses 

(Fraquezas) 

Opportunities 

(Oportunidades) 

Threats 

(Ameaças) 

SWOT 

(FOFA) 



 

543 

 

2.6 Estratégia competitiva 

A palavra estratégia é oriunda da palavra grega strategos, que significa a ciência de se 

um general. No início esta palavra era associada com a função de guiar as forças militares 

para vencer os inimigos, ainda sim a palavra era atrelada a planejamento e tomada de 

decisões. Segundo Michael Potter (1986) a estratégia se trata de um mecanismo de defesa 

contra as forças competitivas do mercado (competitividade da concorrência, risco de novos 

entrantes, ameaça de substitutos, poder dos fornecedores e poder dos compradores), que atua 

de forma com que aumente as chances da empresa de obter um retorno maior sobre o 

investimento realizado anteriormente. Logo a estratégia é o padrão ou plano que integra as 

principais metas organizacionais e planos de ação em um todo coerente. 

 

2.7 Conceito de inovação de processos 

Embasado na afirmação de Batista (2012), processos são as configurações das 

atividades usadas na condução das operações internas à empresa. A inovação, nesta dimensão, 

pressupõe o reprojeto de seus processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou um 

tempo de resposta (tempo de ciclo) menor. Por isso sugere-se a necessidade de explorar a 

fundo esse tema e demonstrar os benefícios de se desenvolver uma inovação baseada no 

processo administrativo disciplinar.  

Com base em conceitos oferecidos pelo site Inventa, inovação trata de mudanças no 

processo de produção do produto ou serviço. A inovação não gera obrigatoriamente impacto 

no produto final, no entanto acarreta benefícios no processo de produção, frequentemente com 

aumentos de produtividade e redução de custos. A inovação tem a capacidade de agregar 

valor aos produtos de uma empresa, divergindo-a, no ambiente competitivo. A inovação é 

também de grande importância em mercados commoditizados, ou seja, com alto nível de 

competição e cujos produtos são praticamente equivalentes entre os ofertantes. Logo, os que 

inovam neste contexto, seja de forma parcial ou radical, de produto, processo ou modelo de 

negócio, ficam em posição de vantagem em relação aos demais competidores. 
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3 METODOLOGIA 

Consoante Cleber e Ernani (2013) a Metodologia é a aplicação de procedimentos e 

técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de 

comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. Neste presente 

trabalho foi realizado o método de estudo de caso cujo qual estudo de caso consiste em coletar 

e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da 

pesquisa. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o 

ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente 

e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. Nesse 

caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam sem qualquer 

manipulação intencional do pesquisador. A metodologia pode ser entendida como a etapa que 

é mostrada as abordagens e procedimentos adotados na elaboração da pesquisa de forma que 

outra pessoa possa reaplicá-la. 

Foram efetuados levantamento bibliográfico através de livros, sites, manuais e outros 

artigos e em seguida visita in loco junto à unidade de pesquisa. A seguir será apresentado o 

diagrama explicativo da metodologia adotada. 
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Figura 2: Diagrama do procedimento metodológico. 

 
Fonte: Adaptado pela autora. 

 

A seguir no Quadro 1 é apresentado a descrição dos procedimentos adotados nesse 

estudo de caso: 

Quadro 1: Especificação dos procedimentos metodológicos adotados. 

Procedimentos Descrição 

Levantamento bibliográfico Consultas em livros, manuais, e artigos pertinentes ao tema de estudo. 

Levantamento webliográfico Pesquisas em sites, revistas eletrônicas e repositórios acadêmicos. 

Visita técnica 
Visita in loco com a finalidade de analisar o processo de produção de peixes 

em cativeiro. 

Entrevista 

Foram efetuadas conversações informais o proprietário do empreendimento 

assim como com seus ajudantes, com o objetivo de observar e analisar os 

processos ali realizados. 

Reuniões sobre resultados 

obtidos 

Foram realizados encontros entre a autora deste trabalho com seu orientador a 

fim de sanar possíveis dúvidas sobre o preparo da tarefa. Posteriormente foi 

realizada análise das informações obtidas para elaboração do estudo de caso. 

Fonte: Autoral. 

     Levantamento teórico 
Referencial teórico 

1. Conceitos de Piscicultura; 

  2. Sistema Produtivo de              

 piscicultura; 

3. Cultivo de Peixes em 

tanques; 

4. Análise SWOT; 

4. Estratégia Competitiva e 

5. Conceitos de Inovação. 

 

Objeto de estudo 

1. Criatório pesquisado 

 

Procedimentos 

1. Levantamento 

bibliográfico e webliográfico; 

2. Visita in loco e 

3. Entrevista com o 

proprietário e ajudantes. 

 

Método 

1. Estudo de caso 

 



 

546 

 

4 RESULTADOS 

A presente tarefa desenvolveu- se em um pequeno criadouro familiar de peixes em 

cativeiro de uma colônia de pescadores em Porto Velho capital do Estado de Rondônia. O 

criadouro está produzindo peixes em cativeiro há cerca de 3 anos. Advinda de um sonho de 

negócio do patriarca da família aliada com a necessidade de geração de renda o 

empreendimento conta com espaço próprio de produção e com 05 pessoas que fornecem mão 

de obra sem qualificação certificada. 

Um ponto relevante para a piscicultura no Estado de Rondônia é que a mesma vem 

sendo tratada na região como novo agronegócio, em razão do desempenho impressionante da 

atividade nos últimos três anos, que cresceu 300% no período.  A informação é do 

superintendente Giovan Damo, da Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca no 

Estado. 

O criadouro de peixe em cativeiro em questão é composto por 2 tanques com medidas 

de 10x25 em formato retangular com 1,50m de profundidade, construído em alvenaria e 

impermeabilizado com lona com conexões de tubo de PVC para condução da água do poço 

artesiano até o tanque, um  caminhão baú Hyundai hr pequeno, carrinhos de mão, foice, pá, 

picaretas, 4 freezers sendo 02 verticais e 02 horizontais, caixas de isopor, balanças, redes, 

termômetro e um galpão para limpeza dos peixes.   

Nos tanques é criado apenas um tipo de peixe o Tambaqui, é uma espécie nativa dos 

rios Amazonas. Em seu ambiente natural essa espécie atinge porte máximo aproximadamente 

de 100 cm e acima de 30 kg de peso. Apresenta dentição forte que lhe facilita quebrar os 

frutos e sementes que caem na água durante o período de cheia dos rios. O hábito alimentar 

tem preferência por sementes de castanheiras e de palmeiras e ainda de plâncton, frutas, 

insetos aquáticos, caracóis, sementes e grãos de cereais, pequenos peixes, folhas e brotos de 

plantas aquáticas. Uma das razões do sucesso da adaptação do tambaqui para o cultivo em 

cativeiro é exatamente a sua capacidade de aproveitar vários tipos de alimentos disponíveis no 

viveiro, inclusive a sua capacidade de filtrador de plâncton. 

https://www.google.com.br/search?q=caminhao+hyundai+hr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA5eWirKXJAhXMMpAKHa8-BJkQsAQINA
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O processo de produção do tambaqui em cativeiro realizado por esta unidade estudada 

é realizado conforme fluxograma abaixo. 

 

4.1 Levantamento do processo produtivo da atividade desenvolvida no criatório de peixe 

em estudo 

A seguir o quadro especificativo das etapas do processo.  

Quadro 2: Quadro especificativo do  fluxograma 

Etapas Descrição 

1.Início 1.1 Início do processo de produção 

2. Etapa 01 

 
2.1 É identificada a necessidade da compra de alevinos; 

3. Etapa 02 

 
3.1 O fornecedor de alevinos é contatado 

4. Etapa 03 

4.1 Verificar se o fornecedor tem alevinos disponíveis; 

4.2 Se o primeiro fornecedor não tiver alevinos disponíveis o produtor contata um segundo 

fornecedor 
5. Etapa 04 

 
5.1 O produtor busca os alevinos 

6. Etapa 5 6.1 Translado dos alevinos para os tanques 

7. Etapa 6   7.1 Os alevinos já com dois meses de idade são mudados para o tanque de engorda 

8. Etapa 7 
7.1 São realizadas pesagens para verificar se os peixes estão aptos para a despesca, caso 

não estejam os peixes são devolvidos para o tanque 

9. Etapa 8 8.1 Despesca, os peixes são mortos através de choque térmico entre as águas 

10. Conector Conector 

11. Conector Conector 

12. Etapa 9 

12.1 Limpeza do peixe  

12.2 Lavagem 

12.3 Toalete 

12.4 Decapitação 

12.5 Evisceração 

12.6 Descamação 

12.7 Ticagem 

12.8 Lavagem para tirar resíduos de sangue 

12.9 Estocagem 

13. Etapa 10 13.1 Transporte dos peixes para o local de comercialização 

14. Etapa 11 14.1 Comercialização dos peixes 

15. Fim 14.1 Finalização do processo produtivo  

Fonte: Autoral 

 

O processo de produção é realizado em dez etapas, a primeira se inicia se inicia com a 

identificação da compra dos alevinos que são adquiridos de fornecedores do interior do 
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Estado que também possuem criadouro de peixes em cativeiro, estes são contatados através de 

telefonemas ou e-mails, verifica- se a disponibilidades de alevinos com aquele fornecedor, 

caso o primeiro fornecedor não tenha os alevinos para vender ao produtor um segundo 

fornecedor é contatado, o produtor dirigi- se até o centro de criação do fornecedor para 

transportar os alevinos até seu local de produção, os alevinos chegam ao tanque 01 em 

pequenos sacos individuais onde são despejados no tanque já preenchido com água limpa 

(advinda de poço artesiano) ainda dentro dos sacos onde permanecem em média 15 minutos a 

fim de evitar o choque de temperatura entre as águas, os alevinos permanecerão neste tanque 

cerca de 2 meses. 

A seguir os alevinos são alocados no tanque 02, o de engorda. Nesta segunda etapa os 

peixes perduram aproximadamente cerca de 6 a 7 meses, são realizadas pesagens para 

verificar a aptidão dos peixes para a despesca, caso não estejam o peixe é devolvido para o 

tanque, na despesca os peixes são mortos pelo método de choque térmico, que consiste em 

colocá-lo, ainda vivo, em uma piscina com água e gelo, posteriormente com o peixe, já morto, 

o processo da continuidade com a limpeza, onde ocorre a limpeza do peixe, lavagem, toalete, 

decapitação, evisceração, descamação, ticagem, lavagem para tirar resíduos internos, 

estocagem. Após é realizado o transporte dos peixes para o local de comercialização dos 

peixes e enfim a comercialização dos mesmos. 

 

4.1.1 Análise dos principais elementos considerados na estratégia competitiva do agronegócio 

pesqueiro em cativeiro em estudo 

A análise das forças e fraquezas auxilia a empresa a reconhecer os fatores de sucesso 

para a organização. Essa análise ampara a organização no reconhecimento dos pontos 

fundamentais em seu produto, proporcionando a criação de inovações. Essa análise se 

desenvolve de forma simples e flexível. Na unidade pesquisada observou– se vários pontos de 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A seguir é realizada através de uma figura 

explicativa a análise SWOT do processo de produção da criação de peixe. 
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Figura 4: Análise SWOT do processo de produção 

 
Fatores Internos Fatores Externos 
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 Fidelidade dos clientes; 

 Espaço físico amplo e 

 Clima favorável para produção. 

 

OPORTUNIDADES 

 Incentivos fiscais; 

 Parcerias público privado e 

 Expansão da piscicultura. 
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FRAQUEZAS 

 Mão de obra desqualificada; 

 Maquinários defasados e  

 Ausência de controle gerencial formal 

 

AMEAÇAS 

 Grandes produtores e 

 Leis ambientais. 

 

Fonte: Autoral 

 

O empreendimento apresenta como forças a lealdade dos clientes que são fixos, o 

empreendimento mostra grande espaço físico para a produção com possibilidade de aumento 

de número de tanques e ambiente propício para produção. As oportunidades são dadas através 

da expansão da piscicultura no Estado, formalização do negócio e possível parceria público 

privada. As fraquezas são embasadas na ausência do controle contábil, maquinários defasados 

e mão de obra desqualificada. No que concerne às ameaças são destacadas os maiores 

produtores e a Legislação ambiental. 

4.2 Principais elementos considerados na estratégia competitiva  

A principal estratégia do empreendimento se dá após a fase da despesca, uma vez que 

neste momento a peixe inicia um novo processo de produção, o de limpeza e comercialização. 

A seguir é demonstrado através de um quadro dos processos de limpeza e comercialização. 
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Quadro 3: Fases da produção 

Fases da produção Descrição 

Lavagem Processo de retirada da impureza externa do peixe; 

Toalete Retirada dos esporões, nadadeiras e sangue; 

Decapitação Retirada da cabeça; 

Evisceração Retirada das guelras e vísceras; 

Descamação Retirada das escamas; 

Ticagem São realizados vários cortes no dorso do peixe; 

Lavagem Lavagem da parte interna do peixe; 

Estocagem Os peixes são estocados em freezers ou caixas de 

isopor com gelo e 

Comercialização Os peixes são levados para peixarias e pequenos 

mercados onde são comercializados. 

Fonte: Autoral 

 

Inicia- se pela recepção do peixe onde passa por seleção de tamanho e qualidade e 

pesagem. Lavagem o pescado é lavado com água clorada, com o intuito de eliminar 

impurezas da parte externa. Toalete é a fase onde retira-se esporões, nadadeiras e resíduos de 

sangue. Decapitação é realizada a retirada da cabeça manualmente usando-se facão, faca, etc. 

Evisceração é o retirado manual das vísceras e também das guelras. Descamação é a retirada 

das escamas, feita manualmente, usando facas. Ticagem são realizados vários cortes 

transversais no dorso do peixe. Lavagem o peixe é lavado com água corrente e depois podem 

ser acondicionados em caixas de isopor com gelo e levadas para o caminhão onde são 

direcionados as peixarias de feiras livres da cidade e pequenos mercados, desta forma o peixe 

já está pronto para a venda sendo uma estratégia competitiva de diferenciação de serviço 

oferecê-lo limpo com um maço de cheiro- verde que também é produzido naquele espaço. 

 

4.3 Apontar os indutores de inovação válidos para a atividade estudada 

A inovação alcança a piscicultura à medida que promove novas melhorias no processo 

produtivo, atreladas à preservação do ambiente que possam promover o desenvolvimento 

deste agronegócio. A criação de peixe em cativeiro é sem dúvida uma excelente forma de 

gerar renda e preservação do meio ambiente simultaneamente. Considerando que a água é 

matéria prima do processo de produção desta unidade pesquisada e o grande volume utilizado 
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neste processo, sugere- se que o produtor implante o método de aquaponia em seus tanques de 

criação. A aquaponia é a união da criação de peixes e hortaliças em um mesmo ambiente, ou 

seja, uma espécie de filtro biológico. Este novo modelo de acomodar dois processos 

produtivos em um mesmo espaço traz a essência da piscicultura ecológica que visa a 

preservação do meio ambiente. 

De acordo com o Sindicato Paulista de Zootecnistas, neste modelo de produção há 

diversas formas de plantio sendo possível cultivar hortaliças e flores, essa técnica está focada 

para produção familiar e para a geração de segunda renda, é livre de fertilizantes uma vez que 

são utilizados os dejetos dos peixes para o desenvolvimento das hortaliças e flores. Outro 

benefício importante a ser frisado neste método é a renovação da qualidade da água em face 

da filtragem das plantes além de agregar valor ao produto. 

Sugere- se ainda ao produtor que o mesmo formalize o seu negócio possibilitando 

assim a maximização de sua clientela, incentivos fiscais e parcerias público privadas e ainda 

que toda a mão de obra realize cursos voltados para a área de piscicultura  visando o aumento 

do seu no hall voltado para a produção o seu produto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A piscicultura é uma área que está em expansão no Estado de Rondônia, a importância 

da criação de peixe em cativeiro se dá pela colaboração para a não degradação do meio 

ambiente e para a criação de um peixe com mais qualidade isto por que a alimentação dos 

peixes é minimamente selecionada livre de possíveis parasitas ou algum tipo de ameaças 

encontradas nos rios. Levando em consideração a matéria prima do processo de produção 

desta unidade pesquisada e o grande volume utilizado neste processo, foi sugerido que o 

produtor implante a aquaponia em seus tanques de criação, que possibilita a acomodação de 

dois processos produtivos em um mesmo espaço, aumentará a renda do produtor e o mesmo 

poderá ter a geração de uma nova renda e poderá vender os dois produtos simultaneamente. 
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RESUMO 

 

Este estudo trata da gestão financeira de recursos na escola e vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão 

Financeira na Qualidade da Educação: estudos de casos múltiplos em escolas públicas estaduais da 

mesorregião do leste rondoniense, com o objetivo de identificar o modelo de gestão dos recursos de escolas 

públicas municipais que alcançaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries 

finais, em Pimenta Bueno, a partir de dados documentais e do processo de tomada de decisão nas escolas. De 

abordagem qualitativa, quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória e descritiva. Para a coleta de dados foram 

utilizadas como técnicas a revisão bibliográfica, a pesquisa documental (planilhas de prestações de contas e atas 

das escolas, legislação vigente) e a aplicação de questionário em pesquisa de campo nas duas unidades escolares, 

cujo instrumento foi entregue aos gestores escolares. Os dados demonstraram que houve poucas aquisições de 

bens e predominou despesas com custeio, tanto com o PDDE como com o PROREFI (política municipal), nos 

últimos dois anos, e não foram identificados recursos próprios. As escolas divulgam os dados dos recursos em 

reuniões e murais internos e a participação social em uma das escolas foi considerada satisfatória. A formação 

dos pais de alunos na escola de maior IDEB e aspectos socioeconômicos foram proporcionalmente mais 

elevados e conclui-se que são variáveis respeitáveis para auxiliar na formação do aluno e recomendam-se 

estudos mais detalhados sobre a prática da escola quanto à gestão administrativa e pedagógica para preparar o 

aluno para as avaliações internas e externas, bem como sobre a qualidade requerida do ensino a partir da 

implantação de planos e projetos. 

 

Palavras-chave: PDDE. PROREFI. IDEB.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação básica brasileira abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio. A educação infantil é oferecida em creches, para crianças de 0 a 3 anos de 

idade, e a pré-escola para crianças de 4 a 6 anos de idade não é de carácter obrigatório, fica 

sob responsabilidade do município ofertar a educação infantil. O ensino fundamental tem 

duração de nove anos e a matrícula é obrigatória entre crianças com seis até 14 anos. É de 

responsabilidade dos pais ou outro responsável a matrícula das crianças ou jovens.  

Existem várias políticas que auxiliam na educação, dentre estes foi criado o Plano de 

Metas e Compromisso Todos pela Educação, que se constitui num conjunto de ações da 

União, estados, Distrito Federal e municípios, para que ajam em colaboração com as famílias 
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e a comunidade para melhorar a qualidade da educação básica, tendo como objetivo 

estabelecer a aprendizagem, obtendo resultados concretos de medição por exame periódico: a 

Prova Brasil. 

O processo de aprendizagem requer um acompanhamento individual de cada aluno, 

com atenção à sua frequência escolar e ao seu desempenho nas avaliações, de forma a 

combater a repetência, conforme sua rede escolar, inclusive com aulas de reforço no contra 

turno em que aquele esteja matriculado. A evasão deve ser acompanhada individualmente 

para saber as causas do abandono ou os motivos da não frequência nas dependências 

escolares, gerando faltas excessivas, podendo parte desse problema ser sanada com a 

matrícula da criança em unidades escolares próximas de suas residências.  

A escola é responsável por manter o aluno em ambiente escolar, para aprender e criar 

novas expectativas de futuro, valorizando a formação ética, artística, e corporal por meio da 

educação física. Um aluno tende a aprender mais se dedicando às atividades que extrapolem 

as rotinas do ambiente escolar. O acesso e permanência das pessoas com necessidades 

educacionais especiais no ensino, por exemplo, fortalece a inclusão educacional.  

Nesse contexto, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é uma política 

direcionada à educação básica pública e faz parte de um conjunto de ações governamentais, 

conforme sintetizado na Figura 1, para elevar a qualidade do ensino e sua universalização, 

para que toda criança ingresse e continue regularmente na escola, e para que esta tenha 

recursos didático-pedagógicos e profissionais de qualidade. 
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Figura 1 PDDE-programas e ações vinculadas.  

 Fonte: elaborada pelos autores com base na legislação correspondente.  

Cada tipo de programa ou ação tem uma intencionalidade. O Programa Mais 

Educação, por exemplo, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/2010, intenciona estender a jornada escolar na perspectiva da educação 

integral. As escolas públicas que participam do Programa desenvolvem atividades diversas 

como: acompanhamento pedagógico, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, 

esporte, lazer, educação em direitos humanos, cultura, atenção e estímulo da saúde, 

comunicação, uso de mídias e educação econômica (BRASIL. Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, 2015a). 
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Para participar do PDDE a escola deve ter participado do Censo Escolar do ano 

anterior. Coordenado pelo INEP, o Censo Escolar classifica dados estatísticos educacionais, 

de domínio nacional, colhidos todos os anos, por meio da colaboração das secretarias 

estaduais e municipais de educação. Todas as escolas públicas e privadas do país participam. 

São coletadas informações da educação básica, que envolve diferentes etapas e modalidades: 

educação infantil, ensino fundamental e médio do ensino regular, educação especial, educação 

de jovens e adultos (EJA) e educação profissional, ou seja, cursos técnicos e cursos de 

formação inicial continuada ou qualificação profissional (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2016). 

Para a pesquisa indagou-se se o modelo de gestão financeira de recursos públicos que 

chegam às escolas públicas municipais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 

2013, em Pimenta Bueno, aliado ao processo de tomada de decisão sobre o uso dos recursos, 

vem influenciando na qualidade do ensino-aprendizagem indicada pelo referido índice.  

O principal objetivo da pesquisa foi identificar o modelo de gestão dos recursos das 

escolas públicas municipais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no 

ensino fundamental, séries finais, em Pimenta Bueno, a partir de dados documentais e do 

processo de tomada de decisão nas duas escolas.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Em Pimenta Bueno, Rondônia, o Programa de Apoio Financeiro (PROREFI) foi 

criado a partir da Lei Municipal nº. 1.269/2006, para atender as escolas públicas urbanas e 

rurais com transferência mensal realizada em dez parcelas, por meio de convênio com a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecendo ao seguinte: escolas com até cem 

alunos-R$ 300,00 por mês; escolas com cento e um até duzentos e cinquenta alunos-R$ 

500,00 por mês; escolas acima de duzentos e cinquenta alunos matriculados recebe R$ 2,00 

por aluno (Art. 3º). De acordo com a Lei Municipal:  
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Art. 1.º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o 

Programa de Repasse Financeiro- PROREFI, para atender as unidades escolares 

urbanas e rurais que atendam acima de 50 (cinqüenta) alunos da rede Pública 

municipal de ensino, com o objetivo de oferecer suporte e apoio à manutenção e 

desenvolvimento do ensino e proporcionar maior rapidez e eficácia na 

operacionalização de suas atividades (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PIMENTA BUENO, 2006). 

 

Além da política municipal, foi visto que há diversos e diferentes recursos do governo 

federal destinados a proporcionar melhorias no ambiente interno escolar, assim, cabe ao 

Ministério da Educação viabilizar processos avaliativos que deem respostas às políticas 

implantadas para esse fim. Desse modo, o INEP criou, em 2007, o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), com o intuito de informar gestores e educadores e a todos que se 

interessam na educação básica para que tenham consciência de como está o ensino básico. Ele 

é aplicado nas escolas públicas em forma de prova SAEB ou Prova Brasil, que além de aplicar 

a prova de conhecimento específico também faz um questionário sobre a vida pessoal do 

aluno (BRASIL, 2015b). 

As escolas que alcançaram as metas estabelecidas em 2007 receberam um extra do 

governo, um aditivo de 50% no valor do PDDE. Conforme a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996: 

Art. 3
o
 A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do 

cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso (BRASIL. 

Presidência da República, 2015a). 

 

O IDEB considera duas variáveis escolares importantes para delinear o desempenho 

escolar: o fluxo escolar e as médias de desempenho em avaliações padronizadas do MEC; 

assim, é calculado principalmente sobre resultados de aprovação escolar, cujos dados são 

obtidos pelo Censo, e a média de desempenho em avaliações do MEC. 
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A Figura 2, a seguir mostra as notas no IDEB 2013 das escolas estudadas, Luiz Cabral 

de Souza (séries finais do ensino fundamental) e Professora Lairce Santiago Maina (séries 

iniciais do ensino fundamental), em comparação com suas respectivas metas projetadas. 

Observa-se que as duas escolas superaram a meta estabelecida, e que a escola de menor IDEB 

havia projetado uma nota menor, de 3,8, superando em torno de 24% o previsto, e a escola de 

melhor IDEB foi projetado 5,1, ultrapassando em cerca de 31% ao tirar a nota de 6,7. 

Figura 2 Comparativo das notas das escolas Luiz Cabral de Souza e Professora Lairce Santiago Maina no 

IDEB 2013 e suas respectivas metas projetadas. 

Fonte: INEP (2015). 

3 METODOLOGIA 

Para a pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa, sendo a técnica de coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica, documental (nas planilhas de prestação de contas das escolas) 

e com aplicação de questionário em campo (aos gestores escolares). As atividades se 

sucederam da seguinte maneira: 

Durante o período da pesquisa foram feitas algumas reuniões com todos os 

participantes do projeto, pela coordenação, para discutir o andamento das atividades e tirar 

dúvidas. Foram criados arquivos no Google Drive para salvar documentos e dados da 

pesquisa, relatos das atividades diárias, deixar questionamentos ou dúvidas escritas para que a 

coordenação do projeto tivesse conhecimento em qualquer lugar de acesso ao computador. 
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As planilhas de prestações de contas das duas escolas foram fotografadas e salvas 

como imagem JPEG e foram coletados dados de alunos do último ano das séries finais do 

ensino fundamental da escola Luiz Cabral de Souza (menor IDEB municipal séries iniciais, 

mas dados não disponibilizados no QEdu) e do último ano das séries iniciais do ensino 

fundamental da escola Lairce Maina Santiago (maior IDEB municipal séries iniciais), 

considerando que não havia, em Pimenta Bueno, a oferta do ensino fundamental séries finais 

em outra escola vinculada ao município e com IDEB divulgado.  

O questionário foi direcionado somente aos gestores das escolas e tanto enviado por e-

mail como entregues pessoalmente pela coordenação do projeto, considerando que possuem 

Conselhos Escolares (CE’s) sob a presidência da própria direção escolar.  

Na análise e interpretação dos dados fez-se uso de planilhas do programa Excel para 

construção de gráficos e tabelas para os dados quantitativos (demonstração dos dados da 

prestação de contas), e analisado o conteúdo dos dados subjetivos e qualitativos do próprio 

questionário, além de leis, decretos, portarias e mesmo as prestações de contas das escolas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Dados Gerais dos Alunos 

A educação leva conhecimento e cria hábitos e valores na criança. Sua experiência 

com o mundo também advém da sua interação com os conhecimentos repassados e sua 

vivência no tempo e local, e os pais são os pioneiros nesse processo de interação da criança 

com ‘seu mundo’. Conforme a Figura 3, 43% de mães de alunos da Escola Luiz Cabral de 

Souza não completou a 4ª série, contra 10% dos pais de alunos da Escola Lairce Santiago 

Maina, e em referência a esta escola, 11% das mães de alunos concluíram o ensino superior, e 

7% do total de mães de alunos da Escola Luiz Cabral nunca estudou. 

A atenção que os pais (pai e mãe) dão aos seus filhos, ou seja, o acompanhamento 

escolar reflete nas notas, na formação de identidade, ética e moral da criança. 

Proporcionalmente, as mães dos alunos da escola com maior IDEB apresentaram um grau 
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escolar mais elevado, inclusive, somente parte delas fez curso superior, o que não foi 

identificado na escola de menor score. 

 

Figura 3 Escolas municipais de Pimenta Bueno com menor e maior IDEB 2013 - grau de escolaridade das 

mães. 

Fonte: Academia QEdu (2015). 

Em referência ao desempenho dos alunos, a Figura 4 a seguir mostra a repetição das 

vezes em que foram reprovados e respectivas taxas, e se nota que há os que reprovaram mais 

de duas vezes. 

Percebe-se que entre os alunos da unidade de ensino Professora Lairce Santiago Maina 

a taxa de reprovação é menor ao se comparar com os alunos da escola Luiz Cabral de Souza. 
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Figura 4 Escolas municipais de Pimenta Bueno com menor e maior IDEB 2013 – taxa de reprovação dos 

alunos pesquisados. 

Fonte: Academia QEdu (2015). 

Ao se fazer um comparativo com os dados referentes ao acesso a computador com 

internet na residência do aluno, dos estudantes da Escola Luiz Cabral de Souza, 78% 

responderam que não tinham computador em casa e 43% da Escola Professora Lairce 

Santiago Maina também responderam que não. Sobre o acesso à internet, dos que tinham 

computador, 41% dos estudantes da Escola Professora Lairce Santiago Maina responderam 

que sim, já dos estudantes da Escola Luiz Cabral de Souza, apenas 4% responderam que sim, 

e mesmo na escola não há essa disponibilidade. 

De acordo com dados da Escola Professora Lairce Santiago Maina, havia 15 

professores e todos com especialização na escola, e conforme dados do Portal Transparência 

de Pimenta Bueno, há 17 professores atuando na Escola Luiz Cabral de Souza em julho de 

2016, contudo, não foi possível capturar dados relacionados à formação dos professores nessa 

escola (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, 2016). 
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Conforme observado na Tabela 1 a seguir, em relação à aprovação dos alunos, com 

dados fornecidos pelas escolas em pesquisa de campo, o número de alunos da Escola 

Professora Lairce Santiago Maina e da Escola Luiz Cabral de Souza aumentou de 2012 a 

2014 nas séries iniciais.  

Tabela 1 Desempenho dos alunos nas escolas, anos 2012 – 2014.  

Escola 

2012 

TOTAL 

2013 

TOTAL 

2014 

TOTAL EFI EFF EFI EFF EFI EFF 

A R A R A R A R A R A R 

Lairce S. 

Maina 
452 51 -- -- 503 512 15 -- -- 527 527 44 -- -- 571 

Luiz Cabral 

de Souza 
107 08 123 10 248 111 02 136 02 251 130 06 124 05 265 

Fonte: elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa de campo e da Academia QEdu (2015). 

Soares e Marotta (2009, p. 89) reforçam, com base em vários estudos nacionais e 

internacionais observados, que “A herança sociocultural e as experiências sociais cristalizadas 

antes de o aluno ser admitido na escola, e a segmentação social das escolas segundo esses 

critérios [...], são o que melhor explicam a variação de desempenho notada entre alunos, e tal 

consideração ‘exige’ que políticas externas às escolas sejam implementadas para que o 

desempenho escolar seja melhorado. 

4.2 Montante de recursos recebidos e geridos nas escolas por grupo de gastos 

As análises a seguir referem-se aos recursos e para onde estão sendo direcionados 

pelas escolas. Podemos comparar as duas tabelas e perceber que a Escola Professora Lairce 

Santiago Maina (PLSM) e a Escola Luiz Cabral de Souza (LCS) recebem quase os mesmos 

valores de recursos. As escolas recebem recursos para custeio do PROREFI, programa de 

âmbito municipal. 

 

 



 

564 

 

Tabela 2 EMEIEF Professora Lairce Santiago Maina e EMEIEF Luiz Cabral de Souza – recursos 

recebidos no período 2013-2014 

Programa 
2013 2014 

EMEIEF PLSM EMEIEF LCS EMEIEF PLSM EMEIEF LCS 

PDDE  
14.307,00  3.872,01  4.357,37  5.199,93                          

5.738,90  3.932,00               3.689,90  1.063,71   

SUB-TOTAL 20.045,90 7.804,01 8.047,27 6.263,64 

PROREFI 4.213,35               14.395,67 51.497,93  17.081,59  

TOTAL GERAL 44.305,15 30.003,69 67.592,47 29.608,87 

Fonte: elaborada pelos autores com dados do FNDE (BRASIL. FNDE, 2015b) para o PDDE, e atas e planilhas 

de prestações de contas das escolas para o PROREFI. 

A Tabela 3 apresenta os gastos que a Escola Professora Lairce Santiago Maina 

realizou e boa parte dos recursos do PDDE foi destinada para custeio, sendo que os oriundos 

do PROREFI já são para essa finalidade. 

Sabe-se que os recursos são destinados às escolas porque há objetivos concretos a 

serem atingidos em âmbito governamental e as escolas podem ser ‘usadas’ como instrumentos 

para esses fins. Assim, na visão de Ozga (2000, p. 33), “Os governos procuram usar a 

educação com fins específicos: como meio de melhoramento da produtividade, económica, 

como treino de mão-de-obra, como um mecanismo de escolha e seleção para as oportunidades 

existentes”. De certo modo, esses objetivos podem entrar em conflito com aspirações próprias 

das unidades escolares, pois é vista como lugar de transmissão cultural, de herança cultural, e 

assim, na escola a gestão se depara ao mesmo tempo, com a função de formar o indivíduo 

enquanto ‘ser humano’ e enquanto futura ‘força de trabalho’.  
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Tabela 3 EMEIEF Professora Lairce Santiago Maina-classificação dos gastos no período 2013-2014. 

Discriminação 
PDDE PROREFI 

2013 2014 2013 2014 

Custeio 

Materiais de consumo (tecidos, utensílios, vestuários, 

material de expediente, recargas cartuchos tinta, material 

limpeza, manutenção, etc.) 
14.307,00 4.357,37 4.213,35 51.497,93 

Capital 

Equipamentos e materiais permanentes  

Ventiladores  185,98 831,90 - - 

Lavadora de alta pressão  699,00 - - - 

Câmera fotográfica digital  420,00 - - - 

Radio AM/FM MP3 -- 338,00 - - 

Baú de madeira  380,00 - - - 

Armários de madeira  1.050,00 2.520,00 - - 

Capital 3.003,92 - - - 

Subtotal  5.738,90 3.689,90 - - 

TOTAL 20.045,90 8.047,27 4.213,35 51.497,93 

Percentual gasto com custeio 71 54 100 100 

Percentual gasto com capital 29 46 - - 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa documental: planilhas de prestações de contas da escola. 

A Tabela 4 mostra que os gastos com custeio também foram bem expressivos na 

escola Luiz Cabral de Souza, de acordo com as planilhas fornecidas pela escola, ficando 

definido que é predominante esse direcionamento, tanto com o recurso do PDDE como com o 

do PROREFI, e os bens comprados envolveram mobiliário, armários, equipamentos de 

informática e material de construção permanente não sendo identificados investimentos em 

material pedagógico. 
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Tabela 4 EMEIEF Luiz Cabral de Souza-classificação dos gastos no período 2013-2014. 

Discriminação 
PDDE PROREFI 

ANO 2013 ANO 2014 ANO 2013 ANO 2014 

Custeio 
Materiais de consumo (tecidos, utensílios, vestuários, 

material de expediente, recargas cartuchos tinta, material 

limpeza, manutenção, etc.). 
3.872,01           5.199,93                          14.395,67 17.081,59 

Subtotal 3.872,01 5.199,93 14.395,67 17.081,59 

Capital 

Equipamentos e materiais permanentes  

Eletrodoméstico e de escritório 1.814,00 -- -- -- 

Equipamentos de Informática  2.118,00 63,71  -- -- 

Material de construção permanente -- 1.000,00 -- -- 

Subtotal    3.932,00        1.063,71  

  TOTAL 7.804,01 6.263,64 14.395,67 17.081,59 

Percentual gasto com custeio 50% 83% 100% 100% 

Percentual gasto com capital          50% 17%                -                   -    

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa documental: planilhas de prestações de contas da escola. 

Como expõe Dias (2004, p. 221), as responsabilidades dos diretores escolares não 

inúmeras, pois “enfeixa em suas mãos uma grande soma de responsabilidades” e sabe-se que 

as decisões acerca de como gastar os recursos fazem parte do rol de suas atribuições diárias, 

pois são, na verdade responsáveis por tudo que ocorre na escola, assim, a manutenção de sua 

rotina é prioritária e considera-se normal o direcionamento de maior parte dos recursos para 

manter a escola funcionando. 

4.3. entrevista com os gestores e descrição da forma de tomada de decisão nas escolas 

quanto à aplicação dos recursos recebidos 

Estão descritas a seguir as respostas dos gestores das escolas referentes às questões do 

questionário. Para cada um deles há uma denominação (Esc1 e Esc2), significando Escola 1 e 

Escola 2, uma forma de classificar e separar as respostas de cada diretor escolar e preservar 

suas identidades quanto às respostas. 

As respostas indicam que são decididos no Conselho Escolar, que participa do 

processo nas escolas 1 e 2, e ainda em reunião com os professores, visando definir 
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prioridades. As decisões sobre o que comprar são previamente estabelecidas e levadas ao 

conselho para deliberação ou são normalmente levantadas nas reuniões, percebe-se que na Esc 

2 decisões sobre aquisições fora do comum é que são levadas para apreciação em Conselho, 

sendo que as rotineiras são imediatamente tomadas pela direção da escola e podem ter a 

contribuição dos professores.  

Em consonância com Valerien (2009), ao ser conhecedor do progresso de cada classe, 

há maior possibilidade de o diretor escolar tomar decisões que levem a um melhor 

direcionamento do uso dos recursos, considerando que a informação poderá levá-lo a 

estabelecer prioridades e suprir as reais necessidades, mesmo, porque os recursos de que 

dispõe não são vultosos. 

A prestação de conta é um processo que ocorre sem dificuldades ou a escola enfrenta 

problemas, as respostas enfatizam o cumprimento de prazos para prestar conta dos recursos 

recebidos e a própria prestação de conta em si, que para as escolas provoca certas 

dificuldades, particularmente porque, diferentemente de escolas estaduais, são as próprias 

diretoras as responsáveis pela prestação de contas. 

Sobre o IDEB, as duas escolas consideraram satisfatória a nota tirada. Na visão de 

Valerien (2009, p. 129), quando há o acompanhamento da qualidade do ensino por meio da 

análise das notas obtidas pelos alunos, “examinados sobre as diversas matérias do programa 

de ensino”, é possível que haja uma reflexão entre diretores e professores que culmine na 

participação real destes em busca de melhores resultados para seus alunos. 

A direção avalia a participação da comunidade (pais de alunos etc.) sobre as decisões 

tomadas na escola, particularmente sobre o uso dos recursos, a escola 2 respondeu que existe 

uma grande participação dos pais, em relação as decisões. Já a escola 1 respondeu que existe 

pouca participação e falta de interesse dos pais e as decisões ficam sob responsabilidade do 

Conselho Escolar.  

Na visão de Beisiegel (2005, p. 120) é preciso aceitar a escola na forma como ela se 

apresenta ou existe. “Isso não significa aceitá-la integralmente, com suas distorções, 

burocratizada, ritualizada, etc. mas, aceitar, sobretudo, a qualidade da população que entrou 
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na escola, que conquistou a escola”. Ou seja, aceitar a população ‘rústica’ e ‘subalterna’ que 

invadiu a escola, e dada a caracterização dos alunos, a mesma coisa pode-se supor que ocorra 

com a inserção dos pais e da comunidade de pertencimento do aluno no interior da escola. 

Trazem uma cultura própria que pode contribuir para o fortalecimento de uma cultura geral e 

escolar, se ouvidos na escola. 

 

4.4. Descrição da estruturação física e de material e equipamentos das escolas  

De acordo com a pesquisa de campo, sobre a estruturação das escolas, possuem os 

seguintes espaços físicos de uso interno: biblioteca, laboratório, quadra esportiva, sala com 

multimídia, sala de direção, sala de secretaria, sala dos professores, cozinha e refeitório, 

sanitário exclusivo para funcionários, sanitário exclusivo para funcionárias, sanitário 

exclusivo para alunos, sanitário exclusivo para alunas. E espaço de lazer para alunos (as). 

A Tabela 5 em demostra a quantidade de salas de aula nas escolas e a quantidade de 

equipamentos. Percebe-se que a escola Professora Lairce Santiago Maina tem mais 

computadores em desuso do que em uso. 

Tabela 5 Salas de aula e materiais e equipamentos existentes.  

DISCRIMINAÇÃO EMEIEF PROFESSORA LAIRCE 

SANTIAGO MAINA 

EMEIEF LUIZ CABRAL DE 

SOUZA 

Salas de aula  15 08 

Computadores em funcionamento 07 03 

Computadores em desuso  08 - 

Impressoras em funcionamento 05 - 

Impressoras em desuso  01 - 

Máquinas fotográficas  01 - 

Filmadoras - - 

Projetores de imagens 02 - 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da pesquisa de campo. 

Paro (2001, p. 34) expressa que “o processo educativo é uma experiência 

extremamente complexa que não se circunscreve à sala de aula e, mesmo nesta, não se 

restringe àquilo que o professor fala e o aluno houve”. Desse modo, o rol de ferramentas que a 
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escola pode dispor para que professores e alunos possam desenvolver e se desenvolver, por 

meio do ensino, é possibilidade que pode ser concretizada por meio da aquisição de máquinas 

e equipamentos que contribuíam para o enriquecimento e formação do aluno e do professor, 

considerando-se que o ensino possibilita um crescimento conjunto.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As unidades escolares analisadas não tiveram problemas para prestarem contas, esta 

prestação de conta é realizada pelo gestor da escola. Não há atrasos para o recebimento dos 

recursos. 

O grau de participação da comunidade local nas decisões das escolas, em especial nos 

conselhos, foi considerado bom na Esc2. As respostas das escolas foram consideravelmente 

iguais, mas na Esc2 observou-se que a comunidade escolar se mostra presente nas decisões 

tomadas através do Conselho Escolar. 

As escolas fazem planos de trabalho para períodos curtos, conforme o que solicita a 

legislação que trata sobre os recursos (PROREFI e PDDE). 

Os pais dos alunos da escola de maior IDEB mostraram melhor formação e estão mais 

presentes na escola. O fato de a escola de menor nota estar na zona rural pode ser barreira 

para um processo mais participativo, considerando a questão do transporte e a distância da 

escola, pois mesmo grande parte dos professores e demais servidores administrativos são 

levados diariamente da cidade por condução da escola. 

Os dados da academia QEdu sobre a avaliação do MEC de 2013 (Prova Brasil) e taxas 

de aprovação e reprovação fornecidas pela escola sinalizam para uma situação mais positiva 

dos alunos da Escola Professora Lairce Santiago Maina, do ponto de vista socioeconômico e 

de formação dos pais. 

As escolas mostraram satisfação no desempenho quanto ao IDEB, mesmo a de menor 

score, fazendo supor que está de certa forma considerando a nota equilibrada. 

Observa-se que a escola Luiz Cabral não dispõe de alguns recursos que podem 

subsidiar em atividades pedagógicas na escola, como máquina fotográfica, impressora, 
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filmadora, projetor de imagem, equipamentos estes que podem fazer a diferença quando 

usados para desenvolver atividades de aprendizagem com os alunos. 

Conclui-se que podem fazer diferença na composição da nota do IDEB a formação dos 

pais de alunos, a condição socioeconômica dos alunos, máquinas e equipamentos disponíveis 

aos professores e alunos, acesso às tecnologias e por sua vez a conhecimentos além dos que 

são regularmente trabalhados em sala de aula, o que pode ser em parte atendido se a escola 

tiver acesso à internet e computadores em quantidade e funcionamento adequados, sendo que 

na escola de menor IDEB são para uso administrativo. 

As maiores barreiras na pesquisa decorreram na análise documental, a falta de 

interesse de um dos gestores para contribuir na pesquisa.  

Quanto a estudos posteriores, sugere-se que sejam estendidos estudos que possibilitem 

verificar a gestão administrativa e pedagógica nas escolas, o que pode ocasionar em mais 

elementos a serem inseridos na análise visando identificar quais as metodologias que a escola 

emprega para acompanhar o aluno com dificuldade de aprendizagem e para obter uma score 

maior no IDEB, e se usa os equipamentos e materiais adquiridos com o recurso que chega à 

escola. 
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RESUMO 

 
Este estudo trata da gestão financeira de recursos na escola e vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão 

Financeira na Qualidade da Educação: estudos de casos múltiplos em escolas públicas da mesorregião do leste 

rondoniense. A pesquisa teve como objetivo identificar o modelo de gestão dos recursos das escolas públicas que 

apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental séries finais, em Rolim de Moura, a 

partir de dados documentais e do processo de tomada de decisão nas mesmas. De abordagem qualitativa, para a 

coleta de dados foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, documental (prestações de contas e atas, legislação 

vigente sobre o tema) e de campo, cuja ferramenta de coleta de dados foi o questionário (questões 

abertas/fechadas), aplicado aos gestores escolares. Os dados coletados nos documentos apontaram que o custo-

aluno das escolas, conforme os recursos recebidos e as planilhas disponibilizadas aos pesquisadores, vem se 

apresentado menor que o esperado pelas mesmas. As escolas efetuaram poucas aquisições de bens, sendo que 

quanto aos recursos do PDDE e do Convênio Municipal já vêm pré-definido quanto será gasto com custeio e/ou 

capital, predominando custeio, e não foram identificadas receitas de fontes próprias. Todos os professores das 

escolas eram especialistas e os principais problemas na gestão dos recursos foram pertinentes aos processos 

licitatórios. Relataram atrasos no recebimento dos recursos e as principais melhorias obtidas com os mesmos 

estão relacionadas à aquisição de materiais pedagógicos. Divulgam os dados dos recursos em reuniões e 

distribuição de panfletos, e a participação social nas decisões foi vista como não satisfatória. A formação dos 

pais de alunos das duas escolas em questão foi considerada baixa para o auxílio no ensino-aprendizagem dos 

alunos. Conclui-se e recomendam-se estudos sobre os planos e projetos das escolas para identificar metas de 

qualidade do ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino fundamental público. PDDE. IDEB.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Educação Básica no Brasil tem como objetivo preparar o cidadão dando 

qualificação para o trabalho e para o exercício da cidadania, obedecendo aos princípios 

citados no artigo terceiro da lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A mesma dá-se dos 4 aos 17 anos de idade, sendo oferecida gratuita e 

obrigatoriamente pelo Estado, e é dividida por etapas: pré-escola, ensino fundamental e 

ensino médio, e modalidades de ensino: educação escolar indígena, educação especial, 
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educação de jovens e adultos (para aqueles que não concluíram na idade regular), educação do 

campo e educação profissional. 

Como citado no art. 22 da Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB): "A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores" (BRASIL, 2015a). Sendo 

assim, a Educação Básica é o primeiro passo para a construção de uma educação continuada, 

sendo o estágio mais importante da formação do cidadão. 

Os recursos destinados ao financiamento da educação básica têm o propósito de dar 

diferentes suportes às melhorias na escola e consequentemente à qualidade do ensino, 

conforme o programa ou ação, e visando medir a qualidade do ensino da Educação Básica foi 

implantado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a LDB, cada etapa de ensino tem uma idade específica para ser 

cursada. Há uma recomendação de idade apropriada para crianças e jovens. A educação 

infantil é para ser cursada até os 5 anos de idade, e abrange creche e pré-escola, já o ensino 

fundamental é para ser concluído em 9 anos, podendo ser iniciado a partir dos 6 anos de 

idade. O ensino médio é para ser feito dos 15 aos 17 anos de idade. 

A educação infantil e o ensino fundamental são de responsabilidade dos municípios. O 

Estado fica encarregado dos anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, e à União 

cabe a coordenação desses processos. 

Quanto à educação infantil, toda criança tem direito a estar na escola, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). A educação infantil é a primeira etapa da formação da criança e vai de ‘0 a 5’ anos de 

idade, inicia-se na creche de ‘0 a 3’ anos, onde é trabalhada a interação da criança através de 

brincadeiras (BRASIL, 2015a). 
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Em relação ao ensino fundamental, conforme disposto na Lei 11.274/06, é para ser 

oferecido preferencialmente pelas escolas públicas municipais, onde o educando ingressa 

nessa etapa de ensino aos 6 anos de idade. Essa Lei modifica a duração do ensino fundamental 

para 9 anos e obriga a matrícula nessa etapa aos 6 anos de idade, fazendo com que a última 

etapa do ensino infantil passe a ser a primeira do ensino fundamental. O ensino fundamental é 

dividido em séries iniciais, que vão do 1º ao 5º ano, e séries finais, que vão do 6º ao 9º ano 

(BRASIL, 2015c). 

Sobre o ensino médio, essa etapa da educação básica dá-se dos 15 aos 17 anos se 

cursado na idade regular, e em consonância com a LDB, fica sob responsabilidade das escolas 

estaduais. O Plano Nacional da Educação prevê metas para o ensino médio afim de que haja 

um maior alcance da população para essa etapa de ensino: 

 

Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino médio 

deverá permitir aquisição de competências relacionadas ao pleno exercício da 

cidadania e da inserção produtiva: autoaprendizagem; percepção da dinâmica social 

e capacidade para nela intervir; compreensão dos processos produtivos; capacidade 

de observar, interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de 

linguagens, comunicação, abstração; habilidades para incorporar valores éticos de 

solidariedade, cooperação e respeito às individualidades (BRASIL, 2015d). 

 

Em referência ao financiamento da Educação Básica, há o Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), um auxílio financeiro para escolas públicas da educação básica e para 

escolas privadas de educação especial sem fins lucrativos, visando a melhoria da educação, 

sendo transferido de acordo com o número de alunos das escolas com base no censo do ano 

anterior. Até o ano de 2008 esse recurso era somente para as escolas públicas de ensino 

fundamental, a partir de 2009 começou a abranger todo o ensino básico público. 

O PDDE é divido em várias ações, sendo listadas a seguir: 

PDDE integral: faz parte do Programa Mais Educação, é um programa do governo 

federal para ampliação da carga horaria do aluno na escola, com atividades extracurriculares 

de acompanhamento pedagógico, esporte e laser a fim de implementar o ensino básico. 
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Ensino médio inovador (ProEMI): faz parte do PDDE Qualidade. Integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, tem como objetivo reestruturar o ensino médio, 

fortalecendo os projetos inovadores aumentando o tempo dos alunos nas escolas com o ensino 

integral. 

PDE Escola: objetiva na aquisição de materiais de custeio e capital que possa 

aperfeiçoar a gestão e processos democráticos na unidade escolar. 

PDDE Água na escola: propõe recursos financeiros de custeio e capital às escolas do 

campo e quilombolas, abastecimento de água em condições adequadas para consumo e 

esgotamento sanitário nas escolas que tenham declarado no Censo escolar a inexistência 

desses serviços e ainda não ter participado desse benefício. 

Programa Atleta na Escola: faz parte do plano de ações do PDDE Qualidade. Sua 

finalidade é divulgar a prática esportiva entre os estudantes, ajudando na identificação de 

jovens talentos de escolas públicas. O recurso desse programa deve ser usado para aquisição 

de materiais ou contratação de serviços que proporcionem a melhoria das instalações físicas 

da escola, para que permita as ações esportivas. 

PDDE estrutural: visa a melhoria da estrutura física por meio da implantação da 

acessibilidade, além de abranger questões ambientais, por exemplo, através do racionamento 

de água, dentre outras atitudes, e faz parte do Programa Escola Acessível. 

PDDE Escola Acessível: dá suporte na acessibilidade arquitetônica dos prédios 

escolares e obtenção de mobiliários e materiais acessíveis. 

PDDE Sala de Recursos Multifuncionais: o recurso tem por finalidade subsidiar 

despesas de custeio e capital para escolas da rede pública que atendem alunos com 

necessidades especiais. 

PDDE escola no campo: é voltado para as escolas da zona rural que não receberam o 

auxílio nos exercícios anteriores. Para ser beneficiada a escola deve possuir unidade executora 

e instalações próprias. 
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PDDE Mais Cultura: promove ações que envolvam o projeto pedagógico de escolas 

públicas que participam dos programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador, além de 

gerar experiências culturais nas comunidades locais. 

PDDE Escola Sustentável: seus recursos são destinados para promover a 

responsabilidade e sustentabilidade socioambiental no ambiente escolar, abrangendo, mesmo, 

a gestão, o currículo, o espaço físico e a relação com a comunidade. 

Há também o PDDE interativo, que tem por objetivo dar suporte à gestão da escola; é 

um instrumento de apoio à gestão escolar criado pelo MEC, juntamente com as Secretarias de 

Educação, e está disponível para todas as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar de 

2014. 

Sobre a avaliação da educação no país, há o IDEB, que foi implantado em 2007 pelo 

INEP e envolve o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Trata-se de um 

indicador que qualifica a educação do país. Tem a função de formular metas para a melhoria 

da qualidade da educação. Esse indicador é calculado com base nos dados sobre aprovação 

escolar, adquiridos através do Censo Escolar, e o desempenho nas avaliações do INEP: o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (para as unidades da federação e para o 

país), e a Prova Brasil (para os municípios). Essas notas servem também como critério de 

qualificação das escolas, pois alguns pais decidem em que escola matricular seus filhos 

através da nota obtida no IDEB (INEP, 2015c). 

A tabela 1 a seguir mostra as notas no IDEB 2013 das escolas estudadas, Escola 

Francisca Duran Costa e Escola José Veríssimo, em comparação com suas respectivas metas 

projetadas. Observa-se que uma das escolas não conseguiu atingir a meta estabelecida, a de 

menor IDEB, enquanto que a de maior score, José Veríssimo, ultrapassou a meta projetada, 

que era de 3,8. 
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Tabela 1 Comparação das notas no IDEB 2013 e suas respectivas metas projetadas. 

 EPMEF Francisca Duran Costa EPMEF José Veríssimo 

Meta Projetada 4,1 3,8 

Nota Tirada 3,4 4,4 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no INEP (2015a). 

Coordenado pelo INEP, o Censo Escolar é o principal meio para coletar dados a 

respeito da educação básica do país sobre todas as modalidades e etapas, e é utilizado para a 

verificação dos dados estatísticos educacionais. São obtidos dados tanto dos alunos quanto 

dos profissionais da educação e rendimento da escola. Além de servir como base de cálculo 

para a nota do IDEB, as informações obtidas através do censo escolar servem, além disso, 

para padronizar, em âmbito nacional, a execução dos programas e os repasses dos recursos. 

Diante o contexto teórico e o que se propôs, este estudo considerou o volume de 

recursos destinados às escolas de educação básica, seja pelo Ministério da Educação ou por 

meio de políticas locais, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação. Questionou-se 

se o modelo de gestão financeira de recursos públicos que chegam às escolas públicas 

municipais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013, em Rolim de Moura, 

aliado ao processo de tomada de decisão sobre o uso dos recursos, se vem influenciando na 

qualidade do ensino-aprendizagem indicada pelo referido índice.  

A pesquisa teve como objetivo identificar o modelo de gestão dos recursos das escolas 

públicas municipais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino 

fundamental, séries finais, em Rolim de Moura, a partir de dados documentais e do processo 

de tomada de decisão nas escolas. 

 

3 METODOLOGIA 

De abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória e descritiva. A 

técnica de coleta de dados foi por meio da pesquisa bibliográfica (obras diversas sobre a educação 

básica), documental (planilhas de prestação de contas para identificar o grupo de despesas realizadas 

com cada tipo de recurso recebido na escola) e de questionário aplicado aos gestores escolares em 

campo. 
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Na análise e interpretação dos dados foram utilizadas planilhas, gráficos e tabelas para 

os dados quantitativos (prestação de contas), e analisado o conteúdo dos dados qualitativos 

como o próprio questionário, leis, decretos, portarias e resoluções normativas governamentais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Dados gerais das escolas 

Analisando o questionário sócio econômico dos alunos das séries finais do ensino 

fundamental da escola Francisca Duran Costa, disponibilizado na Academia QEdu (2015) e 

referente ao ano de 2013, verifica-se que 52% deles eram do sexo masculino e 48% feminino; 

98% fizeram as séries finais do ensino fundamental somente em escola pública. Em relação às 

notas dos alunos, em 2013, cerca de 23% apresentaram aprendizado adequado em português e 

somente 7% em matemática (ACADEMIA QEdu, 2015). 

Os dados da Tabela 2 mostram que apenas 14% das mães de alunos da escola 

Francisca Duran concluíram o ensino médio e que 19% das relacionadas aos alunos da José 

Veríssimo finalizaram a etapa de ensino e 2% delas concluíram a faculdade. Foi identificado 

que os pais os incentivavam a ler e estudar. É possível notar que 4% das mães de alunos da 

escola José Veríssimo nunca estudou.  

Tabela 2 Escolaridade das mães dos alunos pesquisados-2013 

 EPMEF FDC  EPMEF JV  

Nunca estudou 0% 4% 

Não completou a 4ª série 31% 24% 

Completou a 4ª serie, mas não completou a 8ª série 18% 26% 

Completou a 8ª serie, mas não completou o ensino médio 20% 19% 

Completou o ensino médio, mas não completou a faculdade 14% 19% 

Completou a faculdade 0% 2% 

Não sei 16% 7% 

Fonte: Academia Qedu  (2016). 

Legenda: EPMEF FDC-Francisca Duran Costa; EPMEF JV-José Veríssimo 

Em relação à escola José Veríssimo, de acordo com os dados da Academia QEdu 

(2015), mais precisamente o questionário sócio econômico dos alunos das séries finais do 
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ensino fundamental de 2013, verifica-se que 53% eram do sexo masculino e 47% do 

feminino; 98% fizeram as séries finais do ensino fundamental somente em escola pública. 

Sobre as notas de português e matemática dos alunos em 2013, cerca de 37% apresentaram 

aprendizado adequado em português e somente 14% em matemática. A maioria dos alunos, 

32%, moram com mais 3 pessoas (ACADEMIA QEdu, 2015). 

Assim como a Escola Francisca Duran, os pais de grande parte dos alunos da Escola 

José Veríssimo também tinham uma escolaridade baixa, pois parte não completou as séries 

iniciais do ensino fundamental, sendo que 24% das mães concluíram a 4ª série do ensino 

fundamental e 26% completaram a 4ª série, mas não completaram a 8ª série (Tabela 2); 32% 

dos pais não concluíram a 4ª série do ensino fundamental e 25% completaram a 4ª série, mas 

não completaram a 8ª série (Tabela 3); Também incentivavam os filhos a ler e estudar. 

 

Tabela 3: Escolaridade dos pais dos alunos pesquisados, em percentual-2013 

 EPMEF FDC EPMEF JV 

Nunca estudou 4 - 

Não completou a 4ª série 35 32 

Completou a 4ª serie, mas não completou a 8ª série 19 25 

Completou a 8ª serie, mas não completou o ensino médio 8 11 

Completou o ensino médio, mas não completou a faculdade 8 9 

Completou a faculdade 2 2 

Não sei 23 21 

Fonte: Academia Qedu  (2016). 

Legenda: EPMEF FDC-Francisca Duran Costa; EPMEF JV-José Veríssimo 

É importante ressaltar que a escolaridade dos responsáveis pelos alunos pode 

influenciar significativamente na formação dos mesmos. Foi observado em ambas as escolas 

que tanto uma parte dos pais quanto das mães não concluíram nem as séries iniciais do ensino 

fundamental, um fato preocupante quando se trata de suporte aos estudos de seus filhos. 

Na Tabela 4 a seguir encontra-se o número de pessoal técnico em cada unidade 

escolar. O número de técnicos se manteve sem alteração nos três anos avaliados em ambas as 

escolas. Um fato preocupante é que a Escola Francisca Duran possuía apenas um funcionário 

nessa área, pois a mesma atendeu nos anos de 2012, 2013 e 2014, respectivamente, 421, 430 e 
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433 alunos por técnico, e a escola José Veríssimo aproximadamente 70, 86 e 69 alunos por 

técnico, sendo possível ressaltar que a Escola José Veríssimo se encontra em melhor 

atendimento aos alunos por ter um número menor de alunos por técnico. 

Tabela 4 Quadro de pessoal técnico nas escolas no período 2012-2014 

QUANTIDADE DE PESSOAL TÉCNICO NAS ESCOLAS 

ESCOLAS 2012 2013 2014 

EPMEF Francisca Duran Costa 01 01 01 

EPMEF José Veríssimo 08 08 08 

Fonte: Elaborada pelos autores conforme dados da pesquisa de campo. 

Em ambas as escolas, todos os professores possuíam especialização, como mostra a 

Tabela 5 a seguir. Considerando o quantitativo de alunos, percebe-se que a proporção 

professor-aluno na Escola José Veríssimo é maior, se for considerado que atende mais alunos. 

Tabela 5: Formação dos professores atuantes nas escolas, em maio de 2016 

DISCRIMINAÇÃO EPMEF FRANCISCA DURAN COSTA EPMEF JOSÉ VERÍSSIMO 

Especialização 24 21 

Fonte: Elaborada pelos autores conforme dados da pesquisa de campo. 

Pelo exposto, a escola que o maior score no IDEB vem apresentando uma melhor estrutura de 

pessoal em relação à de menor nota. 

4.2 Montante de recursos recebidos e geridos nas escolas por grupo de gastos 

A Tabela 6 a seguir mostra os valores dos recursos recebidos pelas escolas do PDDE e 

Convênio Municipal. Em 2015 foi recebido o valor de R$ 8.732,56 de Convênio Municipal referente 

ao exercício de 2014 da escola José Veríssimo e R$ 2.091,44 (50%) do PDDE da Escola Francisca 

Duran Costa, significando que há atrasos no recebimento dos recursos, o que acarreta problemas de 

aquisição de insumos e materiais e pagamento tardio das contas, além de cobrança de juros. Mesmo, a 

Escola José Veríssimo em 2014 recebeu R$ 6.240,00 (50%) do PDDE, considerando que a segunda 

parcela foi paga em 2015. 
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Tabela 6: EPMEF Francisca Duran Costa e José Veríssimo-recursos recebidos no período 2013-2014. 

Programa Ano 2013 Ano 2014 

EPMEF FDC EPMEF JV EPMEF FDC EPMEF JV 

PDDE  10.840,00 NR 2.091,44 6.240,00 

CONVÊNIO 

MUNICIPAL 
NI NR NI 17.904,76 

 

TOTAL GERAL 10.840,00 -- 2.091.44 17.904,76 

Fonte: elaborada pelos autores com dados do Brasil.FNDE (2015c) para o PDDE, e atas e planilhas de 

prestações de contas das escolas para o Convênio Municipal. 

Legenda: FDC-Francisca Duran Costa; JV-José Veríssimo; NI-não informado; NR-não recebido pela escola. 

Dos recursos recebidos na Escola Francisca Duran (Tabela 6), referentes ao PDDE, 

50% foram destinados para custeio e 50% para capital. Não sendo disponibilizadas as 

planilhas de prestação de contas pela escola ou pela Secretaria de Educação. 

Os gastos com custeio na Escola José Veríssimo, demonstrados na Tabela 7, 

envolveram, por exemplo, tecidos, utensílios, mapas, material de expediente, EVA material 

limpeza, manutenção, material esportivo e de processamento de dados, além de outros. Os 

gastos com capital abrangeram aquisição de centrífuga e de um torso bissexual. 

Pelos dados apresentados, a escola vem alocando mais recursos com custeio, pois se 

tratam de aquisições de insumos necessários à manutenção das atividades rotineiras da escola.  

Tabela 7 EPMEF José Veríssimo-classificação dos gastos no período 2013-2014  

Discriminação 

Ano 2013 Ano 2014 

PDDE 
Convênio 

Municipal 
PDDE 

Convênio 

Municipal 

CUSTEIO 4.244,64 NR 2.382,49 17.904,76 

CAPITAL - - 403,51 374,47 

Total 4.244,64 - 2.786,00 374,47 

Percentual gasto com custeio 100 - 85,5 - 

Percentual gasto com capital - - 14,5 100 

Percentual total 100 - 100 100 

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa documental: planilhas de prestação de contas da escola. 

Na visão de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 258), de fato, a ampliação do acesso 

beneficia os menos favorecidos, ou seja, setores excluídos da sociedade, no entanto, “[...] a 
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construção da escola pública brasileira é, ainda, processo inacabado”, pois ao democratizar o 

acesso e não ampliar os recursos, principalmente para o ensino obrigatório, tornou a escola 

precária e também não valorizou os professores em termos de remuneração. 

A entrevista com os gestores das escolas proporcionou o conhecimento sobre a gestão 

dos recursos recebidos, além das decisões das escolas dentre outros assuntos pertinentes. 

Ambas as escolas relataram ter convênio com a Prefeitura do município como fonte de 

recursos, além do PDDE, conforme dados da Tabela 6 é possível identificar tais repasses. 

A escola 1 afirmou que o quantitativo para custeio e capital dos recursos já vem 

definido pelo FNDE, já a escola 2 respondeu que o PDDE tem um valor fixo (30% capital e 

restante custeio) e o convênio municipal as vezes recebem somente para custeio. Desse modo, 

cabem às escolas seguir as formalidades burocráticas ‘impostas’ pela legislação vigente, 

estando o poder discricionário dos decisores subordinado a essas normatizações. 

A escola 1 declarou que as decisões do que comprar são feitas pelo conselho, já a 

escola 2 alega que há várias etapas: primeiro decide-se o que é mais urgente com os 

funcionários e setores, depois pelo conselho e por fim pela comunidade. Como é comumente 

observado, as escolas costumam decidir primeiramente no âmbito interno as prioridades de 

gastos e somente após discussão interna levam os problemas e decisões para apreciação nos 

conselhos.  

Se a decisão sobre o que comprar normalmente parte da direção da escola ou há 

demandas trazidas pelos professores e pais, ambas as escolas disseram que primeiro é 

decidido pela direção e logo após passa pelo conselho, a escola 2 ainda leva para votação na 

assembleia. A escola 2 foi enfática em mencionar que não é a direção que toma as decisões, e 

sim toda a equipe de ‘cada setor’, ou seja, pessoal interno, para posteriormente as propostas 

seguirem para a assembleia, conforme já exposto. Mas na escola 1 se origina na direção. 

Apenas a escola 2 alega ter dificuldades na prestação de contas pois esse papel 

também compete à direção, sendo considerado um acúmulo de função. Diferentemente de 

escolas estaduais, que têm um prestador de conta (técnico) exclusivamente para tal fim, nas 
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escolas municipais fica sob responsabilidade do diretor, que muitas vezes despende recursos 

próprios para sanar algumas pendências. 

A escola 1 tem problemas em adquirir os insumos por conta do atraso no recebimento 

dos recursos, já a escola 2 diz que os problemas são por conta da mudança de funcionalidade 

que o Tribunal de Contas faz em cima da hora, quando os recursos já vêm destinados à outras 

funções. Vale salientar, também, que a Lei nº 8.666 (BRASIL, 2015e), que legisla sobre as 

regras licitatórias, estabelece em seus artigos 27 e 28 os requisitos e documentação necessária 

exigidos dos interessados, assim, as escolas precisam cumprir, bem como os participantes da 

licitação, as normas, ainda, cada recurso tem uma finalidade e a escola tem que se adequar. 

A escola 1 utiliza os recursos para aquisição de materiais pedagógicos, já a escola 2 

responde que toda melhoria que há na escola é oriunda do recebimento desses recursos. 

Em relação aos atrasos do recebimento desses recursos e suas consequências, ambas as 

escolas disseram que há atrasos, e a escola 1 relata que há falta de materiais didáticos e de 

expediente por conta do mesmo. A escola 2 explica que o atraso do convênio recebido é muito 

prejudicial, pois recebem recursos do ano em vigor somente no primeiro semestre do ano 

seguinte. Além da grande responsabilidade em gerir os recursos dentro de normas explícitas, 

os diretores ainda enfrentam os atrasos dos recursos e por isso necessitam, muitas vezes, 

negociar os pagamentos com fornecedores, recaindo em juros. Este problema pontual pode, 

mesmo, afastar possíveis fornecedores dos processos licitatórios. 

Ambas as escolas alegaram repassar aos conselhos, periodicamente, dados a respeito 

das despesas e receitas com os recursos. A escola 2, ainda, repassa à população e informa que 

esses documentos estão disponíveis para qualquer cidadão. 

As escolas acham justa suas médias no IDEB, demonstrando que quem recebeu o 

menor ou maior score não vê a nota como fora de sua realidade. Interessante salientar que as 

duas escolas (de menor e maior IDEB) consideram a nota ou justa ou boa, isso implica que a 

de menor IDEB pode não vê o score como um problema, mas em consonância com o 

desempenho do aluno, e como disposto na Tabela 1, tirou nota 17% menor que a projetada. 
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A escola 1 considera a participação da comunidade como boa, a escola 2 enfatiza que 

passa todas as informações a respeito dos recursos para a comunidade, porém não 

demonstram tanto interesse. 
 

Pelo, exposto, assim como ocorrem em escolas estaduais, as escolas municipais 

repassam dados sobre recebimentos e dispêndios de recursos mais em reuniões dos conselhos. 

A comunidade também foi vista como pouco participativa, assim como vem ocorrendo em 

escolas estaduais que ofertam a mesma etapa de ensino.  

 

4.3 Descrição da estruturação física e de material e equipamentos das escolas. 

Considera-se que a Escola Francisca Duran Costa possui uma estrutura física 

necessária para um bom atendimento à comunidade acadêmica, como biblioteca, laboratório, 

salas de multimídia, de professores e de direção, além de sanitários exclusivos para 

funcionários e funcionárias, alunos e alunas e área de lazer. Assim como a Escola Francisca 

Duran, a Escola José Veríssimo possui a estrutura física necessária ao aluno e corpo 

funcional. 

Pôde-se identificar que a presença de equipamento na escola não significa que esteja 

em pleno funcionamento, como é o caso dos computadores e impressoras em desuso nas 

escolas. Vale ressaltar também que ambas as escolas possuem um número considerável de 

projetores de imagens, fazendo crer que servem como equipamento de suporte diário aos 

professores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação básica no Brasil prepara o cidadão dando qualificação para o trabalho e 

para o exercício da cidadania, de acordo com os princípios da lei nº 9.394/96, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. A educação infantil e o ensino fundamental são de 

responsabilidade dos municípios, Estado fica encarregado dos anos finais do ensino 

fundamental e o ensino médio, e à União cabe a coordenação desses processos.  
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Em referência ao financiamento da Educação Básica, há o Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), um auxílio financeiro para escolas públicas da educação básica e para 

escolas privadas de educação especial sem fins lucrativos, visando a melhoria da educação, 

sendo transferido de acordo com o número de alunos das escolas com base no censo do ano 

anterior. Até o ano de 2008 esse recurso era somente para as escolas públicas de ensino 

fundamental, a partir de 2009 começou a abranger todo o ensino básico público, e é formado 

por vários programas. 

Visando medir a qualidade do ensino da Educação Básica, foi implantado o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. Tem a função de formular metas para a 

melhoria da qualidade da educação.  

Como verificado nos dados disponíveis na Academia Qedu, as notas de aprendizado 

em português e matemática dos alunos de ambas as escolas foram baixas. Vale salientar 

também a relação da escolaridade dos pais dos alunos, pois em ambas as escolas alguns não 

concluíram sequer as séries iniciais do ensino fundamental, o que influencia no auxílio ao 

ensino aprendizagem dos alunos. 

Em ambas as escolas, todos os professores possuem especialização e com isso 

entende-se que são qualificados para atuarem no ensino fundamental. É importante ressaltar 

que o número de pessoal técnico nas escolas é importante e foi identificado que na Escola 

Francisca Duran, por exemplo, há apenas um técnico para toda a população acadêmica, e a 

Escola José Veríssimo tinha uma quantidade mais expressiva. 

Em relação aos recursos recebidos, ambas as escolas são contempladas com PDDE e 

Convênio Municipal. Como já mencionado, há atrasos no recebimento das parcelas desses 

recursos, o que acarreta no atraso de pagamentos de contas e possível cobrança de juros, o que 

faz, mesmo, com que os recursos diminuam, considerando que o valor dos juros poderia ir 

para fins mais produtivos em se tratando do ensino. 

Sobre a utilização dos recursos recebidos diretamente nas escolas, somente uma delas 

disponibilizou os dados, e diante disso não foi possível ser feito o comparativo sobre suas 

prioridades. 
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Em questionário aplicado aos gestores, a decisão sobre a utilização desses recursos, na 

maioria das vezes, é tomada em reuniões com o Conselho. Normalmente o percentual do 

recurso a ser gasto com custeio ou com capital já vem pré-estabelecido, mas nas escolas a 

direção e os professores até decidem as prioridades, ou seja, o que comprar. 

Uma das escolas alegou não ter dificuldade na prestação de contas, já a escola dois 

descreve esse processo como trabalhoso, e mesmo assim conseguem fazer dentro do prazo. 

Ambas as escolas enfrentam problemas na aquisição dos bens e insumos, tanto por conta de 

atrasos quanto de mudança na destinação do recurso por força da legislação. 

As escolas obtêm muitas melhorias por conta desses recursos, principalmente na 

aquisição de materiais didáticos, mas, como exposto, os atrasos no recebimento das parcelas 

prejudicam muito, pois as mesmas possuem prazos para o pagamento de suas despesas, o que 

pode acarretar tanto em cobrança de juros quanto falta de insumos e bens na instituição. Para 

divulgar as despesas e receitas as escolas promovem reuniões com os conselhos.  

Sobre o score no IDEB, todas as escolas acharam justas as suas respectivas notas. A 

escola 1 julgou a participação da comunidade nos assuntos da unidade escolar como boa e a 

escola 2 alegou que a comunidade não se interessa. 

Conclui-se que há algumas variáveis que podem influenciar na aprendizagem dos 

alunos de uma forma geral, como exemplos, a formação dos pais, a disponibilidade de 

computador com internet em suas residências, o corpo de pessoal (técnico e professor) na 

escola para atendimento dos alunos, a estrutura física e de material interna. Entende-se, ainda, 

que a gestão, quando ocorre com não compartilhamento de informações também prejudica o 

bom andamento da escola, pois mesmo após várias tentativas, tanto na unidade escolar como 

na Secretaria de Educação não foi possível identificar conhecimento sobre as prestações de 

contas e valores recebidos e gastos na escola com menor IDEB, o que demonstra, mesmo, 

uma falta de zelo com os documentos. 

Sugere-se, para estudos futuros, mais dados sobre a gestão administrativa e 

pedagógica das escolas, incluindo projetos e planos, a fim de verificação sobre as reais ações 

vinculadas aos investimentos realizados, pois a identificação das variáveis anteriormente 
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mencionadas por si só não é considerada suficiente para que se possa afirmar que, sozinhas, 

são determinantes para a melhoria do ensino na escola.  
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RESUMO 

 

Este estudo vincula-se ao projeto O Impacto da Gestão Financeira na Qualidade da Educação: estudos de casos 

múltiplos em escolas públicas da mesorregião do leste rondoniense e teve como objetivo identificar o modelo de 

gestão dos recursos das escolas públicas municipais que apresentaram o menor e o maior score no IDEB 2013 no 

ensino fundamental, séries finais, em Cacoal, a partir de dados documentais e do processo de tomada de decisão 

nas escolas. De abordagem qualitativa, na coleta de dados foram usadas as pesquisas bibliográfica, documental e 

de campo nas EMEIEF Presidente Médici e EMEIEF Cláudio Manoel da Costa, cujo instrumento de coleta de 

dados foi o questionário, contendo questões abertas e fechadas. Os dados revelaram que o custo-aluno da escola 

com menor IDEB, considerando os recursos recebidos e os dados fornecidos aos pesquisadores, vem se 

apresentado menor que a de maior score. Os gastos do que chegou às escolas ocorreram mais em custeio, tanto 

para o PDDE como para o PROVEMC (política municipal), e não foram identificadas receitas de fontes 

próprias. O quantitativo de alunos atendidos teve diferenciação significativa; todos os professores das escolas 

possuíam especialização e as principais dificuldades são o atraso nos recebimentos e problemas nos processos 

licitatórios. A participação social nas decisões sobre os recursos ainda não é satisfatória devido as localizações 

das escolas: zona rural. Conclui-se que ambas as escolas enfrentam problemas para elevar a qualidade do ensino, 

particularmente por serem rurais, mas a escola de menor IDEB tem vários aspectos relacionados à própria 

estruturação da escola, formação e participação dos pais na vida do aluno e dados socioeconômicos que podem 

ocasionar certa diferenciação no grau de desempenho do mesmo. Sugerem-se estudos sobre planos e projetos 

para identificar metas de qualidade para as escolas nos documentos, bem como as ações para elevar o IDEB. 

 

Palavras-chave: PDDE. PROVEMC. IDEB. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação básica é assegurada pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada 

pela Lei 9.394 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação-LDB) que relaciona as regras a serem 

seguidas em sua oferta. No Brasil o ensino básico é obrigatório e deve ser oferecido 

gratuitamente. O Estado tem obrigação de prover educação de qualidade a todos os cidadãos 

brasileiros, bem como garantir que aqueles que não tiveram acesso à educação em idade 

considerada própria sejam considerados (BRASIL. Presidência da República, 2015a). 
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Os estados, em parceria com os municípios, assumem o compromisso da organização 

e manutenção das instituições que compõem os seus sistemas educacionais, e os recursos e as 

responsabilidades devem ser distribuídos conforme o contingente a ser contemplado pelo 

serviço. 

Para garantir o ensino gratuito e sua manutenção foi instituído o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE), criado pelo Governo Federal, por meio da Resolução CD/FNDE nº 

12/1995, com o nome de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental (PMDE) com o intuito de prestar assistência financeira às escolas públicas, 

contemplando também instituições privadas que ofertam a educação especial e que são 

mantidas por organizações sem fins lucrativos. Além de promover a autogestão financeira das 

escolas, o Programa visa melhoria na estrutura física e pedagógica das instituições e a 

assistência financeira é repassada à escola com base no senso do ano imediatamente anterior 

ao do repasse (BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2015a). 

Para gerir o dinheiro enviado às escolas e fomentar a participação da população na 

gestão e atividades das escolas foram criados os conselhos escolares. Trata- se de uma 

organização sem fins lucrativos com personalidade jurídica no direito privado, composta por 

pais, alunos, professores e gestores, com o objetivo de trazer transparência à gestão dos 

recursos recebidos. Todas as suas atividades são registradas em atas e seus cargos, 

estruturação, regras e forma de prestações de contas são definidas em cada estado. 

O PDDE compõe-se de programas e ações criadas por meio de portarias 

interministeriais e resoluções do FNDE para que os recursos sejam aplicados em áreas 

específicas da educação, prestando assistência financeira para melhorias na estrutura da 

escola, material de expediente etc. 

Na esfera municipal, criado pela Lei nº 2.937/2012, o Programa de Valorização das 

Escolas Municipais de Cacoal (PROVEMC) presta apoio financeiro às escolas rurais e 

urbanas que fazem parte da rede pública municipal de ensino. O montante de recurso enviado 

à escola pode ser utilizado na manutenção e conservação do prédio no qual está instalada; 
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aquisição de materiais de consumo, didáticos ou pedagógicos; e implantação do plano 

pedagógico. 

Considerando o exposto, o estudo aborda o volume de recursos destinados a duas 

escolas de educação básica do município de Cacoal, oriundo do governo federal e recursos 

repassados pelo município (RO), geridos nas escolas visando à melhoria da qualidade da 

educação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O ensino no Brasil é gratuito e dividido em três etapas (Educação Infantil e Ensinos 

Fundamental e Médio). Estados e Municípios assumem responsabilidades para gerir a oferta 

desse ensino, ficando a cargo de cada município ofertar a educação infantil e o ensino 

fundamental inicial, e aos estados competem o ensino fundamental series finais e o ensino 

médio (artigo. 211, § 2 da CF/88) (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, 2014). 

Em âmbito federal, para avaliar o desempenho da escola, por meio do próprio 

desempenho dos alunos, foi criado o IDEB, no ano de 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com a função de fornecer dados e 

estimar metas de qualidade da educação básica no Brasil. O índice estabelece uma escala de 0 

a 10 na qual é classificado o desempenho de escolas da rede pública de educação e a 

qualidade do ensino. O conhecimento dos alunos é testado nas disciplinas de língua 

portuguesa e matemática considerando dois pontos importantes: a aprovação e a média do 

desempenho. Segundo o sítio do INEP, o indicador é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar do ano imediatamente anterior ao considerado, e 

médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. 
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3 METODOLOGIA 

O estudo foi de abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos foi exploratório e 

descritivo. Para a coleta de dados foram usadas as técnicas de pesquisas bibliográfica (obras 

que versam sobre a educação básica e o financiamento da educação básica), documental 

(particularmente sobre o grupo de despesas realizadas com cada tipo de recurso recebido na 

escola) e em campo com aplicação de questionário aos gestores. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Dados gerais dos alunos 

De acordo com os dados dispostos no site da Academia QEdu (2015), a Escola 

Claudio Manoel da Costa, situada na zona rural do município de Cacoal, atende a população 

ofertando educação infantil ensino fundamental nas series iniciais e finais. A instituição 

atendeu, em 2013, 423 alunos, sendo 34 na pré-escola, 211 nos anos iniciais e 178 nos anos 

finais; 85% desses estudantes tiveram sua vida escolar unicamente em escola pública. Com 

base em respostas dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, registra-se que: a população 

discente é em sua maioria do sexo masculino, com 60% do total de estudantes. A Tabela 1 a 

seguir mostra o aprendizado dos alunos em língua portuguesa e matemática, avaliados pela 

Prova Brasil aplicada em 2012 na Escola Rural Claudio Manoel da Costa, a de maior IDEB. 

Tabela 1 Escola Claudio Manoel da Costa-aprendizado medido pela Prova Brasil,, em percentual-2012. 

  Português Matemática 

Série  

             Ano 
2009 2011 2013 2009 2011 2013 

5º Ano  7 49 52 2 31 49 

9º Ano 13 12 7 4 6 12 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do portal da Academia QEdu (2015) 

Ao verificar os dados nota-se a diferença de rendimento apresentada entre alunos do 5º 

e 9º anos tanto em língua portuguesa como em matemática, sendo que o 5º ano vem 

apresentando melhor desempenho proporcional ao número de alunos. 
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Sobre o aprendizado em língua portuguesa, no ano de 2009 os alunos do 5º ano 

apresentavam 7% de aprendizado, saltando 45 pontos percentuais nos dois anos 

seguintes; quanto aos alunos de 9º ano, o índice foi de 13% em 2009 e 7 % em 2013. Em 

matemática a relação 2009-2011 do 5º ano foi expressiva em termos positivos de 

desempenho, subindo mais 18 pontos percentuais em 2013. O 9º. ano vem se elevando em 

menor percentual. 

Observou-se que a escola Cláudio Manoel, no ano de 2013, dispunha de um 

laboratório de informática, quadra poliesportiva, sala da diretoria, porém não haviam em sua 

estrutura itens como: retroprojetor, laboratório de ciências, biblioteca ou salas de leitura. 

Também não existia acessibilidade para pessoas com deficiência. Quanto à participação dos 

pais na vida escolar, os dados revelaram que 67% comparecem sempre ou quase sempre, 27% 

de vez em quando e 6% nunca vão às reuniões marcadas pela escola (ACADEMIA QEdu, 

2015). 

 A Escola Municipal Presidente Médici, também situada na zona rural do 

município de Cacoal, ministra a educação infantil e as séries iniciais e finais do ensino 

fundamental. A escola dispõe de uma estrutura com sala para professores, cozinha, sala de 

atendimento especial, porém não havia alguns itens importantes como estrutura acessível a 

pessoas com deficiência, acesso a redes banda larga, laboratórios de ciências, sala de leitura, 

sala da direção, quadra de esporte. 

No ano de 2013 atingiu um total de 236 matrículas, sendo 88 delas nas séries finais. 

Nas turmas de 9º ano o quantitativo de alunos do sexo masculino era de 52% das matrículas e 

do sexo feminino era de 48% do total. Os dados relacionados na Tabela 2 a seguir mostram a 

evolução do desempenho dos alunos de 5º e 9º ano que responderam a Prova Brasil, aplicada 

em 2012. 
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Tabela 2 Escola Presidente Médici-aprendizado medido pela Prova Brasil, em percentual-2012 

Série 

              Ano  

Português Matemática 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 

5 Ano  30 35 50 27 61 32 

9 Ano - 19 8 - 8 4 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do portal da Academia QEdu (2015) 

A Tabela 2 mostra uma diferença de aprendizado entre os estudantes. O percentual de 

alunos do 5º ano elevou em 67% no que tange ao aprendizado da língua portuguesa do ano de 

2009 a 2013, passando de 20% para 30%, ou seja, mais alunos foram bem avaliados. Em 

contrapartida, a porcentagem de alunos dos 9º anos (apesar da falta de registros do 

desempenho de 2009) com bom aproveitamento em matemática, embora tenham tido uma 

elevação expressiva de 2009 para 2011, caiu cerca de 48% de 2011 para 2013, saindo de 61% 

para 32%. 

No que se diz respeito aos alunos do 9º. ano, tanto sobre os conhecimentos da Língua 

Portuguesa como da Matemática, os índices são menores e ainda com queda entre 2011 e 

2013.  

Com base nos dados socioeconômicos contidos no portal Academia QEdu (2015), os 

alunos da Escola Presidente Médici moravam com os pais ou outros responsáveis em sua 

maioria com baixa escolaridade. Cerca de 50% dos pais não concluíram a 8º série do ensino 

fundamental, 73% deles frequentam sempre ou quase sempre as reuniões e atividades 

escolares, enquanto 27% verificavam de vez em quando a situação da criança. Dados 

semelhantes se aplicam aos alunos da Escola Cláudio Manoel; 54% das mães e 55% dos pais 

de alunos se caracterizavam como “nunca estudou” até “concluiu a 4ª série”, somente 4% 

deles (pais e mês) tinha ensino superior, e 67% dos pais dos alunos frequentavam “sempre ou 

quase sempre” a escola em dias de reuniões. Os índices de desempenho IDEB nas escolas são 

os discriminados a seguir, na Tabela 3. 
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Tabela 3: Índice do IDEB das escolas pesquisadas 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INEP (2015) 

Conforme a Tabela 3, pela evolução dos indicadores das séries finais do ensino 

fundamental nas escolas Claudio Manoel da Costa e Presidente Médici, observa-se que a de 

menor IDEB conseguiu ultrapassar a meta estabelecida, enquanto que a de maior IDEB ficou 

com score ligeiramente menor. Não foi identificada a nota do ano de 2009 para a Presidente 

Médici. Em sequência, dados quantitativos na Figura 1 de atendimento de alunos nas escolas. 

A Escola Cláudio Manoel da Costa atendeu, no ano de 2012, 400 alunos. Esse número 

teve um aumento de 5,43% em 2013 e sofreu queda de 14,18% em 2014. A escola atendeu 

42% a mais que a demanda da escola Presidente Médici em 2012; 44% em 2013 e 37% em 

2014. 

A Escola Presidente Médici recebeu 231 alunos em 2012, no ano seguinte as 

matrículas aumentaram 2,11% e no ano de 2014 houve queda de 3,38% no total de alunos 

atendidos. Ambas as escolas ofereceram nesse período a pré-escola (ACADEMIA QEdu 

2015). 

 A Tabela 3 em sequência mostra a quantidade de alunos aprovados nos em três anos 

nas séries iniciais e finais. 

 

Tabela 4: Quantitativo de alunos aprovados nas escolas pesquisadas – 2012 a 2014 

Escolas 

2012 

T
O

T
A

L
 

2013 

T
O

T
A

L
 

2014 

T
O

T
A

L
 

EFI EFF EFI EFF EFI EFF 

A R A R A R A R A R A R 

Cláudio Manoel 199 1 169 0 369 201 0 181 0 382 209 0 130 0 339 

Presidente Médici 128 2 82 1 213 119 3 88 7 217 127 3 86 2 218 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do portal da Academia QEdu (2015) 

 

Escolas 

 

IDEB Alcançado Meta Projetada 

Ano 2009 Ano 2011 Ano 2013 Ano 2011 Ano 2013 

EMEIEF Claudio Manoel 4,4 4,6 4,3 4,5 4,8 

EMEIEF Presidente Médici - 3,5 3,9 - 3,7 
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A Escola Cláudio Manoel obteve melhor desempenho dos alunos das séries finais, 

com 100% de aprovação de 2012 a 2014. A Escola Presidente Médici apresentou baixos 

quantitativos de reprovação nas mesmas séries, e somente em 2013 teve um percentual um 

pouco mais expressivo, de aproximadamente 7%. 

A quantidade de professores atuantes nas escolas está apresentada na Tabela 5 a 

seguir. 

Tabela 5 Quantidade de professores da escola Claudio Manoel da Costa e Presidente Médici 

Categoria EMEIEF CMC EMEIEF PM 

Educação Básica 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ensino Fundamental inicial 7 7 7 6 6 7 

Ensino Fundamental final 10 10 10 Varia Varia Varia 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo. 

O quadro de professores da Escola Cláudio Manoel se manteve inalterado durante os 

três anos descritos na Tabela 6, com dezessete profissionais. Fazendo um comparativo com a 

quantidade de alunos, a escola tinha em 2012 cerca de 24 alunos por professor; no ano de 

2013 esse número subiu para aproximadamente 25 e sofreu queda para mais ou menos 21 

alunos em 2014. Todos os professores possuíam formação superior e especialização.  

A Escola Presidente Médici no ensino fundamental nas séries iniciais manteve em seu 

quadro seis professores em 2013 e 2014 e teve a proporção de 36 alunos para cada professor 

em 2012 e 2013; e em 2014 a instituição teve a adição de mais um profissional no seu quadro, 

diminuindo para perto de 31 a relação aluno-professor.  

A escola relatou no questionário que o número de professores nas séries finais é 

variável entre as disciplinas e os mesmos são rotativos, atendendo várias escolas do 

município. Quanto à formação dos professores, a escola frisou que todos possuíam ensino 

superior e especialização. Assim, nas duas escolas os profissionais do ensino possuem a 

formação considerada adequada, conforme o art. 62 da LDB: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
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magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 2015a). 

 

Em sequência, apresenta-se o número de pessoas do quadro administrativo das 

escolas, na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Quantidade de técnicos nas escolas pesquisadas – ano 2012 a 2014 

  EMEIEF CMC EMEIEF PM 

Pessoal Técnico 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

9 9 7 - - 1 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados da pesquisa de campo. 

Nos anos de 2012 e 2013, esse número não teve alteração na Escola Cláudio Manoel, 

em 2014 a escola fechou o ano com dois profissionais a menos. Se comparado com o número 

de alunos atendidos na escola nos anos considerados, a proporção é de quase 44 alunos para 

cada técnico em 2012, 47 em 2013 e 52 em 2014; assim, nos três anos houve aumento de 

cerca de 18% na relação número de alunos para cada técnico da unidade escolar.  

O serviço técnico da Escola Presidente Médici foi feito por apenas um profissional, o 

mesmo responsável pela direção; em 2014 esse trabalho foi desenvolvido por diretor e 

supervisor da escola, assim, não se trata exatamente de pessoal técnico em 2012 e 2013, vez 

que o diretor tem o cargo de professor. Desse modo, fica clara a deficiência de pessoal para 

dar suporte à parte técnica-administrativa da unidade de ensino, mesmo, a diferença de 

atendimento de alunos é de aproximadamente 100 a menos em relação à Escola Cláudio 

Manoel, o que não justifica tal diferença. 

 

4.2 Montante de recursos recebidos e geridos nas escolas por grupo de gastos 

A Tabela 7 mostra os repasses às escolas através do PDDE e dos convênios entre 

escolas e Prefeitura. Foi depositado na conta da unidade executora o montante de 

R$98.147,63 pelo programa PDDE Mais Educação e R$16.497,00 pelo PROVEMC para a 
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Escola Cláudio Manoel (CMC) em 2013, somando um total de R$114.644,63. No ano de 

2014 o valor recebido pela escola caiu aproximadamente 24%, pois a escola recebeu um total 

de R$72.114,66 pelo PDDE e R$14.760,00 pelo PROVEMC.  

A Escola Presidente Médici (PM) no mesmo ano recebeu o valor de R$ 47.505,69 pelo 

PDDE Mais Educação e R$ 8.138,90 pelo PROVEMC, somando um montante de 

R$55.644,63. O repasse à escola sofreu queda de aproximadamente 29% no ano de 2014, 

comparado com 2013, e a escola auferiu do PDDE o valor de R$30.783,58 e R$ 8.587,70 no 

PROVEMC; e o total de recursos recebidos foi de R$ 39.371,28. 

 

Tabela 7: Recursos recebidos pelas escolas no período de 2013-2014, em (R$1,00) 

Programa 
Ano 2013 Ano 2014 

EMEIEF CMC EMEIEF PM EMEIEF CMC EMEIEF PM 

PDDE 
21.416,08 6.861,11 5.316,78 3.258,70 

76.731,55 40.644,58 66.797,88 27.524,88 

Total 98.147,63 47.505,69 72.114,66 30.783,58 

Convenio Municipal 16.497,00 8.138,90 14.760,00 8.587,70 

Total 16.497,00 8.138,90 14.760,00 8.587,70 

Total Geral  114.644,63 55.644,59 86.874,66 39.371,28 

Fonte: elaborada pelos autores com dados de Brasil. FNDE (2015b) para o PDDE, e atas e planilhas de 

prestações de contas das escolas para o Convênio Municipal.  

A Tabela 8 contém informações sobre o uso do dinheiro repassado no programa 

PDDE para a Escola Claudio Manoel da Costa.  

No ano de 2013 a instituição utilizou 86,87% dos seus recebimentos em custeio, 

destinando 22,67% para materiais de consumo e manutenção; 6,79% em materiais de uso 

pedagógico; 57,40% teve como destino o serviço de terceiros. A maior parte foi para o 

pagamento de tutores que ministraram oficinas e acompanhamento pedagógico pelo programa 

Mais Educação, e 13,13% do valor que a instituição dispunha foi investido em material 

permanente. O custo de um aluno no programa em 2013 ficou estimado em R$232,03.  
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Tabela 8: EMEIEF Claudio Manoel da Costa-classificação dos gastos no período de 2013-2014, em 

(R$1,00) 

Discriminação PDDE 

 
2013 2014 

CUSTEIO 

  Materiais de consumo (tecidos, utensílios, vestuários, material de 

expediente, recargas cartuchos tinta, material limpeza, manutenção, 

etc.) 

22.253,24 11.437,41 

Material de uso pedagógico, esportivo e laboratório 6.665,80 7.728,90 

Serviços de terceiros  56.340,00 48.840,54 

Subtotal 85.259,04 68.006,85 

CAPITAL 

  EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 12.888.59 4.107,61 

Subtotal 12.888,59  4.107,61  

Total Geral 98.147,63  72.114,46  

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa documental: planilhas de prestações de contas da escola. 

Conforme a tabela 8, em 2014 a escola teve 94,30% do seu orçamento destinado a 

despesas de custeio. Foram gastos 15,86% com materiais de expediente; 10,72% com 

materiais pedagógicos, esportivo e laboratório; 67,73% com terceiros em manutenções e 

ressarcimento de tutores. Nesse ano observa-se que o investimento em material permanente 

caiu para 5,70% e o custo de um aluno no programa foi de R$198,66, portanto, uma redução 

de um pouco mais de 4%. Os repasses do programa municipal foram informados os valores, 

porém não detalhados os gastos pelas escolas. 

A Tabela 9 fornece dados sobre o uso do recurso repassado à escola Presidente Médici 

nos anos de 2013 e 2014. A EMEIEF PM teve 78,15% do seu recurso utilizado em custeio no 

PDDE, desse percentual, 16,51% foi para materiais de consumo; 25,27% em material 

pedagógico, esportivo e laboratório; 36,37% usados para custear serviços de terceiros e 

envolveu oficinas, acompanhamento pedagógico e pequenos reparos na estrutura física da 

escola. Em 2014 a escola teve 84,78% de seu orçamento gasto em custeio. Do total, 18,03% 

foram utilizados em materiais de expediente e consumo; 16,85 em material pedagógico, 

esportivo e laboratório; 49,90% foram destinados para serviços de terceiros, também 
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envolvendo pequenos reparos e ressarcimento de monitores em oficinas e acompanhamento 

pedagógico.  

Tabela 9: EMEIEF Presidente Médici - classificação dos gastos no período de 2013-2014, em (R$1,00) 

Discriminação PDDE 

 
2013 2014 

CUSTEIO   

Materiais de consumo (tecidos, utensílios, vestuários, material de expediente, recargas 

cartuchos tinta, material limpeza, manutenção, etc.) 

            

7.843,84  

           

5.550,73  

Material de uso pedagógico, esportivo e laboratório 12.003,33    5.188,12  

Serviços de terceiros  17.280,00  15.360,00  

 Subtotal  

 

37.127,17  
26.098,85  

 CAPITAL      

 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE   10.378,52 4.684,73  

 Subtotal  

 

10.378,52  
 4.684,73  

 Total Geral  

 

47.505,69  
30.783,58  

Fonte: elaborada pelos autores com dados da pesquisa documental: planilhas de prestações de contas da escola. 

O investimento em capital e material permanente foi de 15,22% do montante recebido. 

Em 2013 um aluno da instituição custou o valor de R$ 201,29 no PDDE, menor cerca de 13% 

que o da escola Cláudio Manoel, estimado em R$232,03. A escola não informou a 

discriminação dos gastos relativos aos repasses do programa PROVEMC, mas sua finalidade 

é para custeio.  

As Tabelas 8 e 9 demonstram, de certo modo, as prioridades estabelecidas nas escolas, 

e conforme Valerien (2009), conhecer a situação de desempenho das turmas de alunos é ainda 

uma forma de obter dados que contribuam para uma tomada de decisão sobre em que investir 

ou adquirir, particularmente quando se sabe que as escolas trabalham com um volume de 

recursos não cobre todas as suas necessidades ou anseios. 
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4.3 Entrevista com os gestores e descrição da forma de tomada de decisão nas escolas 

quanto à aplicação dos recursos recebidos  

Questionados sobre as decisões relacionadas às compras praticadas, os gestores 

relataram a participação do conselho escolar através de votação. As respostas confirmam 

sobre a participação de pais para votação do que foi eleito primeiramente em reunião interna 

da escola. Assim, como nos estudos em escolas estaduais, é comum a assembleia fazer parte 

do processo para formalização da decisão da escola por meio de registro em ata. 

Se as decisões sobre o que comprar são previamente estabelecidas e levadas ao 

conselho para deliberação ou são normalmente levantadas nas reuniões, o gestor de uma das 

escolas foi mais preciso na resposta de que os professores listam suas prioridades, indicando o 

que precisam, para então identificar os itens solicitados com maior frequência, nomeá-los para 

demonstração em Conselho e em sequência em assembleia, hierarquizando as necessidades. 

As respostas da questão acima evidenciam que as escolas trabalham com recursos 

imprescindíveis e importantes para melhorias internas, mas de certo modo ‘escassos’. Assim, 

uma escala de valores para que possam suprir, pelo menos, as emergências e o que é mais 

solicitado pelos professores, por exemplo, é uma atitude que busca maximizar o uso dos 

recursos. Com isso, Dias (2004) é enfático ao mencionar a grande responsabilidade do gestor 

escolar, o que também se aplica ao direcionamento dos recursos, particularmente porque, 

conforme Mazda e Bassi (2009), os investimentos em educação requerem mais recursos, 

corroborando com Pinto (2000), que afirma que os gastos contemplam o mínimo exigido 

constitucionalmente, não se sobressaindo muito além do legalmente exigido e insuficientes. 

Se a prestação de conta é um processo que ocorre sem dificuldades ou a escola 

enfrenta problemas para concretizá-la. Quais e por quê. Uma das não mencionou nenhuma 

dificuldade  em prestar contas e que faz em conjunto com o Presidente do Conselho, a outra 

citou a dificuldade com as formalidades citando a burocracia interna. As instituições relataram 

melhorias oriundas do recurso recebido citando proporcionando investimentos em materiais 

de consumo, espaço físico e aquisição de aparelhos eletrônicos. 
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Mesmo sendo considerados ‘insuficientes’, os recursos que chegam até a escola são 

importantes e favorecem suas decisões diárias, particularmente quando possibilitam a 

aquisição de equipamentos e materiais importantes para o processo ensino-aprendizagem. E 

embora ainda não tragam a autonomia financeira desejada (Art. 15 da LDB), coloca-se aqui a 

preocupação de Paro (2001, p. 83) de que “no que concerne à gestão financeira, não 

identificar autonomia com abandono e privatização”, os recursos, de certa moda, trazem 

respostas mais imediatas às necessidades das escolas quando, evidentemente, depositados sem 

atrasos. 

Ambas as escolas relataram atrasos nos repasses e dificuldade da execução do plano 

de trabalho em virtude da falta do recurso. Bem como ocorre nas escolas estatuais, as escolas 

municipais também divulgam os recursos em reuniões, particularmente a assembleia em que 

há a participação dos pais; entretanto, ambas tem dificuldade na divulgação por serem 

situadas em zona rural. 

Observa-se em uma das escolas a ausência de espaço imprescindível para o processo 

ensino-aprendizagem do aluno, a biblioteca, com isso, dentre outras deficiências, não 

consideram a nota sempre justa, mesmo porque as deficiências apontadas não são sanadas. 

Assim, os dados que deveriam servir para tomada de decisão sobre a melhoria da qualidade de 

ensino na escola não estão usados para esse fim.  

A instituição de melhor IDEB na esfera municipal declarou sentir-se ‘alegres’, mas, a 

‘carga de exigência’ faz com que, ao mesmo tempo, sintam-se ainda ‘devendo’ em se tratando 

do desempenho do aluno e da escola. Desse modo, demonstra-se aqui a preocupação de que o 

ensino não venha servir para que escolas disputem e se sintam ‘inferiores’ quando se trata do 

score, mas que seja uma ferramenta, mesmo, de aprendizagem, na medida em que ações 

sejam incorporadas para sanar os problemas e que as crianças e jovens façam parte de um 

processo formativo tanto humano como profissional. 

Na visão de Soares e Marota (2009, p. 89), “[...] o Brasil precisa de políticas escolares 

e não-escolares que, ao mesmo tempo, aumentem o desempenho dos alunos e diminuam as 

diferenças entre eles.” Assim, os autores remetem para um problema que ultrapassa os muros 
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da escola e envolve questões socioeconômicas, evidenciando que aliadas às políticas de 

financiamento da educação hajam políticas de combatam ou amenizem os vários problemas 

sociais que permeiam a sociedade e consequentemente a vida da criança, concomitantemente. 

Os autores ainda afirmam que  

 

A qualidade de um sistema educacional tem sido considerada de diferentes 

perspectivas, todas incluindo como um de seus elementos caracterizadores o 

aprendizado dos alunos, registrado no desempenho de testes padronizados. Há no 

entanto diferentes maneiras de se tratar empiricamente o desempenho. A maneira 

usual é tomar a média do desempenho dos alunos de um sistema como medida de 

sua qualidade educacional (SOARES; MAROTA, 2009, p. 75), 

 

Nesse contexto, chamam atenção para que outros aspectos sejam considerados num 

processo de avaliação de desempenho de alunos que não médias de testes padronizados. 

Sobre como a direção avalia a participação da comunidade (pais de alunos etc.) sobre 

as decisões tomadas na escola, particularmente sobre o uso dos recursos, as respostas apontam 

o que já foi identificado anteriormente: que os pais ainda não são plenamente presentes na 

escola, e os mesmos dados foram obtidos na Academia QEdu (2015) e discriminados 

anteriormente o percentual de crianças que têm os pais presentes na unidade de ensino. Por 

serem escolas rurais, o problema pode ser um pouco mais agravante, mesmo que uma delas 

fique bem próxima da área urbana, pois o município não dispõe de linha ônibus atendendo as 

localidades das escolas. 

Na visão de Mazda e Bassi (2009, p. 158), a postura de ‘servidão’ aos ditames do 

Poder do Estado durante décadas não permitiu a participação e pode ser uma das causas da 

sociedade não participar de processos democráticos, considerando que foram educados “por 

seus opressores para a submissão”, por vezes desacreditando do próprio poder que possuem. 

Assim, é possível conjeturar que a sociedade brasileira, de forma geral, ainda não 

desenvolveu a cultura da participação e que tal postura pode ter sido desencadeada, em parte, 

pelo próprio Estado. 
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4.4 Descrição da estruturação física e de material e equipamentos das escolas  

Em consonância com a pesquisa de campo, sobre a estruturação das escolas, observou-

se que a escola Cláudio Manoel possui os espaços físicos de uso interno aqui discriminados: 

Sala multimídia, sala da direção, sala da secretaria, sala dos professores, refeitório e cozinha, 

sanitário exclusivo para funcionários, sanitário exclusivo para funcionárias, sanitário 

exclusivo para alunos, sanitários exclusivos para alunas e espaço destinado ao lazer dos 

alunos. A escola não possuía biblioteca e Laboratório. 

A escola Presidente Médici informou a composição do seu espaço físico de uso 

interno com a seguinte estrutura: biblioteca, sala dos professores, sanitário para uso coletivo 

dos funcionários e funcionárias, sanitário exclusivo para uso dos alunos, sanitário exclusivo 

para uso de alunas e espaço destinado ao lazer dos alunos. A escola não possui: Laboratório, 

sala com multimídia, sala da direção, sala da secretaria, refeitório e cozinha.  

Há alguns itens importantes da estrutura das escolas dos quais é possível avaliar a 

qualidade, a Escola Claudio Manoel tem 12 salas de aula para oferta do ensino, ao comparar 

esse número com o número de alunos, dividindo pelo número de salas e separando em dois 

turnos, cada sala da instituição atendeu aproximadamente 17 estudantes por sala em 2013, na 

Escola Presidente Médici esse número foi de aproximadamente 14 estudantes. Quanto aos 

computadores, pelo número de alunos a Escola Claudio Manoel dispunha de uma máquina 

para cada 14,1 alunos e teve duas máquinas em desuso. A Escola Presidente Médici tinha um 

computador para cada 19,6 alunos, nenhuma máquina foi registrada em desuso na escola.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolas municipais de Cacoal enfrentam alguns problemas que influenciam a oferta 

do ensino de qualidade. Os investimentos em materiais permanentes são aqui considerados 

insuficientes se comparados ao valor total recebido através dos convênios com a prefeitura e o 

governo federal, tais dados revelam que as escolas têm em suas urgências a sobrevivência, os 

gastos com custeio e manutenção fazem com que as condições para investimentos em sua 
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estrutura sejam reduzidas, isso reflete na aquisição de itens com grande importância na 

educação.    

A rotatividade de professores (há uma variação, conforme a distribuição dos 

professores para diferentes escolas) pode ser uma variável de influência no baixo rendimento 

dos alunos da escola de menor score nas disciplinas de língua portuguesa e matemática nas 

séries finais do ensino fundamental, porém outros desafios são enfrentados pela gestão, como 

a falta de pessoal para serviços técnicos fazendo com que haja acúmulo de funções 

desempenhadas pela gestão da instituição, e há ainda um baixo número de computadores e 

equipamentos multimídia para o atendimento dos alunos. 

Se observado o IDEB de outras escolas municipais, verifica-se que as de Cacoal não 

se encontram dentre as de notas mais elevadas, mesmo a de maior score no IDEB 2013.  

A Escola Presidente Médici atende menos alunos que a Escola Cláudio Manoel, assim, 

não é possível afirmar que a complexidade de gestão seja, aqui, uma variável interveniente no 

desempenho da escola. 

Nota-se que a escola de maior IDEB vem apresentando “0” reprovações de alunos 

tanto nas séries iniciais como finais. Tal fato pode ter relação com o próprio processo de 

avaliação padronizada do MEC, e conjetura-se que a reprovação do aluno implica na própria 

reprovação da unidade escolar e assim as escolas buscam manter índices de aprovação por 

meio, muitas vezes, de ações internas, intervindo mais veementemente no processo ensino-

aprendizagem. 

A escola de menor IDEB tem deficiência de pessoal técnico, menor quantidade de 

equipamentos que poderiam dar suporte ao processo ensino-aprendizagem. De uma maneira 

geral, percentualmente os alunos vêm tendo menor desempenho na Prova Brasil nos 

conhecimentos da Língua Portuguesa e Matemática. 

Em se tratando da formação dos pais, os da escola de maior IDEB apresenta um 

percentual proporcional de formação ligeiramente maior quando se trata de formação na 

educação básica e igual a de menor IDEV em referência ao ensino superior, bem como os pais 
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de alunos daquela também estão um pouco mais presentes na escola em dias de reuniões de 

pais. 

Conclui-se que as duas escolas enfrentam problemas diversos para elevar a qualidade 

do ensino, principalmente por serem rurais, e a de menor IDEB tem vários aspectos 

relacionados à própria estruturação da escola, formação e participação dos pais na vida do 

aluno e dados socioeconômicos que podem ocasionar certa diferenciação no grau de 

desempenho do aluno. 

Assim, considera-se interessante que sejam realizados estudos para identificar, no 

interior da escola, outros aspectos ligados ao desempenho das mesmas, tanto no IDEB como 

frente aos próprios processos avaliativos internos, particularmente porque em uma das escolas 

a taxa de reprovação vem se apresentando com “0”, além de análises em planos e projetos 

com vistas à elevação da qualidade do ensino. 
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GOVERNANÇA EM CADEIAS PRODUTIVAS, ARRANJOS E SISTEMAS 

PRODUTIVOS LOCAIS 

 

Marcos Miranda Pereira (UNIR) 

Mariluce Paes de Souza (UNIR) 

RESUMO 

 

O objetivo desta revisão teórica é discutir a governança enquanto objeto e abordagem teórica bem como 

aprofundar no debate a governança em cadeias produtivas, arranjos e sistemas produtivos locais. A relevância 

desse estudo no campo da governança está sua abrangência, não somente da corporação, mas transcende suas 

fronteiras influenciando estratégias de combate à pobreza, desenvolvimento econômico e social gerando uma 

transformação até mesmo nas políticas públicas. A governança corporativa tem seus princípios pautados na 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa e seus resultados independem dos 

setores produtivos, apenas podem variar conforme as realidades estudadas. As cadeias produtivas e arranjos, 

quando vistas com a lente da governança podem gerar importantes vantagens competitivas através da 

preservação e otimização, do valor econômico da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo 

para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Como resultado pode se verificar a 

importância das boas práticas de governança nas estratégias e tomadas de decisão com foco no desenvolvimento 

sustentável. Os estudos de caso com base em pressupostos teóricos são vistos em uma realidade que não pode ser 

extrapolados para outras realidades regionais. Espera-se que novos estudos surjam de forma que os casos a serem 

estudados levem em consideração as características locais ou as realidades regionais como a Amazônia. 

 

Palavras-chave: Cadeias Produtivas. Teoria da Governança. Sistemas Produtivos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As mudanças no sistema econômico, político, social e cultural provocam alterações no 

ambiente das corporações de forma que os atores precisam se adaptar as mudanças ora 

demandadas por essa realidade. Essas mudanças requerem adaptações dos sistemas de 

produção de bens ou serviços de forma rápida por ser um ambiente dinâmico. 

As mudanças dependem da capacidade dos atores em função da sua capacidade de 

percepção das alterações e das respostas mais acertadas pautadas na sinergia entre os entes 

das organizações. Tais adaptações podem ser tanto no ambiente interno como no externo 

gerando uma intervenção social no sistema através de ações proativas objetivando o sucesso 

da organização. 

Segundo Parreiras (2007) essa intervenção social associa a perspectiva solidária, 

transcendendo em muito os resultados que esses projetos iniciais irão proporcionar aos seus 
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integrantes. Pensada como estratégia de combate à pobreza e de desenvolvimento econômico 

e social, a cadeia produtiva significa uma verdadeira revolução nas concepções de políticas 

públicas para a agricultura familiar. Justamente a intervenção de forma estratégica nas 

corporações para fins de aperfeiçoamento são as práticas de governança. 

A temática Governança Corporativa passou a fazer parte do dinamismo do comércio e 

de transações financeiras, tanto em nível local, como em nível internacional, onde as 

companhias foram objeto de sensíveis transformações, uma vez que o acentuado ritmo de 

crescimento de suas atividades promoveu uma readequação de sua estrutura de controle, 

decorrente da separação entre a propriedade e a gestão empresarial (ANDRADE; ROSSETTI, 

2004; IBGC, 2016). 

A Governança Corporativa surgiu como uma forma de se superar o "conflito de 

agência" clássico, na qual o proprietário ou acionista atribui ao administrador o controle sobre 

a empresa (nos termos da lei), situação em que podem surgir divergências no entendimento de 

cada um dos grupos daquilo que consideram ser o melhor para a empresa. No Brasil, a prática 

de Governança Corporativa iniciou-se a partir das privatizações e a da abertura do mercado 

nacional nos anos 1990, atuando na adoção de práticas transparentes, responsáveis e 

equânimes na administração das organizações (ANDRADE; ROSSETTI, 2004; IBGC, 2016). 

Assim, os debates sobre Governança Corporativa reportam-se a conflitos pertinentes à 

propriedade dispersa e à divergência entre os interesses dos sócios, executivos e o melhor 

interesse da empresa, ou seja, sua preocupação é, portanto, criar um conjunto eficiente de 

mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 

comportamento dos administradores esteja sempre alinhado com o melhor interesse da 

empresa (ANDRADE; ROSSETTI, 2004; IBGC, 2016). 

Nas análises sobre os sistemas locais de produção, Garcia, Motta e Amato Neto (2004) 

afirmam que poucos são os estudos que incorporam os efeitos dos vínculos não-locais que são 

estabelecidos pelos agentes, porém parece fundamental analisar esse ponto, já que pode 

condicionar a forma de atuação das empresas locais. Segundo os autores, a questão que se 

coloca nos sistemas locais é a capacidade de apropriação dessas vantagens competitivas pelos 
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produtores locais. Para isso, é preciso investigar a estrutura de comando, regida pela 

governança que se verifica na cadeia produtiva, para identificar como os benefícios da 

concentração geográfica são apropriados entre os produtores locais e agentes exógenos ao 

sistema (como os grandes compradores globais). 

O objetivo desse estudo teórico é revisar a teoria da governança do ponto de vista de 

cadeias produtivas, arranjos e sistemas produtivos locais. O presente estudo foi dividido em 

tópicos para melhor visualização dos aspectos da governança em suas abordagens conceituais 

e implicações da temática. Os tópicos tratam da: a) governança com seus pressupostos e 

evolução conceitual; b) a governança em cadeias produtivas; c) a governança em arranjos e 

sistemas produtivos locais; d) um quadro comparativo com trabalhos relacionados a essa 

temática e f) as considerações finais. 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Governança 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC (2016), a 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As 

boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações 

objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de 

longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade 

da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. 

A estrutura de governança se refere aos recursos que a empresa tem a sua disposição e 

os mecanismos de governança são os instrumentos administrativos utilizados para efetivação 

de uma atividade ou transação e é por essa razão existe uma única diretriz a ser seguida como 

modelo de governança corporativa. Diferentes sistemas legais, marcos institucionais e 
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tradicionais podem desenvolver-se em diferentes enfoques ao redor do mundo (SOUZA et al., 

2005). 

Já Cassiolato e Szapiro (2002), conceituam a governança partindo da ideia geral do 

estabelecimento de práticas democráticas locais por meio da intervenção e participação de 

diferentes categorias de atores-Estado, em seus diferentes níveis, empresas privadas locais, 

cidadãos e trabalhadores, organizações não-governamentais etc. Nos processos de decisão 

locais. Os autores ressaltam ainda que esse conceito não pode ignorar a existência de diversos 

casos, em que alguns de tais atores, particularmente grandes empresas, jogam um peso 

econômico maior na esfera local, exercendo, de fato, o papel de governança. 

A governança corporativa, segundo Andrade e Rossetti (2004) e IBGC (2016) se pauta 

em quatro princípios básicos:  

 Transparência-disponibilizar para as partes interessadas as informações que 

sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 

Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que condizem à 

preservação e à otimização do valor da organização. 

 Equidade- tratamento justo e isonômico de todos os sócios e stakeholders, 

levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.  

 Prestação de Contas (accountability)- prestar contas de sua atuação de modo 

claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de 

seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papeis.   

 Responsabilidade Corporativa-zelar pela viabilidade econômico-financeira 

das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e 

aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 

capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) 

no curto, médio e longo prazos. 

Presente em todas as empresas do mundo, a governança corporativa gerencia as 

finanças da maioria das corporações pelo mundo, possibilitando um alcance do capital 
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mundial de forma que pode acompanhar seu percurso nos mais diversos setores da economia, 

não importando a sua localização geográfica, e sim o desempenho do setor, sua competência e 

capacidade de resposta a uma necessidade de inovação e mudanças organizacionais (SOUZA 

et al., 2005). 

Segundo Souza et al. (2005) a governança compreende estratégias que servem para 

executar as decisões tomadas em diversas organizações, sejam as resoluções internas, sejam 

aquelas orientadas a intervir em problemas públicos e/ou solucionar demandas de terceiros e 

conflitos sociais, tanto as privadas como as governamentais. Ainda Garcia, Motta e Amato 

Neto (2004) corroboram dizendo que as ações conjuntas deliberadas e as formas de 

governança exercem papel fundamental, para a inserção produtiva virtuosa dos produtores 

localizados. 

Governança é entendida como a capacidade de formulação e estabelecimento de 

estratégia, articulação com diferentes empresas focadas no melhor desenvolvimento das 

atividades de sua cadeia e provocando mudanças na estrutura empresarial de outro ator para 

ser atendido e isto possibilite um melhor ganho para todos na cadeia de produção de bens ou 

serviços (SOUZA et al., 2005). 

Em sua abordagem teórica sobre Williamson (1996), Souza (2005) diz que existem 

três estruturas de governança: o mercado; a hierarquia e as estruturas híbridas, que as 

empresas podem optar, porém, devem considerar os fenômenos da transação e os 

pressupostos comportamentais dos agentes. A forma de avaliar as estruturas de governança 

são a especificidade de ativos; a incerteza e frequência, envolvidas na transação que podem 

ser reduzidos utilizando-se dos mecanismos de governança que possibilitam a prevenção dos 

risco. 

A governança pode ser notadas, segundo ainda Souza et al. (2005) através de 

integração vertical e estratégias cooperativas se constituindo numa importante opção que as 

empresas têm para administrar seus negócios 

A governança também pode ser vista de forma mais ampla podem ser considerado por 

trazer benefícios para organizações não empresariais, por meio do alinhamento de interesses 
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em busca de contribuir para o sucesso da organização e para sua longevidade, apesar de ter 

sido pensada primeiramente em termos de empresas (IBGC, 2016).  

 

2.2 Governança em Cadeias Produtivas 

Há de certa maneira uma desverticalização que configura um modelo de produção 

baseado na descentralização das operações. Esse processo agrega valor na produção e 

comercialização de mercadorias que gerou uma cadeia produtiva. A governança desse modelo 

seria a integração e coordenação dessas atividades porque agrega outros fatores como a 

ligação do sistema local com a demanda fazendo um planejamento e desenvolvimento de 

habilidades para gerenciar redes de produção dispersas (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 

2002; GARCIA; MOTTA; AMATO NETO, 2004). 

Dessa forma esses agentes atuam coordenando a produção determinando fatores como 

design e especificações em geral não efetuando o processo de fabricação. Há também uma 

colaboração com o sistema local através da troca de experiência e desenvolvimento de 

funções produtivas onde todas as partes ganham (GARCIA; MOTTA; AMATO NETO, 

2004). 

As corporações devem se capacitar para atuação e ganhos da cadeia produtiva, 

envolvendo produção de matéria-prima, industrialização e comercialização, em especial, a 

exportação. A forma associativa e em cooperação deve buscar abranger a cadeia produtiva, 

constituindo-se em iniciativas inovadoras para possibilitar maiores ganhos (PARREIRAS, 

2007). 
Do ponto de vista da análise de encadeamento entre empresas, Souza et al. (2005) 

afirmam que os parâmetros críticos para governança da cadeia são o que deve ser produzido, e 

como se faz para ser produzido. No caso de definição do produto, o comprador pode fornecer 

níveis diferentes de especificação, como também pode fazer uma exigência que o produtor 

tenha que alterar seu projeto e utilizar novas tecnologias e, ainda, mudar parâmetros em seus 

processos. 
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Segundo ainda os mesmos autores, as corporações podem criar uma cadeia produtiva 

de segmentos diferentes advinda da união de duas ou mais. Pode-se imaginar uma indústria de 

laticínios aliando-se a uma empresa de distribuição para criar uma outra empresa 

especializada em mercado internacional visando à exportação dos seus produtos.  

A estrutura de governança, conforme Rezende, Wilkinson e Rezende (2005), se 

relaciona com os mecanismos de gestão de cadeias produtivas das empresas, que podem 

variar da integração vertical com controle do fornecimento de insumos e distribuição de 

produtos até o uso do mercado “spot”, formas “híbridas”, que envolvem contratos de 

fornecimento, ou seja, resultante da ação dos agentes econômicos. 

Já para Parreiras (2007 apud HUMPHREY; SCHMITZ, 2001) a governança global 

das cadeias produtivas é determinada pelas fortes mudanças no varejo nos países 

desenvolvidos, tendendo, entre outras coisas, para o seguinte: a) Relação com consumidores 

que se interessam se os produtos foram produzidos respeitando parâmetros básicos de 

qualidade e regras trabalhistas, sociais e ambientais; b) Papel das marcas, que são 

responsáveis junto ao consumidor pela incorporação dos atributos acima; c) Exigência de 

qualidade e menor preço pressiona por uma competitividade cada vez maior em todas as fases 

do processo produtivo. 

Integração vertical e estratégias cooperativas permite construir um bom referencial 

teórico que permite se proceder a análise com intuito de identificar nas cadeias produtivas, as 

formas de boa governança (SOUZA et al., 2005). A governança de cadeias produtivas passa 

pelas novas visões de qualidade a fim de atender exigências de consumidores, governos e 

outros elos da cadeia culmina em novas estruturas de coordenação entre os atores, baseadas 

numa concepção “sistêmica” da qualidade, em que se substitui o simples controle de cada 

etapa por uma coordenação através de estruturas proativas e supra firma (REZENDE; 

WILKINSON; REZENDE, 2005). 

O estabelecimento de processos e produtos advindo de agentes internos ou externos 

estabelecem parâmetros de controle da cadeia, quando postos em prática, são regidos pela 

governança e influenciam na capacidade de implementação de estratégias de competitividade. 
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A competência de cada segmento da cadeia produtiva influi na construção e sustentação de 

vantagens competitivas (SOUZA; PEREIRA, 2002).  

 

2.3 Governança em Arranjos e Sistemas Produtivos Locais 

O conceito de arranjos produtivos locais, de acordo com Cassiolato e Szapiro (2002), 

refere-se aquelas aglomerações produtivas cujas interações entre os agentes locais não são 

suficientemente desenvolvidas para caracterizá-los como sistemas. Os arranjos produtivos 

tornam-se tanto unidade de análise quanto unidade de ação de políticas industriais e são 

interpretadas dentro de uma perspectiva de interações. Santos (2004) coloca também algumas 

condições para se definir um arranjo produtivo local como a) concentração espacial da 

produção de bem ou serviço; b) a localização; c) vantagens competitivas locacionais e d) 

custo de transporte. 

Segundo Cario e Nicolau (2012) a relação de atores que desenvolvem um 

comportamento padronizado em relação a um contexto social e que vem ganhando cada vez 

mais destaque é chamado de governança. Já os arranjos diferenciados que regem transações 

econômicas em sistemas produtivos locais no tocante a produção e comercialização de bens e 

serviços chama-se estrutura de governança. Tais atores pautados por regras de estratégias e 

outras relações interagem entre si para fins de sinergia entre mecanismos de coordenação e 

controle incentivando o aprimoramento dos mesmos. 

Usten et al. (2015 apud ALBAGLI; BRITO, 2003; VILPOUX; OLIVEIRA, 2010) 

ressalta que sistemas produtivos locais são arranjos em que há vínculos que geram interação, 

cooperação e aprendizagem capazes de incrementar a capacidade inovativa, a competitividade 

e o desenvolvimento local. Destacam também que as formas de governança suscitam 

discussão sobre instituições informais, capital social e convenções e área de influência. 

As formas de governança local, que levam à maior cooperação entre os produtores e 

ao incremento da competitividade do sistema, podem ser estabelecidas por entidades privadas 

ou públicas ou, ainda, pela combinação de ambas. Porém, muitas vezes, verificam-se formas 

híbridas de governança (GARCIA; MOTTA; AMATO NETO, 2004). 
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Um dos tipos de arranjos produtivos locais são os aglomerados que, segundo Santos 

(2004) são os complexos de empresas que se ajuntam para geralmente atender a demanda de 

alguma grande corporação como a região do ABC paulista, que também pode ser chamado de 

complexo. Garcia; Motta; Amato Neto (2004) ampliam a ideia dizendo que as aglomerações 

de empresas são Sistemas Locais de Produção – LPs, pois operam vários subsistemas 

(produção, logística, distribuição, centros tecnológicos, etc.) que se entrelaçam por fatores 

sociais, econômicos, institucionais e geográficos, que dificilmente podem ser tratados de 

forma separada, e que possuem capacidades sistêmicas de aprendizado e inovação. As 

aglomerações trazem a vantagem as formas de cooperação das economias eternas e políticas 

públicas específicas. 

As vantagens das empresas em aglomerações industriais são as economias externas 

puras (caráter incidental) e as ações conjuntas que são estabelecidas pelos agentes 

econômicos. As economias externas advém de processos de divisão do trabalho nos sistemas 

locais de produção e da especialização dos produtores, que fomenta a manutenção de 

interações entre os agentes e aprendizado pela interação (learning-yinteracting). Tais 

benefícios são apropriados pelo conjunto dos produtores, mesmo que de forma assimétrica, de 

acordo com a capacidade de comando da cadeia local (e global) de produção (GARCIA; 

MOTTA; AMATO NETO, 2004). 

Por fim, segundo Storper (1997, p. 36), no que tange aos arranjos produtivos locais, 

existem formas diferenciadas de governança nesses tipos de sistemas de arranjos produtivos 

locais, sendo que “ 

 

[...] as hierarquias aquelas onde a autoridade é claramente internalizada 

dentro de grandes organizações e, as redes, aquelas marcadas por alto nível 

de relações externas entre um amplo número de agentes, onde nenhum deles 

é dominante. Estes dois tipos de governança (centralizada e descentralizada) 

representam duas formas de poder de tomada de decisão (STORPER, 1997, 

p.36). 
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2.4 Estudos Relacionados 

Com base em apreciações realizadas no levantamento bibliográfico que apresentam 

relação com o tema fundamentado a pesquisa. O intuito aqui, a partir da revisão empírica 

sobre a temática é mostrar os resultados dos estudos já realizados sobre a governança. No 

quadro 1 foram retratadas algumas pesquisas sobre o tema abordado neste trabalho. 

 

Tabela 1 – Estudos relacionados 

Autor Título Objetivos 

Suziga; 

Garcia; 

Furtado 

(2002) 

Governança de sistemas de 

MPMEs em clusters industriais. 

Políticas para sistemas produtivos 

locais de mpmes 

Estudar a governança de relações entre empresas em 

sistemas produtivos locais 

Souza e 

Pereira 

(2002) 

Gestão da competitividade em 

cadeias produtivas: análise da 

cadeia de carne bovina do estado 

do Paraná 

Analisar as condições para o desempenho 

competitivo desta cadeia diante da condição de 

reestruturação produtiva 

estabelecida. 

Garcia; 

Motta; 

Amato Neto 

(2004) 

Uma análise das características da 

estrutura de governança em 

sistemas locais de produção e suas 

relações com a cadeia global 

Analisar, de forma integrada, a problemática da 

governança global e local em sistemas locais de 

produção, com o intuito de verificar os 

condicionantes para a competitividade dos produtores 

e o desenvolvimento local. 

Rezende; 

Wilkinson; 

Rezende 

(2005) 

Coordenação da qualidade em 

cadeias produtivas de alimentos: 

O caso dos queijos finos no Brasil 

Analisar a qualidade em cadeias produtivas de 

queijos finos no Brasil. 

Souza et al. 

(2005) 

Governança em Cadeias 

Produtivas Agroindustriais 

Conhecer o perfil da cadeia produtiva agroindustrial 

do Leite em Rondônia, sua estrutura e a partir destas, 

as formas de governança presentes na cadeia, 

considerando os diversos aspectos inerentes aos 

segmentos da produção primária, industrialização e 

distribuição. 

Cario e 

Nicolau 

(2012) 

Estrutura e padrão de governança 

em arranjos produtivos locais no 

Brasil: um estudo empírico 

Contribuir para a compreensão do tema da 

governança dos arranjos produtivos locais. 

Usten et al. 

(2015) 

Estruturas de governança em 

sistemas produtivos locais: o caso 

do projeto RECA 

Configurar a estrutura de governança do Projeto 

Reca, a partir das formas de articulação entre os 

agentes no Distrito de Nova Califórnia-RO. 

Fonte: autor, com base nas obras citadas. 

 

Suzigan; Garcia e Furtado (2002) constataram que a maioria dos clusters são híbridos, 

que a inserção em cadeias produtivas globais comandadas pelo comprador dificulta o 
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desenvolvimento dos produtores locais além das capacitações requeridas pelos próprios 

compradores para a atividade de produção e que essas formas de governança são muito 

importantes para o sucesso de clusters não inseridos em cadeias produtivas globais. 

Souza e Pereira (2002) puderam identificar e gerenciar os mecanismos e fatores 

promotores de eficácia competitiva no segmento e que este depende de ações coordenadas e 

convergentes, que a eliminação de conflitos e conceitos internalizados é essencial para gerar 

articulação e que as potencialidades competitivas da cadeia denotam que ações conjuntas e 

orientadas podem em médio prazo, gerar mudanças no padrão de concorrência presente e 

melhorar seu posicionamento, impulsionando o crescimento sustentável de seus integrantes. 

Garcia; Motta e Amato Neto (2004) concluíram que as diversas ações conjuntas que 

são estabelecidas pelos agentes acabam exercendo papel importante na construção de 

vantagens competitivas mais sustentáveis a longo prazo. 

Rezende; Wilkinson e Rezende (2005) verificaram em seu estudo Os esforços na 

assistência técnica ao produtor constituem parte essencial da implantação dos programas 

APPCC, em que a qualidade é encarada por uma ótica sistêmica e proativa. 

Souza et al. (2005) verificaram que as decisões estratégicas de cooperar são eficientes, 

levando a resultados expressivos de forma de governança na cadeia estudada, o ambiente 

institucional e organizacional no encaminhamento de propostas de ações promovem o 

desenvolvimento da cadeia e o segmento da produção utiliza a forma de governança de 

mercado nas interações com o setor de suporte, inclusive as empresas de insumo, uma vez que 

desconhece o seu oponente. Por fim a forma de governança predominante na cadeia produtiva 

do leite em Rondônia é a governança intermediária. 

Cario e Nicolau (2012) evidenciam a existência de relativa uniformidade setorial 

quanto à governança, permitindo a identificação de razoável padrão de governança para os 

APLs do mesmo setor produtivo 

Usten et al. (2015) concluíram que a estrutura de governança que se apresenta no Reca 

só é possível graças as interações que são constituídas entre os produtores que se relacionam 

no território, estabelecendo laços de cooperação e confiança que visam o desenvolvimento 
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local e o fortalecimento do Projeto Reca, de maneira que este possa prosperar ainda mais e 

continuar sendo um modelo organizacional da região amazônica, mundialmente reconhecido e 

premiado. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo realizado nesta pesquisa, foi possível verificar que as boas 

práticas de governança são essenciais para a estratégia e o processo de tomada de decisão 

tanto para cadeias produtivas quanto para arranjos e sistemas produtivos locais. Há certa 

variação nos mecanismos de desenvolvimento da governança nos diversos setores produtivos, 

mas todos eles promovem um crescimento pautado na sustentabilidade e na ética.  

Para, além disso, viu-se também que a difusão dessas boas práticas de governança 

afetam setores que vão além das fronteiras da empresa, agregando benefícios no âmbito social 

e político e que, dependendo da abrangência da corporação pode ser indispensável para uma 

região, estado ou até mesmo um país. 

Constata-se ainda que em sistemas que carecem de desenvolvimento e atenção do 

poder público, as boas práticas de governança surgem como boas alternativas na promoção 

das comunidades no sentido de ajudar o desenvolvimento sustentável e favorece a 

permanência pessoas na comunidade. 

Pautado nos objetivos desse estudo teórico, análise da governança do ponto de vista de 

cadeias produtivas, arranjos e sistemas produtivos locais carecem de estudos focados nas 

particularidades regionais e também no que tange as legislações estaduais e a relação com os 

outros atores regionais pra o desenvolvimento da boa governança. Apesar dos estudos já 

feitos aqui apresentados, no que se refere a Amazônia, não podem ser extrapolados e aplicado 

nesse ambiente de modo que se pode sugerir que deveria ser feitos estudo para as adaptações 

necessárias à nossa realidade. 

Não obstante, a contrapartida do setor público, que está em débito com o setor 

produtivo do estado, também deveria ser estudada no sentido sugerir que os bons exemplos de 

outras localidades possam ser adaptados à realidade amazônica. 
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INDICADORES SOCIAIS DO IBGE NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE 

RONDÔNIA 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como foco o município de Campo Novo de Rondônia e suas principais variáveis 

denominadas indicadores sociais. Os dados foram coletados de fontes secundárias fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. O objetivo geral aqui é conhecer os indicadores sociais relevantes do 

município e discutir sua importância. Para atingir este, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

apresentar os dados referentes ao município; discutir e comparar os dados encontrados e; analisar os resultados 

com base nos indicadores sociais apresentados. O problema de pesquisa encontrado se caracteriza pela seguinte 

pergunta: qual indicador apresentado demanda uma maior atenção? Os dados utilizados como base para a 

realização desta pesquisa foram os fornecidos pelo IBGE, importante órgão vinculado ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Os conceitos acerca de metodologia foram baseados em Maxwell 

(2011) e suas classificações: quanto aos objetivos é considerada como pesquisa descritiva, quanto à natureza a 

pesquisa está classificada como qualitativa e quantitativa, e a técnica de coleta de dados escolhida foi a pesquisa 

bibliográfica onde os dados são coletados de fonte secundária. Ao decorrer desta pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos foram alcançados e os resultados demonstrados através da representação dos indicadores sociais por 

meio de Quadros, Gráficos e Tabelas. Trazendo como resposta à pergunta do problema de pesquisa há 

necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde no município aumentando a quantidade de leitos 

disponíveis para a população e criar estratégias e políticas públicas para reduzir a taxa de mortalidade infantil. 

 

Palavras-chave: Indicadores. Município. População. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como foco o município de Campo Novo de Rondônia e suas 

principais variáveis denominadas indicadores sociais. Os dados foram coletados de fontes 

secundárias fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.  

O objetivo geral aqui é conhecer os indicadores sociais relevantes do município e 

discutir sua importância. Para atingir este, foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: apresentar os dados referentes ao município; discutir e comparar os dados 

encontrados e; analisar os resultados com base nos indicadores sociais apresentados. 

O problema de pesquisa encontrado se caracteriza pela seguinte pergunta: qual 

indicador apresentado demanda uma maior atenção? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 IBGE como fonte de dados 

Os dados utilizados como base para a realização desta pesquisa foram os fornecidos 

pelo IBGE, importante órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão que conta com 27 unidades, 27 supervisões de documentação e informações e 584 

agências que cobrem o território nacional sendo responsável por pesquisas e estudos 

censitários com informações sobre população, economia, trabalho, registro civil, dentre outros 

dados.  

O IBGE é atualmente a principal fonte de dados oficiais do Brasil cumprindo com as 

leis de obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas. Os dados aqui considerados 

foram escolhidos objetivando trazer uma visão geral sobre o município em estudo. 

 

2.2 Conceito de indicadores sociais 

A expressão surgiu nos Estados Unidos em um estudo que mensurava os impactos 

socioeconômicos. Por meio da construção dos indicadores sociais foi possível realizar uma 

análise mais verdadeira do conjunto de fatores políticos, econômicos e sociais. Também 

conhecidos como indicadores socioeconômicos, os indicadores são fundamentais para o 

planejamento servindo como ferramenta para que se atenda a real necessidade da população. 

(SANTAGDA, 2014). 

Santagda (2014) trata da atual importância destes indicadores que são monitorados 

pela Organização das Nações Unidas-ONU desde os anos 90 criando estratégias para que se 

mantenha um índice considerável. No Brasil, os indicadores sociais são utilizados no 

planejamento governamental a partir de 1975 sendo acompanhados pelo Instituto de 

Planejamento Econômico e Social (IPEA) subsidiado pelos censos e pesquisas realizados pelo 

IBGE. 

Os indicadores sociais são utilizados para mensurar o desenvolvimento de fenômenos 

sociais, variam de acordo com o contexto em que estão inseridos e sua análise se dá pela 
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comparação entre estes e sua interdependência. Em geral são utilizadas apenas algumas 

informações para se fazer um estudo e logo após é feito um comparativo entre estas 

informações e o todo pesquisado. 

 

3 METODOLOGIA 

Os conceitos acerca de metodologia foram baseados em Maxwell (2011). De acordo 

com o referido autor, metodologia pode ser definida como a maneira escolhida para atingir os 

objetivos por meio de técnicas aplicadas. A metodologia pode ser classificada de acordo com 

as categorias: objetivo da pesquisa, natureza da pesquisa, e escolha da técnica de coleta de 

dados.  

Quanto aos objetivos é considerada como pesquisa descritiva, pois de acordo com Gil 

(1999) apud Maxwell (2011) a descrição das características da população em estudo por meio 

da aplicação de técnicas na coleta de dados é a principal característica desta modalidade. 

Quanto à natureza a pesquisa está classificada como qualitativa e quantitativa onde os 

dois conceitos são utilizados de forma complementar. De acordo com Malhotra (2001) apud 

Maxwell (2011) a pesquisa qualitativa compreende o contexto do fenômeno estudado 

enquanto a quantitativa procura explicar os dados apresentados.  

A técnica de coleta de dados escolhida foi à pesquisa bibliográfica onde os dados são 

coletados de fonte secundária Segundo Vergara (2000) apud Maxwell (2011), este tipo de 

coleta de dados é importante pela natureza de informações que oferece ao pesquisador com a 

ressalva de que é uma fonte de dados limitada. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os indicadores sociais utilizados foram retirados de tabelas disponibilizadas pelo 

IBGE além de notas técnicas sobre a pesquisa, com os conceitos, definições e comentários 

que permitem uma melhor compreensão sobre estes fatores e sua influência nos resultados. A 
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caracterização e estrutura do município observado serve como um parâmetro inicial do 

fenômeno estudado. 

 

4.1 O Município de Campo novo de Rondônia 

De acordo com a Lei Complementar Nº 1, de 9 de Novembro de 1967, para uma área 

territorial ser elevada à categoria de município é necessário que haja, no mínimo: população 

de 10 mil habitantes ou 5 milésimos da população do Estado, eleitorado de 10% da 

população, centro urbano com 200 casas e, arrecadação de 5 milésimos da receita estadual de 

impostos. Estas exigências são verificadas pelo IBGE, Tribunal Regional do Estado e Órgão 

Representante do Ministério da Fazenda no Estado. 

Para dar início ao processo de criação é necessário que seja enviada uma representação 

à Assembleia Legislativa que realizará um plebiscito em que será necessário a aprovação de 

50% dos eleitores inscritos que devem ser residentes há pelo menos um ano no local. A 

efetiva criação se dará por meio de Lei Estadual consumada pela eleição de Prefeito, Vice-

Prefeito e Vereadores em eleição que ocorrerá em mesma data que nos outros municípios. 

Com uma população atual estimada de 14.354 habitantes, o município de Campo 

Novo de Rondônia foi criado quando um antigo posto de garimpagem se transformou em uma 

pista de pouso para pequenos aviões denominada de Campo Novo sendo posteriormente 

reconhecido como município de Campo Novo de Rondônia pela Lei nº 379 de 13 de fevereiro 

de 1992. O município foi desmembrado do município de Porto Velho e possui como sede a 

Vila Campo Novo, elevada à categoria de cidade. 

 

4.2 Os Indicadores Sociais 

4.2.1 Educação 

A educação é um importante fator a ser estudado, pois influi em diversos aspectos da 

qualidade de vida da população e sua participação social e política. Para que se tenham 

políticas públicas que realmente atendam a necessidade da população é necessário mapear a 
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educação no Brasil. (IBGE, 2015). O sistema escolar brasileiro está dividido em educação 

básica e ensino superior. A educação básica é subdividida em outros três níveis: educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio.  

O município possui ao todo 145 professores de educação básica sendo 31 do nível pré-

escolar, 109 do nível fundamental e 5 do nível médio para atender a demanda de 2 escolas de 

nível pré-escolar , 8 de nível fundamental e, 2 de nível médio com um total de 2.8733 alunos 

subdivididos conforme Figura 1 e Quadro 1.  

 

Figura1-Matrículas por nível de ensino 

 
Fonte: IBGE cidades 

Quadro 1-Matrículas por nível de ensino 

 
Fonte: IBGE cidades 
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A educação infantil e o ensino fundamental são de responsabilidade exclusiva dos 

municípios. Legislação específica e programas governamentais são utilizados para incentivar 

o desenvolvimento destas modalidades de ensino como o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-

FUNDEB que destina recursos para a educação básica regular e para jovens e adultos e; o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB importante indicador de desempenho 

dos alunos que analisa também as informações sobre rendimento escolar com base no Censo 

Escolar da Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira-INEP (IBGE, 2015). A Figura 2 a seguir, demonstra os 

resultados deste índice no município estudado. 

Figura 2-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica anos finais 2007 – 2013 

 

Fonte: IBGE cidades 
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Quadro 2-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos finais 2007 - 2013 

 
Fonte: IBGE cidades 

As avaliações do IDEB medem o desempenho dos alunos em português e matemática, 

e analisam informações socioeconômicas. No Brasil, a legislação vigente enquadra a 

educação básica como obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, o Plano Nacional de Educação 

prevê a utilização de uma porcentagem do PIB para o financiamento da educação básica. 

Conforme visto no Quadro 2 acima o município tem bons índices de desenvolvimento se 

mantendo acima da meta desejada desde 2007. 

4.2.2 População 

De acordo com IBGE (2015) a razão do sexo ao nascer é geralmente em uma 

proporção maior para o sexo masculino, ou seja, nascem mais homens do que mulheres em 

todos os países do mundo e este fato pode ser intensificado em regiões de grande fluxo 

migratório e regiões rurais. Como observado no gráfico da Figura 3 por ser uma população 

em sua maior parte rural esta premissa é confirmada. 

Figura 3 - População residente, por situação do domicilio e sexo-2010 

 
Fonte: IBGE cidades 
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Quadro 3-População residente, por situação do domicilio e sexo-2010 

 
Fonte: IBGE cidades 

Segundo IBGE (2015) a tendência é que essa diferença na proporção de homes e 

mulheres diminua conforme a idade avança para os homens. Pois com a maior taxa de 

mortalidade masculina quanto maior a idade média menor esta diferença. Neste caso a idade 

média dos moradores (calculada com base nos dados do Quadro 4) do município é 27 anos, 

não é uma idade média alta por isso não há a redução na diferença que haveria.  

Figura 4-Pirâmide Etária 

 
Fonte: IBGE cidades 
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Figura 4-Estutura Etária 

 
Fonte: IBGE cidades 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano-IDH ou HDI é um ranking que surgiu nos anos 

noventa classificando os países com base em quatro aspectos que são expectativa de vida, 

alfabetização, anos de escolaridade e PIB per capita. Tais aspectos foram selecionados por 

retratar um resultado mais próximo da realidade que tivessem relação de dependência entre si. 
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O IDH foi criado pela insatisfação com o PIB que não se mostrava eficaz utilizado sozinho 

(Herculano, 2000). 

Figura 6-Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Fonte: IBGE cidades 

 

Quadro 6-Índice de Desenvolvimento Humano 

 

Fonte: IBGE cidades 

 

De acordo com o Quadro 6, o IDH de Campo Novo de Rondônia é considerado um 

bom índice. O que significa que neste município há condições favoráveis a uma boa qualidade 

de vida e condições de trabalho segundo os aspectos considerados para o cálculo deste. Vale 

ressaltar que o IDH não é o índice considerado ideal, já existem propostas de implementação 

deste agregando outros fatores a serem considerados. 
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4.2.3 Saúde 

O município possui 3 estabelecimentos de saúde sendo todos de responsabilidade 

municipal. A quantidade total de leitos disponíveis é de 14 para os 12.665 habitantes. De 

acordo com ANAHP (2014), a Organização Mundial da Saúde-OMS considera como 

desejável que se tenha 3 leitos para cada 1mil habitantes, ou seja , atualmente existe apenas 

aproximadamente 36,84% do desejável pois o ideal seriam de 38 leitos para atender aos 

moradores.  

Figura 6-Taxa de Mortalidade Infantil 2008-2014 

 

Fonte: IBGE cidades 

Quadro 6-Taxa de Mortalidade Infantil 2008 - 2014 

 
Fonte: IBGE cidades 

(1) Valor considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde - OMS. 
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O Quadro 6 acima foi elaborado por IBGE (2015) de acordo com dados fornecidos 

pelo Ministério da Saúde no período de 2008 à 2014. Para este índice foi considerado apenas 

o número de crianças nascidas vivas que morrem no primeiro ano. No gráfico é possível 

analisar que após uma grande queda da taxa de mortalidade infantil no município há uma 

tendência ao crescimento que deve ser evitada. 

Para a legislação brasileira são consideradas crianças as pessoas com até 12 anos de 

idade incompletos. Para garantir as condições que permitem o desenvolvimento e qualidade 

de vida das crianças existe o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA que foi criado há 

mais de 20 anos para garantir a legitimidade destes direitos fundamentais aumentando assim, 

a expectativa de vida destes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao decorrer desta pesquisa, os objetivos gerais e específicos foram alcançados e os 

resultados demonstrados através da representação dos indicadores sociais por meio de 

Quadros, Gráficos e Tabelas para uma melhor demonstração dos resultados encontrados. 

Trazendo como resposta à pergunta do problema de pesquisa a necessidade de políticas 

públicas voltadas para a saúde no município aumentando a quantidade de leitos disponíveis 

para a população e criar estratégias e políticas públicas para reduzir a taxa de mortalidade 

infantil e garantir melhores condições de vida e desenvolvimento às crianças deste local. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem base na Teoria da Contingência. É aplicado o conceito de Tripé da Sustentabilidade: que prevê 

que o ambiental, o social e o econômico estejam em equilíbrio no resultado das empresas, para isto, aplicou-se a 

metodologia GAIA de gerenciamento e avaliação de impactos. Como teorias subsidiárias pesquisa aplicaram-se 

conceitos de Inovação e Estratégia ambiental. A pesquisa tem como objetivo geral o estudo da Gestão Industrial 

com foco na sustentabilidade, como fator determinante na fidelização do cliente. E como objetivos específicos: 

Levantar os principais procedimentos na produção industrial sustentável em face das tecnologias (1); 

Caracterizar a aplicação do conceito de Triple Botom Line na Indústria em estudo (2); Apontar os principais 

elementos de inovação requeridos em face da estratégia competitiva de fidelização (3). Aplicou-se o Método do 

Estudo de Caso de natureza quali-quantitativa, e os procedimentos requeridos. Como resultados apurou-se que a 

empresa não possui uma política sustentável, apresentando um índice considerado péssimo de acordo com a 

metodologia aplicada; como medidas de inovação se propõe inovação de produto, através da fabricação de 

tijolos ecológicos; inovação de negócio, através da atividade de piscicultura; e inovação em marketing, por meio 

de investimento em marketing verde, tendo em vista uma gestão sustentável. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Previsão. Inovação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo produtivo de indústrias do ramo da construção civil gera impactos ao meio 

ambiente na maior parte das fases de produção e distribuição, seja na extração de matéria 

prima, transporte de materiais, na fabricação do produto e consequente geração de resíduos 

sólidos. Atualmente, indústrias do ramo possuem uma visão que envolve uma preocupação 

maior com ser sustentável, pois chegou-se à conclusão de que a sobrevivência da sociedade 

remete-se à preservação e equilíbrio dos recursos naturais, sociedade e meio ambiente. Em 

contrapartida, o descaso com estes fatores pode ser considerado como fatais para a sociedade 

no futuro. É crescente a conscientização da população com a necessidade de planejamento e 

pesquisas objetivando definição de soluções para a crise de energia, redução de impactos 
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ambientais e minimização da degradação de recursos naturais renováveis ou não, ou ainda a 

diminuição da produção de resíduos gerados no decorrer dos processos. 

  

2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

A base teórica deste estudo á a Teoria da Contingência que, segundo Chiavenato 

(2014) aborda aspectos universais e normativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste 

constante entre organização, ambiente e tecnologia. A estrutura organizacional e seu 

funcionamento são dependentes das características do ambiente externo, logo, as 

contingências externas oferecem oportunidades ou ameaças que influenciam na estrutura 

organizacional e nos processos internos da empresa.  

 

2.1 Gestão Ambiental e Sustentabilidade e o Triplle Bottom Line 

Segundo Boff (2011) ser sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o 

suficiente para si e para os seres dos ecossistemas onde ela situa, que toma da natureza 

somente o que ela pode repor, que mostra um sentido de solidariedade gerencial ao preservar 

para as sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão. 

Bibliografia em Oliveira (2012) afirma que o conceito do Triple Bottom Line, do 

inglês Tripé da Sustentabilidade, surgiu de um estudo realizado por Elkington (1994), 

conhecido como Método 3P (People, Planet e Profit), no português é traduzido como PPL 

(Pessoas, Planeta e Lucro). Representa um método econômico, pois tem como propósito a 

criação de empreendimentos viáveis e atraentes para os investidores, é ambiental visto que 

objetiva analisar a interação de processos com o meio ambiente sem lhe causar danos 

permanente, e social, pois se preocupa com o estabelecimento de ações justas para 

trabalhadores, parceiros e sociedade. 
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2.2 Conceito de Inovação 

Para Tidd e Bessant (2013), a inovação de processo representa mudanças na forma de 

criar e entregar os produtos e serviços. Segundo Porto (2013), a identificação de 

oportunidades deve ser entendida como a possibilidade de constatar, perceber ou imaginar um 

potencial retorno na combinação de recursos que visem satisfazer uma necessidade de forma 

mais eficiente e menos dispendiosa, que podem ser possíveis em virtude da evolução do 

conhecimento científico e tecnológico, além de mudanças em variáveis políticas, legais, 

econômicas, sociais e demográficas. Tigre (2014) afirma que uma inovação organizacional 

pode ser definida como a implementação de um novo método organizacional na rotina 

operacional de uma empresa, na organização do trabalho ou em suas relações externas. 

  

3. METODOLOGIA 

Quanto à abordagem, faz-se opção pelo método quali-quantitativo. Quanto aos 

procedimentos técnicos realizou-se pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material 

publicado em livros, artigos e materiais disponibilizados na internet. Após, foi realizada 

pesquisa aplicada, para formação dos dados foi realizada entrevista junto ao proprietário da 

empresa. Por fim, realizou-se a análise dos dados e comparativos de teoria e realidade na 

empresa No intuito de atender ao proposto no segundo objetivo específico deste estudo, 

aplicou-se o Método GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais na 

Indústria ceramista, por meio de um questionário fechado com 79 itens, os quais seguem 3 

Critérios, sendo estes: Fornecedores (1); Processo Produtivo (2); Utilização do Produto (3). 

Na segunda fase, a qual corresponde à conscientização, foi apresentado fluxograma dos 

processos de entradas e saídas visando identificação dos possíveis impactos ocasionados por 

esta atividade industrial, organizados em ordem decrescente. Na sequência, atendendo à 

terceira fase do GAIA, conclui-se na identificação de oportunidades de melhoria da 

organização ao sanar os principais problemas relacionados a impactos ambientais gerados no 

decorrer do processo produtivo. 
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4. ESTUDO DE CASO SOBRE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO 

DE UMA INDÚSTRIA CERAMISTA  

A pesquisa foi realizada em uma empresa familiar de pequeno porte. Trata-se de uma 

Indústria ceramista que atua no município de Porto Velho há cerca de quinze anos. A 

indústria possui um total de vinte e quatro funcionários, sendo: o proprietário responsável pela 

administração da organização e gerência da produção; gerente financeiro; vendedor; auxiliar 

de serviços gerais; operários.  

 

4.1 Levantamento procedimentos na produção industrial  

O processo produtivo de uma Indústria de tijolos acarreta diversos impactos a 

ambiente. O processo produtivo na indústria em estudo envolve as etapas ilustradas na Figura 

1 que segue. 

Figura 1: Fluxograma do processo produtivo.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Indústria opera com um total de 6 (seis) fornos, sendo 4 (quatro) manuais e 2 (dois) 

fornos elétricos implantados a pouco mais de 1 ano. Os fornos elétricos geraram custo elevado 

na aquisição e considerável aumento na despesa fixa de energia. Este forno requer a mesma 

estrutura de fornos convencionais, porém, é instalado um equipamento para automatização, 

conforme ilustrado na Figura 8 que segue. 

Um dos maiores geradores de impactos ambientais no processo produtivo da cerâmica 

ocorre no processo da queima do produto e é comum a utilização de lenha como combustível 

para esse processo, sendo responsável pela emissão de CO², principal gás causador das 

mudanças climáticas e efeito estufa. O investimento na automatização deste processo resultou 

em redução de custos com matéria prima utilizada para queima das peças, por meio da 

substituição de lenha por pó de serra, um material adquirido por meio de doação por 

empresários do ramo de madeireiras, por esta razão, verifica-se consequente redução de 

emissão de CO² à atmosfera. O sistema gerou maior aproveitamento do combustível, 

aumentou na eficiência da queima, menor tempo de queima, diminuindo energia através da 

redução do tempo de produção além de eliminar a geração de resíduos sólidos. Conclui-se que 

o investimento com os fornos elétricos contribuiu consideravelmente com a redução de custos 

de produção bem como redução de impactos ambientais. 

 

4.2 Aplicação do conceito de Triplle Botom Line na Indústria em estudo  

Para a verificação da sustentabilidade na Indústria em estudo, aplicou-se o método 

GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais, que corresponde à 11 (onze) 

etapas de identificação de indicadores ambientais, e na sequência, serão apresentados dados 

obtidos por meio da aplicação deste método na Indústria. A Fase I da aplicação da 

metodologia GAIA de Gerenciamento de Atividades e Impactos Ambientais compreende a 

fase de Sensibilização, e é implementada por meio de questionário definido. Com os dados 

obtidos por meio do questionário de avaliação de sustentabilidade da Indústria, foi realizado 

cálculo da sustentabilidade da organização e classificação do resultado, apresentados no 

Quadro 3 e Tabela 1 respectivamente. 
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Quadro 3: Cálculo da sustentabilidade da Indústria 

Total de perguntas Verdes Vermelhas Amarelas 

79 35 36 8 

Desempenho ambiental = 35 x 100  = 3500 = 49,29% 

                           79 – 8         71 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 1: Classificação da sustentabilidade 

Classificação da Sustentabilidade 

Inferior a 30% Critica 

Entre 30 e 50% Péssima 

Entre 50 e 70% Adequada  

Entre 70 e 90% Boa  

Superior a 90% Excelente 

Fonte: Elaborado peles autores, com base em Leripio (2001). 

 

A leitura do Quadro 3 representa um índice de sustentabilidade de 49,29% na Indústria 

em estudo. Compreende-se, com base na Tabela 1, que a Indústria apresenta um resultado 

definido como péssimo quando se considera o fator sustentabilidade do negócio. 

 

4.2.1. Fase II de aplicação do GAIA – Conscientização  

A segunda fase de aplicação do GAIA corresponde ao estudo de entradas e saídas dos 

processos. O fluxograma da cadeia de produção e consumo da Indústria compreende as etapas 

de: Extração da matéria-prima (1); Indústria fabricante de cerâmicas/tijolos (2); Produtos (3); 

Clientes (4); Utilização dos produtos (5); Destino Final (6). A Figura 3 ilustra o fluxograma 

representativo das entradas dos insumos na produção, seu processamento e o resultado a partir 

das saídas, mostrando os possíveis impactos associados ao processo de fabricação dos 

produtos.             
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Figura 3: Fluxograma dos processos de entradas e saídas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tomando como base o processo produtivo da empresa verificou-se possíveis 

oportunidades de melhorias, de acordo com os aspectos decorrentes destas observações. Para 

compreensão dos critérios definidos no quadro são utilizadas as seguintes siglas descritas no 

Quadro 4. 
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Quadro 4: Critérios de avaliação 

Sigla Significado Descritiva 

SE Situação de Emergência 
Considera se o aspecto/impacto pode ser definido com uma 

situação emergencial ou de menor relevância; 

E Escala 
Define em uma escala o impacto que está exercendo determinado 

aspecto do processo; 

S Severidade 
Define o nível de severidade do aspecto/impacto gerado ao 

ambiente; 

PO 
Probabilidade de Ocorrência 

(Frequência) 

Considera a probabilidade de ocorrência do impacto ao ambiente 

durante o processo produtivo; 
DP Duração ou Persistência Define em uma escala a ocorrência do impacto; 

EL Exposição Legal 
Corresponde à exposição legal da organização, uma vez ocorrido o 

impacto; 

FA 
Facilidade (Tecnológica) de 

Alteração 

Considera a facilidade de correção do impacto, possibilidade de 

inovação da atividade com vista à preservação ambiental; 
CA Custo de Alteração/Remediação Considera o custo de alteração do impacto; 
EC Efeitos Colaterais Efeitos do aspecto/impacto à organização; 

PP Preocupações do Público 
Considera em uma escala, o nível de preocupação dos clientes 

quanto aos impactos ocasionados por esta atividade; 

EI Efeitos na Imagem 
Considera as consequências dos impactos gerados em relação à 

imagem que a organização está transmitindo ao mercado; 

X Média ponderada 

Corresponde à soma da média das preocupações comerciais e a 

soma da média das preocupações ambientais, realizando a 

comparação e priorização dos impactos mais significativos da 

Indústria. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na definição dos critérios de avaliação relacionados nas colunas considera-se a 

poluição atmosférica gerada na atividade “x” através do aspecto “y” em relação ao critério de 

escala do impacto, definidos como: extremamente crítica (5), crítica (4), moderada (3), 

desprezível (2) ou totalmente desprezível (1). Após o preenchimento dos impactos ambientais 

do processo, calcula-se a média ponderada (Χ) de cada impacto, que corresponde à soma da 

média das preocupações comerciais e a soma da média das preocupações ambientais, 

realizando a comparação e priorização dos impactos mais significativos da Indústria. 

Os impactos considerados foram ordenados em forma decrescente, estes impactos são 

objetos de análise para as demais fases de aplicação do Método GAIA. Sendo assim, com 

base nas informações foram identificados como prioritários para a Indústria os seguintes 

aspectos e impactos: A Poluição do ar e possíveis mudanças climáticas e efeito estufa 
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ocasionados pela emissão de CO² durante o processo de queima das peças; a degradação do 

solo proveniente da extração da matéria-prima; a poluição do solo decorrente dos resíduos 

sólidos, gerados a partir de peças com defeito, e emissão de poeira; e a poluição sonora 

proveniente de máquinas e automóveis presentes nos processos de extração, produção e 

distribuição do produto. 

 

4.2.2. Fase III de aplicação do GAIA - Capacitação 

Após a definição dos aspectos e impactos ambientais ocasionados pela atividade da 

Indústria foi possível identificar oportunidades de melhoria no processo produtivo da 

cerâmica/tijolo, conforme descrito no Quadro 5 que segue. 

 

Quadro 5: Identificação de oportunidades 

Aspectos e Impactos Melhorias identificadas 

Poluição do ar/ Efeito 

estufa 

Utilizar caminhão-pipa, durante o horário de movimentação dos caminhões 

e equipamentos; Utilização de resíduos como pó de serragem, cavaco, 

bagaço de cana, sabugo de milho, palha de café resultam na redução da 

emissão de gases causadores de efeito estufa durante o processo de 

queima. 

Degradação do solo 
Realizar drenagem de água pluvial para o interior das cavas, de modo a 

evitar processos erosivos no solo. 

Resíduos sólidos Destruição e reutilização dos resíduos em construção civil 

Poluição sonora 

Uso de EPI (protetor auricular); Os veículos e equipamentos utilizados nas 

atividades devem receber manutenção preventiva para evitar emissões 

abusivas de ruídos. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por meio da aplicação da metodologia GAIA foi possível observar que o resultado não 

corresponde às expectativas da sociedade quanto à conscientização em relação à 

sustentabilidade. Foram apresentadas determinadas medidas, de acordo com a escala de 

prioridades definida na Indústria, a serem tomadas a fim de reduzir os impactos desta 

atividade produtiva. 
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4.3. Principais elementos de inovação sugeridos em face da estratégia competitiva de 

fidelização com base em uma gestão sustentável 

Na tentativa de reduzir impactos ambientais gerados no processo produtivo desta 

indústria, considerando o maior risco dos impactos provenientes do seu processo produtivo ao 

ambiente externo por se tratar de indústria localizada em área urbana, propõe-se uma 

inovação do produto.  

 

4.3.1 Inovação de produto 

A proposta envolve a reformulação do processo produtivo do tijolo, que é o produto 

que apresenta maior volume de vendas da indústria em estudo. Sugere-se a fabricação de 

tijolos ecológicos, os quais apresentam diversas características que o qualificam, conforme 

descritas no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Características do tijolo ecológico 

Inovação Descritiva 

Tijolo Ecológico 

Possui furos que garantem encaixe correto entre as peças, facilitando a 

estruturação da obra e as instalações elétricas e hidráulicas, e melhorando 

o desempenho térmico e acústico das paredes. 

Redução do tempo de construção em 50% em relação à alvenaria 

convencional, devido aos encaixes que favorecem o alinhamento e prumo 

da parede. 

Maior confiança da estrutura, pois as colunas são embutidas em seus 

furos, distribuindo melhor o peso sobre as paredes; 

Redução de uso de madeiras nas caixarias dos pilares e vigas; 

Economia de 70% do concreto; 

Não necessita de argamassa de assentamento entre os tijolos; 

Economia de 50% de ferro; 

Maior durabilidade em relação ao tijolo comum; 

Facilidade no acabamento, visto que os tijolos ecológicos não necessitam 

de pintura, apenas de um impermeabilizante à base de silicone ou 

acrílico, e um rejunte flexível, pois são esteticamente atraentes; 
Fonte: Elaborado pela autora. 

O processo produtivo desse tijolo é considerado ecológico, pois na sua fabricação não 

utiliza a argila, evitando assim a degradação do meio ambiente causada pela exploração da 
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jazida. Esta técnica é eficiente na redução do desperdício de recursos e geração de resíduos, 

diminuindo custos. Em sua produção não são necessários fornos ou outros meios de queima o 

que acarreta a redução do desmatamento e emissão de gases poluentes na atmosfera. Por se 

tratar de um produto sustentável e que garante maior qualidade e redução de custos no 

processo de construção, possibilita que o cliente concorde em pagar por um valor maior que o 

comum considerando a redução nos demais custos da obra, garantindo, portanto a fidelização 

desses clientes e maximização dos lucros da Indústria.  

 

4.3.2 Inovação de Negócio 

A indústria que possui em seu terreno uma jazida explorada a alguns meses, bem 

como outra jazida anteriormente explorada há anos, podem representar uma oportunidade 

inovadora de negócio, proporcionando preservação do ambiente e uma nova fonte geradora de 

lucro para o empreendedor. Uma alternativa viável seria o investimento na piscicultura, que 

tem sido cada vez mais utilizada no país devido à grande quantidade de espécies de peixes 

existentes e facilidade de implantação. No processo de planejamento deste negócio é 

necessária a orientação de um técnico que irá definir o dimensionamento de um projeto que se 

apresente econômico e produtivo, bem como realizar a avaliação das condições de viabilidade 

do local para a efetivação desta atividade, e desta forma definir o sistema a ser adotado e 

recomendar as espécies mais indicadas para o cultivo.  

 

4.3.3 Inovação de Marketing 

Em visita à indústria nota-se total falta de investimento em marketing nesta 

organização. O marketing se faz essencial na identificação do mercado e suas necessidades 

para que então seja possível implementar uma inovação dentro da organização, objetivando 

atender às expectativas e evitar insatisfações, garantindo a fidelização de clientes. Sendo o 

foco deste estudo a gestão da sustentabilidade, é viável a implementação do marketing verde 

na organização. O marketing verde envolve a possibilidade de geração de riquezas por meio 

da diminuição de impactos ambientais, aliado à introdução de mudanças sociais que afetem os 
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hábitos de consumo do mercado. É necessário que o marketing da indústria crie estratégias 

com objetivo de vincular o produto a uma imagem ecologicamente consciente, transmitindo a 

ideia de que esta é uma organização que está fazendo sua parte perante a sociedade. Um 

indivíduo que tenha a menor conscientização de preservação ecológica será atraído por esta 

oportunidade de estar colaborando com o ambiente e sociedade, dando prioridade ao consumo 

do produto em questão, atingindo, portanto o objetivo do estudo que seria a fidelização de 

clientes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo se desenvolveu na área de produção de uma indústria ceramista, 

envolvendo o conceito de Triplle Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade), o qual prevê que o 

ambiental, o social e o econômico devem estar em equilíbrio no resultado da empresa. Os 

resultados apresentados no levantamento dos procedimentos constatou-se investimento em 

uma inovação, sendo o caso do forno automatizado, o qual gerou maior qualidade do produto, 

menores custos com matéria-prima, minimização de produção de resíduos sólidos e emissão 

de CO². Na aplicação do Método GAIA de Gerenciamento das Atividades e Impactos 

Ambientais, verificou-se um índice de Desempenho Ambiental correspondente à 49,29%, 

sendo considerado um resultado péssimo para uma organização que preze pela preservação 

ambiental e social. Constatou-se como principais elementos causadores de impactos 

ambientais: a poluição do ar e possíveis mudanças climáticas e efeito estufa ocasionados pela 

emissão de CO² durante o processo de queima das peças; Degradação do solo proveniente da 

extração da matéria-prima; Poluição do solo decorrente dos resíduos sólidos, gerados a partir 

de peças com defeito, e emissão de poeira; e poluição sonora proveniente de máquinas e 

automóveis presentes nos processos de extração, produção e distribuição do produto. Na etapa 

seguinte, após a definição dos aspectos e impactos ambientais ocasionados pela atividade da 

Indústria foi possível identificar oportunidades de melhoria no processo produtivo a fim de 

reduzir os impactos desta atividade. 
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As propostas de melhoria atendem a elementos específicos do conceito de inovação 

envolvendo: inovação de produtos, por meio da fabricação de tijolos ecológicos; inovação de 

negócio, através da atividade de piscicultura; e inovação em marketing, por meio de 

investimento em marketing verde, tendo em vista uma gestão sustentável. A indústria terá o 

desafio de implantar conceitos ambientais na produção e operacionalidade, agregando valor 

ao produto para que seja notável aos consumidores o comprometimento desta organização 

com o meio ambiente e impactos ocasionados no processo produtivo, para que estes 

consumidores se sintam colaboradores no processo de melhoria da qualidade do ambiente 

natural, ao tempo em que consomem um produto que atende às suas expectativas e 

necessidades impactando de forma mínima o meio ambiente.  
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RESUMO 
 

Este estudo trata das práticas e fatores ambientais que influenciam na segurança e conforto dos funcionários em 

um restaurante portovelhense; visa responder à seguinte questão: Quais os elementos ergonômicos que 

influenciam na cozinha industrial do restaurante em estudo? Para responder a esse questionamento se concebe 

como objetivo geral estudar os elementos ergonômicos na cozinha industrial portovelhense para inovar a sua 

gestão; e como objetivos específicos caracterizar o ambiente em estudo com foco na sua ergonomia (1); levantar 

as principais práticas que refletem diretamente na ergonomia (2); e propor a inovação requerida nos processos de 

forma a otimizar os aspectos ergonômicos na empresa pesquisada (3). A tarefa tem base na Teoria Motivacional 

dos dois Fatores de Herzberg, adicionando-se conceitos de ergonomia, de inovação, dos aspectos ambientais, e 

das práticas intervenientes no conforto e segurança do trabalhador. Adota-se o Método do Estudo de Caso, de 

natureza qualitativa, e os procedimentos requeridos, como visita in loco, observação, coleta e seleção de dados, e 

elaboração de relatório. Como resultado, se observa que fatores ambientais interferem negativamente no 

desempenho dos funcionários, tais como iluminação insuficiente e temperatura desconfortante; quanto às 

práticas, a observação indica o desempenho dos empregos por longo período de pé, sem intervalo para descanso, 

o que impacta severamente o físico do trabalhador; e como proposta de inovação se recomenda remodelar o 

espaço ergonômico, contratar consultoria em segurança do trabalho, bem como a implantação de programa de 

ginástica laboral. Esse estudo é destinado a empreendedores ou gestores, trabalhadores de cozinhas industriais e 

outros.  

 

Palavras-chave: Desempenho. Ergonomia. Inovação. Segurança no Trabalho. Teoria Motivacional.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Houve uma época na qual os trabalhadores eram vistos de uma perspectiva pouco 

humana nas organizações, operando em situações precárias, sendo considerados meras 

engrenagens que contribuíam para o desenvolvimento do trabalho. Com a evolução dos 

estudos sobre motivação no ambiente de trabalho, os gestores passaram a se preocupar com as 

condições ambientais às quais estão expostos seus colaboradores, promovendo a utilização de 

elementos de ergonomia que lhes garantam conforto e segurança.  

Em cozinhas industriais, assim como em qualquer outro ambiente de trabalho, é 

essencial a atenção para os aspectos ergonômicos, uma vez que interferem diretamente na 
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qualidade do trabalho. Nesse contexto, o presente estudo buscou solucionar, a partir da Teoria 

Motivacional dos Dois Fatores de Herzberg, a seguinte questão: Quais os elementos 

ergonômicos que influenciam na cozinha industrial do restaurante em estudo?  

Para tanto, traz como objetivo geral estudar os elementos ergonômicos na cozinha 

industrial portovelhense para inovar a sua gestão; e como objetivos específicos caracterizar o 

ambiente em estudo com foco na sua ergonomia (1); levantar as principais práticas que 

refletem diretamente na ergonomia (2), e propor a inovação requerida nos processos de forma 

a otimizar os aspectos ergonômicos na empresa pesquisada (3).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Herzberg desenvolveu, segundo Alves Filho (2012), durante a década de cinquenta, a 

Teoria da Motivação dos Dois Fatores. Essa teoria aborda os fatores motivacionais, que são 

aqueles capazes de despertar motivação nos funcionários, estando relacionados a 

autorrealização, reconhecimento e desenvolvimento profissional; e os fatores higiênicos, que 

estão associados ao ambiente, e referem-se às condições de trabalho, gestão da empresa, 

salário, entre outros. 

 

2.1 A Teoria dos dois fatores de Herzberg e a Ergonomia 

Para Moraes e Silva (2015), o estudo de Herzberg ressalta a importância de observar 

as condições ambientais, uma vez que essas influenciam na qualidade do trabalho 

desenvolvido pelos funcionários, especialmente em cargos operacionais que exigem maior 

esforço físico, se comparados à cargos administrativos.  

A Associação Brasileira de Ergonomia-ABERGO informa em seu sítio na internet a 

definição oficial de ergonomia, descrevendo-a como uma disciplina científica que busca 

entender as interações entre os seres humanos e outros elementos, bem como a aplicação de 

teorias e métodos a projetos, objetivando otimizar o desempenho de um sistema e o conforto 

de quem o compõe. Para Gonçalves (2011), ergonomia pode ser considerada a ciência 
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multidisciplinar que estuda a interação do homem com seu ambiente de trabalho, objetivando 

otimizar o desempenho dos trabalhadores, ao mesmo tempo que respeita suas limitações 

psicofisiológicas.  

Os objetivos da ergonomia, segundo Franceschi (2013) podem ser: controlar a 

implantação de novas tecnologias, levando em consideração a adaptação às habilidades dos 

funcionários; promover satisfação e motivação; adaptar o trabalho ao trabalhador; definir 

padrões para a aquisição de equipamentos e outros materiais; minimizar riscos ocupacionais; 

prezar pelo conforto e saúde dos trabalhadores; e por fim, a ergonomia pode ser utilizada para 

medir fatores como produtividade e qualidade. 

 

2.2 Ergonomia e aspectos ambientais 

Para Franceschi (2013), fatores ambientais como ruídos, temperatura, iluminação, 

vibrações e substâncias químicas podem exercer significativa influência na ergonomia. 

Barsano (2012) complementa a descrição descrevendo que os ruídos, dependendo do nível, 

tempo de exposição e sensibilidade individual, podem causar graves danos à saúde do 

trabalhador, podendo se manifestar imediatamente ou gradativamente.   

Quanto à temperatura do ambiente de trabalho, Barsano (2012) afirma que 

temperaturas baixas podem causar danos como feridas, rachaduras e agravamento de doenças 

reumáticas. Enquanto que as temperaturas altas podem provocar desidratação, câimbras e 

fadiga física.  

Relativo à iluminação, a Norma Regulamentadora NR 17, do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) estabelece que nos locais de trabalho deve haver iluminação adequada, 

natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Sendo que deve ser distribuída 

uniformemente, de modo que evite ofuscamento, reflexos incômodos e contrastes excessivos.   

Em determinados ambientes de trabalho é normal o uso de equipamentos que 

produzem vibrações, que podem afetar o corpo em determinadas regiões ou em sua totalidade. 

Para Barsano (2012), as vibrações localizadas podem causar danos como alterações 

neurovasculares nas mãos e braços e osteoporose. Já as generalizadas podem causar lesões na 
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coluna vertebral e dores lombares. Referente às substâncias químicas, Franceschi (2013) 

afirma tratar-se de líquidos, gases, vapores, poeiras e sólidos que em contato com o corpo 

humano podem gerar doenças ou mal-estar. 

 

2.3 Saúde e segurança no ambiente de trabalho 

Barsano (2012) define ambiente de trabalho como todo espaço, físico ou abstrato, que 

influência positiva ou negativamente um trabalhador, alterando seu estado físico, psíquico e 

social. O autor defende que um ambiente de trabalho seguro e organizado, com postos de 

trabalho adequados aos diferentes perfis de funcionários, proporciona aumento na 

produtividade e na qualidade do serviço prestado, além de redução de doenças ocupacionais e 

acidentes do trabalho, uma vez que os trabalhadores se sentirão mais valorizados e motivados 

a desempenhar melhor suas atividades. Atualmente vigora no Brasil a norma regulamentadora 

NR 17 do MTE, que estabelece alguns parâmetros para adaptação do trabalho às 

características psicofisiológicas dos funcionários, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Parâmetros para a adaptação do trabalho ao funcionário. 

Parâmetro Descrição 

Transporte de cargas 

A referida norma prescreve que o transporte manual de cargas não pode ser 

realizado quando comprometer a saúde ou a segurança do trabalhador. 

 

Mobiliário dos postos de 

trabalho 

Estabelece que devem ser adaptados para a posição sentada, sempre que as 

atividades poderem ser executadas nessa posição. Além disso, o mobiliário 

deve proporcionar boa postura, visualização e operação. 

Assentos para descanso 

Estabelece que devem ser colocados em ambientes de trabalho onde as 

atividades são realizadas de pé, para serem utilizados nas pausas dos 

trabalhadores. 

Fonte: NR 17 do MTE (1978) 

 

  Quanto ao uso de EPIs, Barsano (2012) afirma que o empregador deve fornecer 

equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, apropriados aos riscos aos quais estão 

expostos, e adequados às suas características antropométricas. 
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2.4 Inovação em ergonomia 

Inovação pode ser entendida como a inserção de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente de produção, de tal maneira que possa resultar em novos produtos, serviços ou 

processos, que venham gerar melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

Também se refere a agregação de novas funcionalidades ou características  a produtos, 

serviços ou processos existentes, conforme define a Lei nº 13.243 (BRASIL, 2016). 

O processo de inovação se expande ao aspecto organizacional, de modo a se integrar 

com outras áreas. Assim, a integração da inovação com a ergonomia no ambiente 

organizacional fundamenta-se, de acordo com Casarotto Filho, Merino, e Rodrigues (2013) na 

criatividade, no desenvolvimento do conhecimento, competências e habilidades dos 

funcionários. 

A partir de Moraes e Silva (2015), é possível afirmar que a inserção de ergonomia nas 

empresas melhora a saúde do trabalhador, minimiza a ocorrência de doenças e acidentes do 

trabalho, além disso, afeta, de forma positiva, a motivação e a produtividade dos funcionários.  

 

3 METODOLOGIA 

Para efetuação da pesquisa adotou-se o método do Estudo de Caso, que conforme 

aborda Takahashi (2013) pode ser considerado como principal estratégia para a realização de 

pesquisas em administração, podendo ser utilizado para descrever um caso detalhadamente, 

bem como para testar e verificar uma determinada teoria.  

Quanto a sua abordagem, este trabalho pode ser classificado de natureza qualitativa. 

Segundo apontado por Lakatos e Marconi (2011), a observação qualitativa consiste em uma 

técnica de coleta de dados, cujo objetivo é explorar e descrever ambientes.  

Como procedimento, utilizou-se a revisão bibliográfica para a fundamentação teórica e 

conceitual do trabalho a partir do levantamento das principais teorias sobre o tema, que foram 

utilizadas para o desenvolvimento dos resultados e alcance dos objetivos propostos. Os dados 

foram coletados através de visita in loco, realizando anotações da observação direta.  
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Posteriormente foi realizada a análise dos dados coletados e, para compor o relatório, 

foram elaboradas as propostas de inovação, baseadas nas constatações concernentes às 

condições do ambiente em estudo, com a finalidade de otimizar a ergonomia no local de 

trabalho pesquisado. A Figura 1 representa a metodologia aplicada. 

Figura 1: Diagrama metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

4 ESTUDO DOS ELEMENTOS ERGONÔMICOS NA COZINHA INDUSTRIAL 

PORTOVELHENSE PARA INOVAR A SUA GESTÃO 

A empresa estudada é do ramo alimentício e situa-se na zona central da cidade de 

Porto Velho. Fica aberta todos os dias da semana, sendo que durante o período da manhã 

opera como um restaurante e oferece bufê, e à noite o local funciona como bar, servindo 

bebidas e petiscos. Os dias da semana em que o movimento de clientes é mais intenso são 

sábado e domingo. A pesquisa ocorreu em um sábado no período matutino. 

O ambiente selecionado para estudo dos aspectos de ergonomia foi a cozinha do 

restaurante, local onde as refeições são produzidas, para posteriormente comporem o bufê. 

Nesse local trabalham sete pessoas, todas do sexo feminino. Foi verificado que as atribuições 
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são bem definidas, sendo que uma funcionária fica responsável pela higienização de vegetais, 

três realizam corte de vegetais e produzem saladas, duas ficam encarregadas de cozinhar, e 

uma produz frituras. Para melhor compreensão dos resultados alcançados, segue a Figura 2, 

que ilustra o layout do ambiente estudado.  

Figura 2: Layout do ambiente estudado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor por meio de observação in loco. 

 

Quadro 2: Itens que compõem o ambiente em estudo. 

Item Descrição 

1 
Geladeira utilizada para acondicionamento e estocagem de produtos industrializados 

adquiridos.  

2 
Freezer vertical. Local de onde os colaboradores acondicionam vegetais já cortados para 

agilizar processos de preparo.  

3, 4, 5, 6 e 12 
Bancadas em aço utilizada para corte de vegetais e preparação de saladas; pode ser utilizada 

como suporte à realização das demais atividades na cozinha.  

7 e 8 
Fogões de porte industrial utilizado para o preparo de alimentos que necessitam de 

cozimento ou aquecimento.  

9 e 10 
Fritadeiras a gás utilizadas para o preparo de alimentos fritos. Utilizada para dar agilidade e 

fluidez aos preparos, evitando a ocupação dos fogões. 

11 Armário para acondicionamento de pratos, recipientes e utensílios diversos. 

13 e 14 
Pias com torneira para lavagem de panelas e utensílios diversos e suporte às atividades de 

corte de alimentos. Fonte de água para o preparo dos alimentos. 

15, 16, 17 e 18 
Portas de entrada e saída que viabilizam trânsito de indivíduos, bem como acesso a matéria-

prima depositada em outros locais, além de acesso ao bufê. 

19 e 20 
Janelas estruturais. Utilizadas para a circularidade de ar para a ventilação e iluminação de 

origem natural. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme pode ser verificado no layout, o ambiente conta com três bancadas que não 

apresentam assentos, sendo que o trabalho na posição em pé durante longo período pode 

prejudicar a saúde física do funcionário. O freezer, a geladeira e o armário de utensílios 

diversos são os locais de onde os trabalhadores transportam os materiais necessários para a 

realização de suas atividades, se o peso for inadequado esse transporte de cargas pode gerar 

danos à estrutura física do trabalhador. Os funcionários responsáveis pelo preparo de refeições 

e frituras ficam próximos às fontes de calor (fogões e frituras), e o local apresenta duas 

pequenas janelas para promover ventilação no local, cabendo ressaltar que a longa exposição 

a temperatura alta pode ocasionar prejuízos à saúde do colaborador. As constatações 

referentes aos aspectos ambientais e práticas que influenciam diretamente na ergonomia são 

detalhadamente tratadas a seguir. 

4.1 Caracterização do ambiente em estudo com foco na sua ergonomia 

Para a caracterização do ambiente foram observados os aspectos que podem gerar 

desconforto e, dependendo do nível e tempo de exposição, acarretar em prejuízos à saúde dos 

colaboradores. Os fatores de ambiente analisados foram: ruídos, temperatura, iluminação, 

vibrações e substâncias químicas. As análises obtidas encontram-se no Quadro 4. 

Quadro 3 – Fatores ambientais analisados. 

Fator ambiental Aspecto verificado na empresa 

Ruído 

Foi observado como principal fonte a coifa industrial que fica localizada sobre os 

fogões. Também foram identificados ruídos advindos das panelas de pressão; do 

contato repetitivo das facas com as superfícies de corte; e do liquidificador 

industrial, utilizado com pouca frequência.  

Temperatura 

Referente à temperatura do ambiente, verificou-se que é relativamente alta. Isso 

ocorre principalmente devido às várias fontes de calor presentes no local, tais 

como: fogões industriais, sendo que a cozinha conta com um fogão de oito bocas e 

outro com seis; fritadeiras; vapor dos alimentos cozidos; e calor produzido pelos 

corpos dos funcionários. 

Iluminação 

Em relação à iluminação do ambiente, foi notado que é fornecida especialmente 

pelas dez lâmpadas fluorescentes instaladas no teto, de modo que são distribuídas 

uniformemente pelo local. Ressalta-se que há pouca presença de luz natural, 

resultando em uma iluminação insatisfatória. 

Vibrações 
Em relação às vibrações, não foram identificadas fontes. Pode-se concluir que a 

cozinha em estudo apresenta poucas e são imperceptíveis, ou então que há ausência 
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de vibrações no local. 

Substâncias químicas 

Sobre as substâncias químicas, foi verificado que o ambiente não apresenta poeiras, 

vapores ou neblinas que venham a causar prejuízos à saúde dos funcionários. 

Todavia, quanto aos produtos de limpeza, foi observado que são utilizados sabão e 

detergente para higienização de panelas e utensílios diversos. O contato frequente 

com esses produtos pode causar danos à pele de quem os utiliza, caso não sejam 

utilizadas luvas de proteção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir dessas análises, algumas considerações são necessárias a dois fatores: ruído e 

temperatura. Referente ao ruído, apesar de haver, a situação pode ser classificada como 

suportável, uma vez que os sons não apresentam nível muito alto, e dificilmente causarão 

danos a quem está exposto a eles. Quanto à temperatura, para amenizá-la o ambiente conta 

com exaustores, que fazem a troca do ar quente da cozinha pelo ar frio de fora; dois 

ventiladores pequenos instalados nas paredes; e duas janelas pequenas. No entanto, esses 

mecanismos não são suficientes para deixar o ambiente confortável. Cabe suscitar que os 

trabalhadores suaram bastante durante a observação, e a longa exposição a esse nível de 

temperatura pode gerar danos.  

 

Figura 3: Cozinheira próxima a uma fonte de 

calor. 

Figura 4: Pouca entrada de luz natural no 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor Fonte: Acervo do autor 
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A Figura 3 mostra a funcionária responsável pela preparação dos pratos, próxima aos 

fogões industriais da cozinha, que são as principais fontes de calor no ambiente. Estas 

verificações se encontram em desacordo com a norma estabelecida, conforme indica Barsano 

(2012), que indica que temperaturas altas podem provocar desidratação, câimbras e fadiga 

física.   

Na Figura 4 é evidenciada a pouca entrada de luz natural no ambiente. A normatização 

estabelece que, conforme NR 17, nos locais de trabalho deve haver iluminação adequada, 

natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade. Sendo que deve ser distribuída 

uniformemente, de modo que evite ofuscamento, reflexos incômodos e contrastes excessivos. 

Além de contribuir para uma iluminação insatisfatória, as poucas aberturas nas paredes 

também geram o aumento do desconforto com a temperatura, devido à pouca ventilação. 

 

4.2 Levantamento das principais práticas que refletem diretamente na ergonomia  

Para efetuar o levantamento das práticas que refletem na ergonomia foram 

considerados cinco diferentes processos realizados no cenário investigado; referem-se à 

higienização de vegetais, corte de vegetais, cozimento, preparação das frituras e lavagem de 

panelas. Objetivando fornecer uma visão geral do trabalho desenvolvido no ambiente 

estudado por meio de uma descrição sucinta, foi produzido o Quadro 5, que contém as 

principais atividades executadas pelas funcionárias em cada processo. 

Quadro 4 – Principais processos e atividades que influenciam na ergonomia. 

Processo Principais atividades 

1. Higienização de vegetais 

1.1 Colocar vegetais em um recipiente com água sanitária. 

1.2 Transferir os vegetais para um recipiente com água natural.  

1.3 Selecionar os que apresentam melhores aspectos. 

1.4 Descartar os que possuem aparência inadequada. 

1.5 Transportar os vegetais selecionados para o ambiente de armazenagem. 

2. Corte de vegetais 

2.1 Transportar para a cozinha os vegetais que serão cortados. 

2.2 Colocar os vegetais sobre a bancada.  

2.3 Cortar os vegetais com o auxílio de uma faca. 

2.4 Despejar os alimentos cortados em um recipiente. 

2.5 Embalar o recipiente com plástico PVC. 

2.6 Guardar o recipiente embalado na geladeira.  

2.7 Limpar a bancada. 
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3. Cozimento  

3.1 Levantar as panelas que ficam sob as bancadas. 

3.2 Colocar as panelas sobre o fogão. 

3.3 Despejar água no interior nas panelas. 

3.4 Misturar a comida da panela com o auxílio de colher. 

3.5 Transferir o conteúdo da panela para um recipiente. 

3.6 Embalar o recipiente com plástico PVC. 

3.7 Transportar o recipiente para o bufê. 

3.8 Colocar em baixo da pia a panela utilizada. 

4. Preparação de frituras 

4.1 Transportar para a cozinha os alimentos que serão fritados.  

4.2 Cortar os alimentos com o auxílio de faca. 

4.3 Colocar os alimentos cortados na peneira de fritura. 

4.4 Levar a peneira para a fritadeira. 

4.5 Retirar a peneira da fritadeira. 

4.6 Coletar recipiente para despejar as frituras. 

4.7 Embalar o recipiente com plástico PVC. 

4.8 Transportar o recipiente para o bufê. 

5. Lavagem de panelas 

5.1 Levantar as panelas que estão em baixo da pia. 

5.2 Colocar as panelas sobre a pia.  

5.3 Lavar as panelas com sabão em barra e detergente. 

5.4 Enxaguar as panelas para retirar os produtos utilizados. 

5.5 Secar as panelas com auxílio de pano de prato. 

5.6 Depositar as panelas sob as bancadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Entre as práticas que influenciam diretamente na ergonomia, destaca-se o 

levantamento e transporte de materiais. A relação entre o que é definido como boas práticas 

ergonômicas pela normatização e a prática verificada no cenário em estudo foi estabelecida no 

Quadro 6.  

Quadro 5 – Confronto entre teoria e práticas observadas. 

 

Parâmetro  

 

Práticas observadas 

O transporte manual de cargas não 

pode ser realizado quando 

comprometer a saúde ou a segurança 

do trabalhador. 

 

Em diversas vezes foi observado que as funcionárias levantam 

e transportam panelas grandes; recipientes preenchidos com a 

comida preparada; além de embalagens de tamanho médio, 

contendo legumes, frutas ou carnes. Na maioria dos casos, o 

peso das cargas não chega a ser inadequado às condições 

físicas das funcionárias. No entanto, em determinado 

momento notou-se uma das cozinheiras transportando sozinha 

uma panela grande com água em alta temperatura, sem os 

equipamentos de segurança necessários. 

O mobiliário dos postos de trabalho 

deve ser adaptado para a posição 

sentada, sempre que as atividades 

No que tange ao mobiliário, observou-se que as bancadas 

possuem aproximadamente 95 cm de altura e permitem o 

desenvolvimento das atividades com boa visualização. Abaixo 
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poderem ser executadas nessa posição. 

Além disso, deve proporcionar boa 

postura, visualização e operação. 

das bancadas há barras que são utilizadas como descanso para 

os pés. Para retirar panelas, pratos, recipientes e outros 

materiais dos locais onde ficam acondicionados, os 

funcionários precisam se agachar constantemente. Destaca-se 

que atualmente todas as atividades na cozinha são realizadas 

em pé. 

Assentos para descanso devem ser 

colocados em ambientes de trabalho 

onde as atividades são realizadas de 

pé, para serem utilizados nas pausas 

dos trabalhadores. 

No interior do ambiente estudado não foram encontrados 

assentos para descanso. Os funcionários permanecem durante 

longo período em pé, sem pausas, com o intervalo ocorrendo 

apenas no horário de almoço, quando podem se sentar e 

descansar em outro ambiente.  

Devem ser fornecidos equipamentos de 

proteção individual aos trabalhadores, 

apropriados aos riscos aos quais estão 

expostos, e adequados às suas 

características antropométricas. 

Para a realização do trabalho, os funcionários possuem os 

seguintes equipamentos de proteção individual: avental do 

tipo açougueiro, touca, luvas térmicas e botas de PVC. Porém, 

algumas tarefas exigem a utilização de mais equipamentos. A 

atividade de corte de alimentos, por exemplo, seria mais 

segura com a utilização de luvas com fio de aço. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Do observado no ambiente em estudo, cabe ressaltar que a prática do transporte de 

cargas pode gerar danos à saúde do trabalhador, quando incompatível com a sua estatura e 

força física, devendo ser realizado com o auxílio dos mecanismos adequados. Quanto ao 

mobiliário, os locais onde os materiais utilizados na cozinha estão atualmente armazenados 

acarretam em uma maneira inadequada de realizar levantamento de carga, o que pode 

prejudicar a coluna de quem o executa, conforme se evidencia nas figuras 5 e 6 abaixo. 

 

Figura 5: Panelas ficam depositadas sob as 

bancadas. 
Figura 6: Recipientes e utensílios diversos são 

armazenados em armário baixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Fonte: Acervo do autor.         Fonte: Acervo do autor. 
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Analisando as tarefas desempenhadas pelas trabalhadoras, verifica-se que 

determinadas atividades dos processos de higienização de vegetais, corte de vegetais e 

lavagem de panelas, que não exigem constante deslocamento pelo ambiente, poderiam ser 

realizados na posição sentada. O desempenho dos empregos por longo período de pé, sem 

intervalo para descanso, impacta negativamente na saúde física do trabalhador. Como 

equipamento de proteção individual, para as funcionárias que trabalham com produtos 

químicos na higienização de vegetais e lavagem de panelas, seria adequado a utilização de 

luvas de látex. 

 

Figura 7: Funcionária realizando corte de vegetais. Figura 8: Funcionária efetuando lavagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

A Figura 7 representa o processo de corte de vegetais, como pode ser verificado esse 

posto de trabalho não dispõe de assento para realização das atividades. Ocorre a mesma 

situação na Figura 8, que mostra uma funcionária realizando o processo de lavagem de 

panelas.  

4.3 Propostas de inovação 

Em face do observado no ambiente estudado, foram desenvolvidas cinco propostas de 

inovação, que possuem como objetivo maior a otimização dos elementos ergonômicos na 

empresa, conforme exposto no Quadro 7. 
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Quadro 6 – Representação das propostas de inovação. 

Inovação proposta  Descrição  

1. Remodelagem dos postos de trabalho. 

Atualizar os postos de trabalho atuais, inserindo assentos onde 

o trabalho puder ser realizado na posição sentada, visando 

proporcionar maior conforto aos funcionários. 

2. Ampliação da quantidade de 

aberturas nas paredes. 

Realizar novas aberturas nas paredes, objetivando gerar mais 

ventilação e entrada de luz natural,  e com isso oferecer um 

ambiente mais adequado aos trabalhadores. 

3. Contratação periódica de consultoria 

em segurança do trabalho. 

Efetuar a contratação de profissional especializado em 

segurança do trabalho, com a finalidade de identificar 

elementos inadequados no ambiente de trabalho. 

4. Treinamentos sobre técnicas de 

ergonomia no trabalho. 

Oferecer aos colaboradores treinamento sobre técnicas de 

ergonomia no trabalho, de modo que possam realizar suas 

tarefas de forma segura e confortável. 

5. Implantação de programa de 

ginástica laboral. 

Instituir programa de ginástica laboral, promovendo aumento 

na qualidade de vida dos funcionários, e prevenindo o 

surgimento de Lesões por esforços repetitivos (LER) e 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3.1 Remodelagem dos postos de trabalho 

Durante a observação, foi constatado que havia atividades que poderiam ser realizadas 

na posição sentada. Dessa foram, sugere-se a remodelagem desses postos de trabalho com a 

inserção de assentos, de modo a possibilitar aos funcionários a diminuição da fadiga física e 

maior conforto no desenvolvimento de suas tarefas.    

A Figura 9 a seguir pode servir como referência na remodelação da cozinha, 

inobstante a necessidade de investimento. 
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Figura 9: Exemplar de cozinha remodelada mediante consultoria especializada. 

 

Fonte: Internet de domínio público. 

 

Proposta de remodelação como a indicada aqui poderá ser elaborada com a 

colaboração direta dos stakeholders que irão atuar no ambiente, mediante um plano 

participativo, gerando integração de ideias e de percepção dos envolvidos na rotina laboral. 

 

4.3.2. Ampliação da quantidade de aberturas nas paredes 

Um dos principais fatores ambientais que interferem na ergonomia é a temperatura. 

Em cozinhas industriais, especialmente nas localizadas em regiões que registram altas 

temperaturas, esse aspecto gera preocupação, visto que há muitas fontes de calor e, em virtude 

da natureza do trabalho, não é adequada a instalação de condicionadores de ar. Os 

mecanismos existentes na empresa pesquisada para amenizar essa situação se mostraram 

insuficientes, uma vez que foi notável o desconforto dos colaboradores com a temperatura do 

local. Recomenda-se a ampliação de aberturas nas paredes, preferencialmente na parte 

superior onde fica localizado o ar quente. Assim, o ambiente proporcionará maior ventilação e 

entrada de luz natural, gerando maior conforto e segurança aos trabalhadores.  
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4.3.3 Contratação periódica de consultoria em segurança do trabalho 

Com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho e eliminar situações que colocam em 

risco a saúde dos colaboradores, faz-se necessária a contratação, ao menos anualmente, de 

consultoria especializada em segurança do trabalho. Assim, o gestor poderá identificar 

práticas arriscadas e aspectos ambientais inadequados, podendo promover melhorias que 

possam reduzir as possibilidades de ocorrência de acidentes, aumentando a segurança de seus 

funcionários. 

 

4.3.4 Treinamentos sobre técnicas de ergonomia no trabalho 

Observando as particularidades do trabalho desempenhado na cozinha pesquisada, 

onde as funcionárias se movimentam constantemente realizando agachamentos, levantamento 

e transporte de cargas, e atividades repetitivas. E levando em consideração os riscos 

provenientes de posturas e movimentos inadequados, considera-se importante a realização 

constante de treinamentos que possam transmitir aos funcionários as melhores técnicas para o 

desempenho das atividades de forma confortável e segura. 

 

4.3.5. Implantação de programa de ginástica laboral 

Considerando o ritmo laboral e a forma como as atividades são realizadas, se verifica a 

necessidade de implantação de um programa de ginástica laboral.  É como prescreve Barsano 

(2012), ao afirmar que a ginástica laboral traz muitos benefícios para a organização; isso 

porque melhora a qualidade de vida dos funcionários, reduz os índices de LER (Lesões por 

Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho); além 

de melhorar a imagem da empresa frente aos seus funcionários e clientes. São exercícios 

como na Figura 10, que podem ser aplicados, mediante orientação direta de profissionais de 

saúde ocupacional na empresa. 
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Figura 10: Programa de ginástica laboral 

 

Fonte: Internet de domínio público. 

 

Com a implantação desse programa, se fará possível o aumento na produtividade e na 

qualidade dos serviços prestados realizados na cozinha industrial, enquanto de obtém o 

reconhecimento dos colaboradores para com a gestão inovada da empresa.  

 

4.3.6.  Comparação entre o conceito de inovação e as propostas. 

Inovação pode ser considerada a inserção de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente de produção, de modo que resulte em novos produtos, serviços ou processos, que 

venham gerar melhorias na qualidade ou desempenho, segundo a Lei nº 13.243 (BRASIL, 

2016).  Partindo dessa definição, verifica-se que as propostas apresentadas consistem em uma 

inserção de novidade no ambiente produtivo, objetivando resultar na prestação de um serviço 

qualificado, com os processos sendo realizados de forma confortável e segura, de modo a 

elevar o desempenho dos colaboradores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do presente estudo, verificou-se que os elementos ergonômicos que 

influenciam na cozinha industrial do restaurante em estudo são aspectos ambientais como 

iluminação e temperatura, que conforme observado estão inadequados para a realização das 

atividades, bem como práticas de levantamento e transporte de cargas, agachamentos e 

atividades realizadas na posição em pé, que levando em consideração a frequência e o modo 

como são realizadas podem ocasionar prejuízos à saúde física do trabalhador. 

Com o objetivo de otimizar os aspectos ergonômicos na empresa pesquisada, sugere-

se que esta remodele os postos de trabalho, amplie a quantidade de aberturas nas paredes, 

realize a contratação de consultoria em  segurança do trabalho, proporcione treinamentos 

sobre técnicas de ergonomia no ambiente de trabalho, e que implante programa de ginástica 

laboral.  

Analisando a teoria dos dois fatores de Herzberg, conclui-se que é fundamental a 

observação constante aos fatores higiênicos, como as condições ergonômicas do ambiente de 

trabalho, uma vez que esses fatores ambientais influenciam diretamente no desempenho dos 

trabalhadores e, consequentemente, na qualidade da produção.   
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGENS 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo dissertar sobre a importância da institucionalização de espaços de 

aprendizagens transacionais como meio para se alcançar o desenvolvimento econômico. Tal análise se faz a luz 

da teoria do institucionalismo baseado nos conceitos apresentados por Douglas North numa perspectiva 

sociológica da teoria e com base nos estudos desenvolvidos sobre a aprendizagem organizacional. Espera-se com 

estudo contribuir para desenvolvimento do entendimento sobre a constituição desses espaços de aprendizado, 

vislumbrando-os como meio para melhoria do desempenho organizacional. O texto apresenta uma revisão 

bibliográfica sob as perspectivas dos autores a respeito teoria institucional e seu processo de institucionalização. 

A ponte da complementariedade decorre das concepções da constituição de espaços de aprendizagens como 

meio de reduzir os custos de transação e maximizar o desempenho das organizações. Conhecer as diversas 

teorias e suas correlações reflete a importância da constituição deste trabalho, tendo em vista que tais estudos 

podem ser aplicados em diversas organizações, seja ela pública ou privada.  

 

Palavras-chave: Espaços de Aprendizagens. Institucionalização. Teoria Institucional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Teoria Institucional tem possibilitado maior entendimento dos fenômenos 

organizacionais, principalmente o que tange à sua manifestação quanto aos propósitos 

econômicos da organização. As pressões sofridas pelas organizações podem advir de vários 

agentes, governo, mercado globalizado, concorrentes entre outros.   

Contrapondo-se a ideia de que as estruturas se baseiam no espirito racionalista 

burocrático, a Teoria Institucionalista prevê que as organizações estão sujeitas a pressões do 

ambiente no qual estão inseridas e buscam reduzir essa incerteza substituindo a racionalidade 

econômica substituindo-a por elementos simbolicamente aceito por todos. Nesse sentido, 

North (1990), salienta que os modelos institucionais tendem a auto reforçar-se, mesmo 

quando são socialmente ineficientes. Aos indivíduos torna-se mais fácil adaptarem-se as 

regras já existentes que tentar modificá-las. 

A linha de pesquisa de North (1990) delineia a processo de institucionalização aliado 

ao processo de aprendizagem organizacional, o qual serve de norte para o alcance do 

desempenho institucional ou desenvolvimento econômico. Ressalta que o teoria institucional 
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passou por várias vertentes, estabelecendo dois marcos cruciais para o andamento dos 

estudos: a denominada velha economia institucional – VEI com a influência de Veblen, John 

Commons e Wesley Mitchell  e nova abordagem denominada de nova economia institucional 

-NEI estabelecida a partir dos anos 70.  

Dado a estas características peculiares, o presente trabalho busca se nortear por essas 

concepções da Nova Econômica Institucional dentro da abordagem organizacional, mais 

propriamente focado nos trabalhos North que nos dá uma intima relação entre instituições, 

desenvolvimento econômico e aprendizagem organizacional.   

A obra de North apresenta-se como marco analítico para explanar como as instituições 

e as mudanças organizacionais afetam a economia. Para ele a razão de as instituições 

existirem se deve à incerteza que resulta da interação humana. Com a influência exercida 

pelas instituições, os indivíduos são induzidos a desempenhar papéis institucionais e por meio 

deste, internalizam as normas associadas, as quais influencia seu comportamento. 

Nesse sentido, a aprendizagem organizacional é fator importante para processo de 

institucionalização e consequente desenvolvimento econômico, já que esta proporciona à 

organização um melhor desempenho institucional, fato que merece ser detalhado e estudado. 

Como procedimento básico, a metodologia adotada para realização desta pesquisa foi 

a pesquisa de revisão bibliográfica partindo da análise de materiais como artigos científicos e 

livros que tratam acerca do assunto. Dessa forma, o presente trabalho se caracteriza como 

uma discussão teórica e foi dividida em três partes fundamentais, além da conclusão. 

Inicialmente explanar o processo de institucionalização a luz das teorias econômicas 

institucionalista, mais especificamente pautado nos estudos North. Num segundo tópico 

delineia-se sobre o processo de criação de espaços de aprendizagem organizacional e sua 

relação com processo de institucionalização. No terceiro capítulo apresenta-se a discussão de 

como se dá a aplicação ou se constitui o processo de institucionalização de espaços de 

aprendizagens sob o enfoque transacional e por fim, as considerações finais. 

Conhecer as diversas teorias e suas correlações reflete a importância da constituição 

deste trabalho, tendo em vista que tais estudos podem ser aplicados em diversas organização, 
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seja ela pública ou privada. Ressalta-se que aqui serão apresentados apenas alguns pontos da 

abordagem institucional, tendo em mente que outros estudos podem aprofundar tal assunto ou 

mesmo apresentar sua aplicação prática.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

Nesta seção são apresentados os fundamentos teóricos que permitem a compreensão 

dos conceitos e as relações entre eles. Na primeira parte serão abordados os conceitos de 

institucionalização, dando ênfase a Nova economia institucional. Posteriormente serão 

apresentados os estudos acerca processo de aprendizagem organizacional. No terceiro 

capitulo, explana-se sobre aplicação ou o processo de institucionalização de espaços de 

aprendizagens sob o enfoque transacional, podendo este ser o grande vetor para busca pelo 

desenvolvimento organizacional. 

 

2.1 Processo de Institucionalização 

Os estudos sobre a teoria institucional vêm crescendo e evoluindo ao longo dos anos. 

Desde os trabalhos cunhados por Selznick, no seu livro em 1957, que desenvolveu um modelo 

de sistema natural que ficou conhecido como teoria institucional através da qual ele analisava 

as organizações como sendo “uma expressão estrutural da ação racional” que sofrem pressões 

do ambiente social e acabam por se transformar em sistemas orgânicos (CARVALHO et al, 

1999, p.1). Selznick não descartou a visão racional de que as organizações são projetadas para 

atingir metas. Contudo, observou que as estruturas formais são incapazes de ignorar as 

dimensões não racionais do comportamento organizacional, pois, os indivíduos não tem suas 

ações puramente baseados nos seus papéis formais, assim como as organizações também não 

agem puramente baseadas em suas estruturas formais (DUARTE, 2012). 

Nesse sentido, de acordo a teoria institucional, as ações organizacionais partem da 

premissa que as forças do ambiente (culturais, políticas, sociais) são fatores que condicionam 

para o entendimento organizacional e estas ações convergem para estruturas semelhantes. 
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Segundo Duarte, Tavares (2012), a Teoria Institucional, contrapõe se à ideia de que as 

estruturas baseiam-se no espírito racionalista burocrático segundo o qual as organizações 

estruturam-se exclusivamente para a competição e a eficiência. As organizações sujeitas a 

pressões do ambiente no qual estão inseridas buscam reduzir a incerteza, sendo a 

racionalidade econômica substituída por elementos simbólicos amplamente aceitos.  

Scott (1995 apud DUARTE, TAVARES, 2012) no entanto, pressupõe que a realidade 

é construída pela mente humana de acordo com situações sociais. Ainda segundo o mesmo 

autor, o ambiente institucional é caracterizado pela elaboração de normas e exigências que são 

tomadas pelas organizações como obrigações as quais elas devem se conformar se desejam 

obter legitimidade e apoio do ambiente. 

A teoria institucionalista é marcada por vários autores que contribuíram para 

elaboração do arcabouço teórico concebido até os dias atuais. No entanto, ressalta-se que ao 

longo da história, tais estudiosos convergiram e contrariaram-se em diversos pontos da 

concepção da teoria haja vista a não homogeneidade de abordagens, o que nos traz o marco 

histórico de constituição da velha teoria institucionalista e da nova teoria institucionalista.  

A Velha Economia Institucionalista- VEI como é chamada, teve sua vertente em 

Veblen, John Commons e Wesley Mitchell que centraram seus estudos na importância das 

instituições, desenvolvendo uma linha analítica mais descritiva. Numa nova perspectiva 

desenvolvida a partir dos anos 70, iniciada também pelos estudos de Veblen, inaugura-se uma 

nova abordagem denominada de Nova Economia Institucionalista – NEI, não como 

contraposição, mas como ampliação dos postulados que já vinham sendo trabalhados. 

Conforme PECI (2006, p. 2), o novo e o velho institucionalismo “compartilham o ceticismo 

perante o pressuposto do ator racional e enfocam a análise na relação das organizações com o 

seu ambiente, ampliando, contudo, os limites desse ambiente”. 

A NEI ou neo-institucionalismo como alguns consideram, não se constitui numa 

corrente de pensamento unificado, o que causa uma certa confusão. De acordo com Hall; 

Taylor (2003) há pelo menos três métodos de análises, todos sob a vertente da NEI 

desenvolvidos a partir de anos 80. Eles designam três escolas: o institucionalismo histórico, 
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institucionalismo de escolha racional e institucionalismo sociológico. Segundo Hall; Taylor 

(2003), todas as escolas de pensamento institucionalista buscam “elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” (pág. 194). 

O institucionalismo sociológico escolhem como estudo, uma problemática que cerca a 

explanação de por que as organizações adotam conjunto peculiar de formas ou procedimentos 

institucionais, com atenção especial à disseminação dessas práticas. Sobre esse enfoque, Hall; 

Taylor (2003, p. 210), revela que  

 

Em outros termos, concentram-se no modo como as instituições influenciam o 

comportamento ao fornecer esquemas, categorias e modelos cognitivos que são 

indispensáveis à ação, mesmo porque, sem eles, seria impossível interpretar o 

mundo e o comportamento dos outros atores. As instituições exercem influência 

sobre o comportamento não simplesmente ao especificarem o que se deve fazer, mas 

também o que se pode imaginar fazer num contexto dado.  

 

Segundo esse ponto de vista, por meio da influência exercida pelas instituições, os 

indivíduos são induzidos a desempenhar papéis institucionais e por meio deste, internalizam 

as normas associadas, as quais influencia seu comportamento. Dado a estas características 

peculiares, o presente trabalho busca se nortear por essas concepções da NEI dentro da 

abordagem organizacional, mais propriamente focado nos trabalhos North que nos dá uma 

intima relação entre instituições, desenvolvimento econômico e aprendizagem organizacional.   

Conforme Machado-da-Silva; Gonçalves (1999) 

 

A teoria institucional, baseada em North, não está restrita a um instrumental teórico. 

Ela é resultado da convergência de influencias de outros corpos teóricos com 

origem, principalmente, da ciência política, da sociologia e da economia, que 

buscam incorporar suas proposições à ideia de instituição e de padrões de 

comportamento, de normas e valores, de crenças e de pressupostos, nos quais se 

encontram imersos indivíduos, grupos e organizações (apud CAVALCANTE, 2011, 

p. 73). 

 

Seguindo esta vertente, North (1990), salienta que os modelos institucionais tendem a 

auto reforçar-se, mesmo quando são socialmente ineficientes. Aos indivíduos torna-se mais 

fácil adaptarem-se as regras já existentes que tentar modificá-las. No momento em que o 
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desenvolvimento toma certa direção, a cultura organizacional, os costumes e os modelos 

mentais do mundo social enfatizam essa trajetória. 

Segundo Cavalcante (2011), para North,  

 

há uma correlação entre o nível de desempenho de uma sociedade e o grau de 

respeito às regras do jogo ou às instituições existentes que permite extrair elementos 

explicativos capaz de indicar diferentes sociedades, a partir dessa perspectiva 

teórica. E essa é a questão central colocada por North para se entender o porquê da 

desigualdade regional. (p. 31)  

 

Ainda segundo Cavalcante (2011), o resultado da institucionalização vem de opções e 

dinâmicas sociais quando este dá espaço para valores, ideologias e fatores sócio culturais que 

se interagem dentro de um conceito pluralista de conhecimento econômico, saindo da esfera 

individualismo perpetuado pela economia neoclássica.  

Cavalcante (2011) busca aporte em Conceição (2002) para explicar NEI e sua ênfase 

da teoria da firma, cuja análise centra-se no que se assentou chamar de racionalidade limitada, 

partindo dos princípios formulados por Herbert Simon, com a constatação do limite da 

capacidade da mente humana em trabalhar com a formulação e resolução de problemas 

complexos. Nesse sentido, Cavalcante ressalta que, a instituição passa a ser entendida, na 

visão desse autor, “como mecanismos de ação coletivo que servem para organizar e aumentar 

a eficiência do processo de desenvolvimento” (p. 52).  

Sobre esse aspecto Arend (2004) afirma que o tratamento teórico da economia 

institucional não considera o mercado como uma ordem espontânea, mas sim como uma 

instituição socialmente construída. Nesse sentido, políticas públicas, processos políticos, a 

evolução das instituições e o seu desenvolvimento econômico fazem parte da análise da teoria 

institucional. Seguindo a perspectiva trazida por Arend (2004), a história também assume um 

papel relevante na trajetória evolutiva pois considera os processos de aprendizagem, as regras 

e incentivos institucionais, bem como as restrições às mudanças. Segundo North (1990),  

 

as instituições ocupam um lugar central na análise do processo de desenvolvimento 

econômico, porque definem o ambiente em que funciona a economia e facilitam a 

interação entre os indivíduos, e porque a mudança institucional define o modo como 

a sociedade evolui no tempo, já que a mudança institucional é determinada por um 
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processo de ajustamentos marginais no complexo de regras, normas e imposição que 

formam a estrutura institucional (NORTH, 1990). 

 

São estas mudanças que de alguma forma estabelece a forma como as sociedades 

evoluem, servindo como parâmetro para compreender como ocorre essas mudanças 

historicamente. São processos lentos e contínuos de constante interação entre instituições e 

indivíduos, no qual a aprendizagem organizacional é o grande impulsionador.     

 

Assim, a chave para o desempenho de uma sociedade é o tipo de aprendizagem que 

se adquire e se emprega para resolver os problemas humanos. A aprendizagem é a 

fonte essencial das tecnologias e das instituições que os seres humanos empregam 

para resolver os problemas de escassez. As regras formais que uma sociedade põe 

em prática refletem a herança de gerações anteriores. (CAVALCANTE, 2011, p. 72) 

 

Neste contexto organizacional os elementos institucionais nascem desse processo 

contínuo do estabelecimento de estruturas organizadas e o processo de aprendizagem no qual 

elas passam. A respeito disso, Peci (2006) saliente que:  

 

Os elementos institucionais nascem principalmente de processos intergrupais e 

organizacionais; processos e estruturas organizacionais formais tendem a ser não 

apenas altamente institucionalizados, mas servem também como fonte de nova 

institucionalização, e a institucionalização aumenta a estabilidade, criando rotinas 

que melhoram a performance organizacional, a não ser quando alternativas mais 

eficientes são ignoradas (p.8). 

 

Sobre esses processos, Filho; Silva; Gonçalves (2009), argumentam que:  

 

Sob a perspectiva institucional a atenção se volta para a relação de mútua influência 

entre organizações e campos organizacionais, por um lado, e estruturas normativas e 

culturais mais amplas, por outro. Essa perspectiva atenta para o modo como valores 

institucionalizados na sociedade permeiam estruturas e formas organizacionais, 

considerando necessário o enriquecimento de análises de aspectos instrumentais 

com reflexões acerca de elementos culturais e simbólicos no estudo organizacional. 

(...) Deste modo, institucionalização representa um processo condicionado pela 

lógica da conformidade às normas socialmente aceitas, bem como pela incorporação 

de um sistema de conhecimento construído ao longo da interação social, os quais 

constituem parâmetros para a concepção de realidade dos atores sociais e para a 

ação. (p. 2) 
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Como abordado pelos autores acima, o processo de desenvolvimento passa pelo 

processo de ruptura de padrões até então existentes e este, envolve mudanças institucionais 

que se concretizam por meio da aprendizagem organizacional. Conhecer como se dá esse 

processo de mudança e desenvolvimento institucional, faz-se necessário entender como 

acontece o processo de aprendizagem e seu alcance teórico, no qual será abordado a seguir.   

 

2.2 Espaços de Aprendizagem Organizacional 

A busca pelo conhecimento tem sido algo latente ao longo das gerações, sendo o 

trabalho de muitos filósofos, teólogos, cientistas, humanistas entre outros, que sempre tiveram 

focados nesta busca. No entanto, no campo organizacional apenas recentemente, dado a 

globalização e a expansão das economias, que as organizações perceberam a sua importância 

pelo diferencial que representa como um valioso recurso estratégico para as pessoas,  para as  

organizações e todo o mundo dos negócios (BURNHAM et al, 2005). No Brasil também é 

crescente o número de empresa que buscam investir na Gestão do Conhecimento como forma 

de se garantir no mercado e enfrentar os desafios da globalização. 

 

Conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é 

aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido 

não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas 

e normas organizacionais (DAVENPORT & PRUSAK, 2001 apud  BURNHAM et 

al., 2005,  p.6). 

 

De acordo com Burnham et al. (2005), os modelos que mais se estabelecem no campo 

da Aprendizagem Organizacional são os sustentados por duas vertentes da teoria de 

aprendizagem: a behaviorista que visa estimular comportamentos para garantir sucesso na 

resolução de problema e a cognitivista que visa explicar a aprendizagem de conceitos. Entre 

as teorias mais relevantes que tratam do assunto destaca-se: a teoria de Garvin, teoria de 

Sveiby, teoria de Senge, teoria de Stewart e a teoria de Kolb. Tais teorias envolvem também 

as correntes de aprendizagens e apresentam relações dicotômicas, haja visto que na sua 
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maioria se baseiam em certos padrões que permeiam a ação e decisão de estruturas 

mecanicistas.  

Na busca pelo desenvolvimento econômico e mudança institucional, a aprendizagem 

organizacional se manifesta com fundamental importância para o processo de mudança 

realmente aconteça. Nesse sentido, Dogson (1993 apud Souza, 2004), ressalta que:  

 

A aprendizagem organizacional é vista como a busca de manter e desenvolver 

competitividade, produtividade e inovação em condições tecnológicas e de mercado 

incertas. O autor esclarece que, embora o conceito esteja historicamente associado às 

análises econômicas do desenvolvimento de novas indústrias, tecnologias e 

programas de Pesquisa & Desenvolvimento, é retomado com ênfase na análise dos 

processos de transformação em organizações na esteira das mudanças no cenário 

econômico internacional, a partir dos anos oitenta. (p. 7) 

 

Outro ponto, destacado por Dogson (1993 apud Souza, 2004), refere-se ao caráter 

individual e coletivo da aprendizagem.  

 

A aprendizagem individual não é sinônimo de aprendizagem organizacional, 

contudo não haverá aprendizagem organizacional sem a aprendizagem individual. 

Esse aspecto já está presente em Simon (1969) que define aprendizagem 

organizacional como o crescimento de insights e reestruturações bem sucedidas de 

problemas organizacionais por indivíduos que têm impacto nos elementos 

estruturais e nos resultados da organização. (apud Souza, 2004, p. 7). 

 

Assim como as normas e regulamentos institucionalizadas, as organizações também 

desenvolvem e conservam sistemas de aprendizagem que são transmitidos para outros por 

meio das histórias e normas organizacionais. Nesse sentido, Bitencourt (2001) aponta que: 

 

A Aprendizagem Organizacional tem como pressuposto básico o desenvolvimento 

de estratégias e procedimentos a serem construídos continuamente para se atingir 

melhores resultados, contando com a participação efetiva das pessoas no processo de 

aquisição e disseminação de conhecimento, fato esse que se relaciona diretamente a 

questão do desenvolvimento de habilidade e atitudes. (p. 44) 

 

Ainda nesta perspectiva, 

 

Acredita-se que a prática da Aprendizagem Organizacional possa contribuir para a 

gestão de competências gerenciais, tendo em vista a perspectiva dinâmica e social 

embutidas nesta abordagem. Além de diminuir os gaps relacionados ao 
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desenvolvimento de competência (gerencial e organizacional), a Aprendizagem 

Organizacional busca a sistematização de um processo reflexivo que possa 

incorporar a tensão criativa e os modelo mentais compartilhados à rotinas 

organizacionais (BITENCOURT, 2001, P. 56)  

 

Desse modo, fica evidente que o processo mudança organizacional perpassa o prática 

da aprendizagem organizacional, é que está pode ser diferencial para aquisição de 

competências gerenciais e com isso proporcionar o desenvolvimento econômico que North  

(1990) retrata nos seus estudos sobre o processo de institucionalização. Outro fator que 

também influência o desenvolvimento e desempenho institucional, é a cultura organizacional 

que muitas vezes se apresenta inadequada ao ambiente institucional, inferindo no seu 

desempenho competitivo. Nesse sentido BURNHAM et al (2005, p.13) salienta que a 

“mudança na cultura organizacional possibilita às organizações criarem uma cultura de 

aprendizado contínua para que elas possam estar adaptadas às inúmeras transformações 

advindas da sociedade, baseada na informação e no conhecimento”. 

Dentro do ambiente organizacional, o conhecimento nasce fruto das interações que 

ocorrem no macro ambiente de negócios e por meio deste se desenvolve o processo de 

aprendizagem.  

 

3 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRENDIZAGENS SOB O 

ENFOQUE TRANSACIONAL 

Partindo do aporte teórico da economia institucional que considera o mercado como 

instituição socialmente construída, a análise econômica deve observar outros atores que 

permeiam essas relações, tais como as transações, os contratos, as organizações, as leis, os 

costumes, as convenções, a tecnologia, o Estado, entre outras (CAVALCANTE, 2011). Os 

custos de transação, objeto dessa análise dentro da institucionalização de espaços de 

aprendizagens pode ser entendido como sendo os custos de fiscalizar e fazer cumprir os 

acordos. Segundo Reis (1998),  

 



 

681 

 

(...) as trocas e as interações que os agentes estabelecem num mercado não são 

instantaneamente acessíveis nem transparentes. E, quando assim é, a fricção existe e 

são necessários esquemas alternativos para superar, isto é, para minimizar os custos 

e para reduzir a incerteza. Com isso, se deduz que os custos de transação podem 

estar presentes de diferentes formas na sociedade, através do reflexo das leis e das 

normas estabelecidas como forma de organização social. (p. 17)  

 

Dado as situações de incerteza que refletem no aumento dos custos de transação, cabe 

as instituições, ou melhor, aos indivíduos que a constituem, estabelecer mecanismos para 

eliminar ou minimizar esses custos. Nesse sentido, Arend (2008, p. 659) explica “que a 

questão chave, é que o tipo de aprendizagem que os indivíduos em sociedade adquirem ao 

longo do tempo condiciona o desenvolvimento”. Nesse viés, o autor ressalta que o processo 

de aprendizagem é local, ou seja, o processo de desenvolvimento é peculiar e se diferencia de 

acordo com a organização e a localização da mesma. O tempo é o grande impulsionador do 

processo de aprendizagem, e implica não somente nas experiências puras, mas no processo de 

acumulação de conhecimento de gerações passadas que ficam enraizadas na cultura da 

organização.  

A medida que a organização investe no processo de aprendizagem ou mesmo realizada 

uma gestão de conhecimento adequada a sua atividade, ela está não somente valorizando seu 

capital humano, mas reduzindo os custos de transação e dando um passo à frente no 

desenvolvimento econômico, melhorando o desempenho organizacional.  

O desempenho organizacional se baseia num modelo bem simples de governança, 

onde a instituição precisa ser sensível para entender e compreender as demandas do mercado 

e eficaz para atender tais demandas e alcançar os objetivos. Governança aqui, é utilizado no 

sentido de coordenação e cooperação entre os atores sociais, na forma de associações e redes, 

está relacionado ao modo de uso da autoridade. (CAVALCANTE, 2011, p. 83). O 

desempenho institucional é parte do processo de desenvolvimento econômico, por isso há 

uma estreita relação desempenho institucional e desenvolvimento regional por exemplo.  

Por isso motivo, North (1990) relata a correlação entre os diferentes níveis de 

desempenho de uma sociedade com o processo de mudança institucional, associado a sua 
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trajetória histórica, processo esse que promove uma ruptura dos padrões existentes em prol 

mudanças institucionais e do desenvolvimento econômico. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O entendimento do estudo do processo de institucionalização de espaços de 

aprendizagens transacionais se consolida a partir de diversas abordagens teóricas propostas 

por estudos organizacionais, no qual vislumbram a interação entre processos ou entre teorias 

que a priori parecem ser desconectadas ou isoladas. 

Nesse sentido, percebe-se a inter-relação entre o processo de institucionalização 

descritos nos estudos de North, numa perspectiva sociológica com o processo de 

aprendizagem organização como forma promover desempenho institucional e alcançar o 

desenvolvimento econômico. Nesse viés, os custos de transação são reduzidos à medida que 

os indivíduos obtêm conhecimento e melhoram seu desempenho organizacional. 

Esta discussão teórica revisou os pressupostos da Perspectiva Institucional a partir da 

visão sociológica de North e identificou potencial complementaridade entre as abordagens 

trazidas, podendo o mesmo ser aplicada para análise em diversos tipos de organizações, 

públicas ou privada, como meio analisar o processo de desenvolvimento econômica da 

organização. 

Pode-se observar que, ao buscar visões diferenciadas sobre aspectos peculiares das 

organizações, é possível criar um amplo cenário para explicar as diversas situações que as 

englobam, desde aspectos econômicos, estruturais e sociais, utilizando-se perspectivas 

variadas para entender o fenômeno. 

Ressalta-se ainda, que as constantes mudanças no ambiente organizacional, seja elas 

internas ou externas, influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento. Tais mudanças 

e o processo de globalização exigem que as organizações busquem processos complexos e 

distintos para se adaptarem a nova situação. 

Portanto, ainda que as instituições existentes não seja ou não se apresentem as mais 

eficientes, capaz de buscar o desenvolvimento econômico, o fato de existirem processo de 
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institucionalização crescente, demonstra que a mesma possui uma tendência para melhoria de 

seus processos e o esforço para o alcance do desenvolvimento econômico.  
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RESUMO 

 

A água é um bem comum necessário à vida e ao progresso da sociedade, estando presente nas três dimensões da 

sustentabilidade. O aumento populacional e má distribuição tem tornado a escassez de água uma preocupação 

recorrente. O Estado tem o papel de mediar os conflitos pelos mais diversos motivos, entre os quais estão os 

conflitos pelo acesso e uso da água, exercendo tal mediação na forma de textos legais, cuja promulgação afeta o 

convívio social. Os fenômenos sociais decorrentes da intervenção estatal na gestão dos recursos hídricos é objeto 

de estudo pela academia em diversos campos do saber, entre os quais está a Administração. Esse estudo 

objetivou apontar a participação da Administração na produção científica sobre a temática da legislação acerca 

da gestão de recursos hídricos no Brasil. Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória de métodos mistos 

com técnicas de bibliometria e análise qualitativa para avaliar a produção acadêmica em língua portuguesa sobre 

a temática. Os resultados apontam que o tema é de interesse da academia e explorado por uma grande quantidade 

de estudos, porém a produção qualificada é pequena em relação ao tema. A participação da Administração nessa 

produção é pequena em termos de número de trabalhos publicados por ano e citações obtidas pelos autores. O 

conteúdo dos trabalhos de Administração aponta a tendência pela gestão compartilhada dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Água. Legislação. Revisão Bibliográfica Sistemática.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um elemento comum no planeta e um recurso fundamental à vida. Por estar 

presente na rotina humana existem referências a ela em diversas manifestações culturais tais 

como artes, filosofia, religião e ciência. A história atribui o surgimento e estruturação de 

cidades e povos à presença da água no espaço geográfico. É tida como bem comum de uso 

coletivo, em prol da qual são elaboradas políticas públicas. Sua previsível escassez tem 

motivado a valoração econômica simbólica dos recursos naturais (PAULA, 2013). 

Uma vez que a água doce é um recurso de vital importância, necessária para a 

agricultura, indústria e energia, e cuja disponibilidade tem sido afetada pelo aumento da 

densidade populacional e desigualdade na distribuição, sua escassez é vista como uma 

situação potencialmente causadora de conflitos. (COSKUN, 2008).  
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A justificativa para conflitos desse tipo pode estar no que Hobbes (1651) denomina 

direito de natureza que é a liberdade tomada por cada homem de usar seu poder, fazendo o 

que julgar necessário para a preservação de sua vida. A consequência desse direito é o 

constante sentimento de ameaça à segurança, que racionalmente motiva a busca pela paz 

caracterizada pela renúncia ou transferência mutua do direito na forma do é chamado de 

contrato (HOBBES, 1651). No entanto, a mera celebração de contratos não representa o fim 

dos conflitos, Hobbes afirma que 

 

os pactos de confiança mútua são inválidos sempre que de qualquer dos lados existe 

receio de não cumprimento ... Portanto, para que as palavras "justo" e "injusto" 

possam ter lugar, é necessária alguma espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar 

igualmente os homens ao cumprimento de seus pactos, mediante o terror de algum 

castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento do pacto... E 

não pode haver tal poder antes de erigir-se um Estado. (HOBBES, 1651, cap. XV). 

 

Tratando sobre o exercício do poder, Weber (1956, p. 128-129) elucida que "nas 

relações entre dominantes e dominados ... a dominação costuma apoiar-se internamente em 

bases jurídicas, nas quais se funda a sua legitimidade", sendo que a forma pela qual o Estado 

moderno obtém essa legitimidade é dominação legal-burocrática exercida "em virtude de 

estatuto".  

Considerando a escassez de água como um problema administrativo com caráter de 

potencial motivador de disputas, o papel do Estado como poderoso mediador de conflitos, e a 

forma estatutária de sua dominação burocrática, entende-se que a temática dos recursos 

hídricos, bem como sua gestão sejam objeto de regulamentação nas diversas formas de norma 

legislativa. Por sua vez, os fenômenos sociais consequentes dessa regulamentação tornam-se 

objeto de estudo pela academia. Questiona-se, por conseguinte, qual tem sido a contribuição 

da Administração para os estudos científicos acerca da temática da legislação relativa a 

recursos hídricos?  

Para atender a esse questionamento, objetiva-se executar uma revisão bibliográfica 

sistemática da produção científica acerca da legislação sobre gestão de recursos hídricos no 

Brasil apontando a contribuição da Administração para os estudos publicados. Justifica-se tal 
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proposta com o argumento de Conforto, Amaral e Silva (2011), os quais afirmam que 

"legisladores de políticas públicas necessitam fazer uso de revisão sistemática para integrar e 

analisar de forma eficiente uma grande quantidade de informação, possibilitando a tomada de 

decisão mais eficaz." Ademais não foi localizado na literatura científica em língua portuguesa 

algum estudo com essa temática. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo aqui apresentado consiste em uma pesquisa de revisão bibliográfica 

sistemática, a qual possui características distintas dos estudos teórico-empíricos. Nesta sessão 

contextualiza-se a importância da pesquisa bibliográfica sistemática para o conhecimento 

científico bem como variações de execução desse tipo de pesquisa. 

Segundo Gil (2007) a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir de dados 

secundários, disponíveis em material já elaborado presentes em livros, revistas, artigos, teses, 

dissertações, entre outros. Ainda segundo Gil (2007) pesquisas bibliográficas permitem maior 

familiaridade com o problema e aprimoramento de conceitos podendo ser caracterizadas 

como pesquisas exploratórias.  

A literatura apresenta muitas variações da pesquisa bibliográfica, encontram-se 

referências a: Bibliometria, Análise de Conteúdo, Meta Analise, Revisão Integrativa entre 

outros tantos termos (CONFORTO AMARAL e SILVA, 2011; ENSSLIN, ENSSLIN e 

PINTO, 2013; BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 2011; LOPES, 2008). Tomando como 

direcionadores as considerações sobre Revisão Bibliográfica Sistemática em Botelho, Cunha e 

Macedo (2011) traça-se uma conceituação dos termos que representam os procedimentos 

aplicados nesta pesquisa. 

 

2.1 Revisão Bibliográfica Sistemática e Bibliometria 

Conforto, Amaral e Silva (2011, p.2) afirmam que "se a pesquisa bibliográfica 

receber a devida atenção e for conduzida com rigor e de forma sistemática, esta permitirá que 
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outros pesquisadores possam fazer uso desses resultados com maior confiabilidade". Cook e 

Haynes (1997) classificam a pesquisa de revisão bibliográfica como narrativa: que é uma 

descrição simplificada do assunto; ou sistemática: que resulta da aplicação de uma 

metodologia reproduzível e reduz erros e viés do pesquisador. Revisão sistemática consiste no 

uso de estratégias científicas que limitem o viés de seleção dos dados secundários, avaliação 

crítica e síntese de todos os estudos relevantes em um tópico (PERISSÉ GOMES; 

NOGUEIRA, 2001; GALVÃO, SAWADA e TREVIZAN, 2004).  

Botelho, Cunha e Macedo (2011) afirmam que a pesquisa de revisão se utiliza de 

fontes de informações já publicadas com o objetivo de fundamentar teoricamente um tema, e 

podem ser categorizadas em revisões narrativas e revisões sistemáticas, sendo que essas 

últimas dividem-se em quatro métodos: meta-análise, revisão sistemática, revisão qualitativa e 

revisão integrativa. 

Meta analise é a combinação do resultado de várias pesquisas em um novo estudo, 

mediante fórmulas estatísticas, e tratamento quantitativo dos dados. Revisão qualitativa é 

composta pela síntese de achados dos estudos qualitativos, geralmente apresentada nas formas 

de metassínteses, metaestudos, grouded theory e a metaetnografia (BOTELHO, CUNHA E 

MACEDO, 2011; SOUSA e RIBEIRO, 2009). Revisão integrativa é um método que permite 

sintetizar uma compreensão mais abrangente de um fenômeno a partir do resumo da literatura 

empírica ou teórica passada (BROOME, 1999). 

Bibliometria, segundo Bernardino e Cavalcante (2001, p. 257) é "o estudo dos 

aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação registrada; desenvolve 

padrões e modelos matemáticos para medir esses processos, usando seus resultados para 

elaborar previsões e apoiar tomadas de decisão." 

Embora a definição conceitual da Bibliometria tenha alguma semelhança com a Meta 

Análise, a literatura não relaciona tais termos como sinônimos. Ao passo que Meta Análise é 

uma forma de Revisão Bibliográfica Sistemática, a Bibliometria não é associada ao método da 

Revisão de Literatura; essa última constitui uma estratégia metodológica distinta, conforme 

demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Métodos na pesquisa bibliográfica. 

 

Fonte: Adaptado a partir de Botelho, Cunha e Macedo (2011) e Ensslin, Ensslin e Pinto (2012). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Enquadramento Metodológico 

Este trabalho resulta de uma pesquisa enquadrada como básica em relação à sua 

natureza, pois não objetiva aplicação imediata dos achados. Quanto à abordagem é uma 

pesquisa de métodos mistos; quantitativa ao analisar características numeráveis da produção, 

mas em parte qualitativa por se interessar na revisão do conteúdo publicado. No que tange aos 

objetivos é descritiva por pormenorizar as características do fenômeno estudado. Em relação 

aos procedimentos técnicos classifica-se como pesquisa bibliográfica pois foi desenvolvida a 

partir de dados secundários (SIENA, 2007). A revisão bibliográfica foi realizada de forma 

sistemática mediante Meta Analise. 

 

3.2 Seleção da Amostra 

Para obter um portfólio de trabalhos que represente a produção acadêmica relevante 

sobre a temática de legislação e recursos hídricos, buscou-se por trabalhos científicos na 

plataforma de pesquisa Google Acadêmico. A escolha dessa plataforma se justifica devido à 

mesma disponibilizar acesso gratuito a uma vasta lista de produção científica, possuir práticos 
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filtros de pesquisa e indicar para cada trabalho a quantidade de citações que este obteve pela 

academia. 

Para facilitar a coleta dos dados na plataforma, foi utilizado o software Publish or 

Perish 4. Foram inseridas nesse software as palavras chave "gestão", "legislação" e "recursos 

hídricos" no campo "all of the words" (todas as palavras, tradução livre) e as palavras chave 

"água*, lei*, norma*, portaria*, regulamento*, decreto*" no campo "any of the words" 

(qualquer das palavras). A pesquisa no software apresentou 980 trabalhos. Não foi aplicado 

corte temporal, de modo que foram alistadas publicações entre os anos 1777 a 2015. 

Os dados foram copiados para o Microsoft Office Excel 2007 e organizados em uma 

planilha única. A planilha continha as seguintes informações para todos os trabalhos: título do 

trabalho, autores, quantidade de citações obtida e link para acesso à cópia digital do trabalho 

no repositório ou em outros sites da rede. Nos casos em que era possível identificar, a planilha 

fornecia adicionalmente o ano de publicação do trabalho, nome do periódico onde foi 

publicado, formato em que o trabalho foi publicado, nome do repositório onde está arquivado 

e link de acesso ao repositório. 

Os dados foram submetidos a filtro de conteúdo, que possibilitaram a identificação e 

o enquadramento de 431 trabalhos nos seguintes critérios de exclusão: trabalhos classificados 

como livros ou citações (268), trabalhos com ano de publicação desconhecido (23), 

publicações em anais de eventos (75), e teses e dissertações (65). 

Com a remoção destes itens, restaram 549 trabalhos para seleção por título da obra. 

Procedeu-se uma leitura individual dos títulos e foram removidos aqueles em língua 

estrangeira e os estudos de caso de experiências municipais ou internacionais. Também se 

removeu trabalhos cuja ideia principal apresentada no título não fosse o estudo dos aspectos 

legais da gestão de recursos hídricos, como por exemplo, os títulos que fazem alusão às 

questões sociais e ambientais da oferta de água ou voltados ao seu uso produtivo. Essa etapa 

removeu 293 itens, restando uma listagem com 256 obras. 

Uma terceira etapa de classificação foi aplicada tendo como critério o fator de 

impacto do periódico onde essas obras foram publicadas. Para tanto foi consultado o conceito 
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"Qualis CAPES" no site próprio do evento de classificação (BRASIL, 2014). A consulta foi 

realizada pelo título do periódico para o evento de classificação "Qualis: 2014". A "Área de 

Avaliação" concedida pela CAPES permitiu distinguir a produção científica da Administração 

dentre as demais áreas do saber. Portanto essa informação foi adicionada à planilha. 

Não foi possível identificar o periódico vinculado a 6 trabalhos, e outros 4 eram 

monografias de graduação ou especialização que não foram publicados em periódico. Em 

situações onde um mesmo periódico recebeu conceitos diferentes por publicar em Áreas de 

Avaliação distintas, utilizou-se a nota de melhor conceito entre as áreas onde o título do 

trabalho se enquadrasse. Quando o periódico possuía conceitos diferentes para versões 

impressa e online, utilizou-se a nota da versão online.  

Por fim, criou-se a amostra que compôs o portfólio de trabalhos aqui estudados. 

Ponderando a natureza qualitativa e específica dos itens (publicações científicas), tal amostra 

não poderia ser probabilística, pois haveria nesse caso a possibilidade se sortear para analise 

um trabalho sem qualificação enquanto descartava-se outro com relevante fator de impacto. 

Assim, arbitrou-se por utilizar na amostra os trabalhos de melhor qualificação, entendidos 

como aqueles cuja nota Qualis Capes está entre A1, A2, B1 e B2, totalizando 70 artigos 

científicos. 

 

3.3 Procedimentos da análise 

Para análise quantitativa, foi criada uma nova planilha somente com informações dos 

artigos amostrais e efetuou-se o download de uma cópia de todos eles. Os dados de cada 

coluna dessa planilha foram: agrupados por conteúdo, filtrados por categorias, classificados 

em ordem alfabética ou numérica, somados e em alguns casos comparados de forma cruzada 

para gerar as informações estatísticas que descrevessem a realidade da produção científica 

qualificada sobre o tema de pesquisa assim como a participação da Administração nesse meio.  

Para análise qualitativa foram lidos inicialmente os resumos e posteriormente do 

conteúdo integral dos artigos da área temática Administração objetivando relatar sua 

contribuição para a academia. Buscou-se identificar nesses estudos: o problema apresentado, 
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os objetivos, o método ou estratégias de pesquisa, os principais resultados e conclusões dos 

autores. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise produção científica sobre o tema legislação e gestão de recursos hídricos 

Observando a distribuição temporal das publicações que é apresentada na Figura 2, 

nota-se que houve um período de menor produção entre 1995 e 2001, um auge de produção 

em 2009 com significativa constância de estudos nos dois anos seguintes. Os títulos e 

resumos desses artigos não fazem referência a algum marco histórico que explique o aumento 

na produção no período. 

 

Figura 2 - Produção científica por ano. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

A amostra contém artigos que foram publicados em um total de 37 periódicos, 

qualificados entre A2 e B2, destes destacam-se os 7 mais produtivos, que juntos abrigam 54% 

da produção analisada. A listagem destes periódicos é apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Principais periódicos. 

 

Periódico 

 

 

Qualificação 

 

 

Área de Avaliação 

 

 

Obras 

 

Revista de Administração Pública A2 Administração 11 

Ambiente & Sociedade A2 Ciências Ambientais 6 

Engenharia Sanitária e Ambiental A2 Ciências Ambientais 6 

Estudos Avançados A2 Ciências Ambientais 5 

Revista Ambiente & Água B1 Ciências Ambientais 4 

Ciência e Cultura B1 Interdisciplinar 3 

Revista de Administração de Empresas A2 Ciências Sociais Aplicadas 3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os dados apresentados na Figura 3 classificam a produção científica por Área de 

Avaliação e apresentam as Ciências Ambientais como a mais produtiva, seguida pela 

Administração. No entanto, se considerássemos apenas a produção dos últimos 5 anos, as 

Ciências Ambientais se manteriam como área mais produtiva com 7 obras, e o Direito 

ocuparia a segunda posição com 5 obras no período, uma vez que boa parte dos estudos da 

área de Administração não são de data recente. 

 

Figura 3 - Obras por Área de Avaliação. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A análise da participação dos pesquisadores na produção identificou que 131 

pesquisadores diferentes assinam os artigos analisados. Porém a rede de cooperação entre 

esses autores é notavelmente baixa, uma vez que mais de 80% dos trabalhos foram publicados 

por apenas um ou dois autores como observar-se na Figura 4. Cabe ressaltar a presença de um 

outlier nessa amostra: uma obra publicada por 14 autores. 

 

Figura 4 - Autores por obra publicada. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A constância de publicações por autor, evidenciada na Figura 5, é baixa,  uma vez 

que apenas 11 dos 131 autores publicaram mais de uma obra, e quando o fizeram, apenas dois 

deles publicaram trabalhos no mesmo periódico.  

 

Figura 5 - Quantidade de obras publicada por cada autor. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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As citações obtidas pelos trabalhos analisados permitem concluir que seus autores 

contribuem de modo relevante para a academia, dado que todos os trabalhos foram citados 

pelo menos uma vez. Destaque para as obras de Tucci e Abers que respectivamente 

contribuíram para 197 e 119 outras pesquisas. O Quadro 2, contém a relação dos autores mais 

citados.  

Quadro 2 - Autores dos artigos mais citados. 

 

Ordem 

 

 

Autor 

 

 

Quantidade de obras 

 

 

Total de citações 

 

1 TUCCI, Carlos E. M.  2 197 

2 ABERS, Rebecca 2 119 

3 JORGE, Karina Dino 1 96 

4 JACOBI, Pedro Roberto 2 85 

5 PORTO, Monica Ferreira do Amaral 1 84 

6 SILVA, Ricardo Toledo 1 84 

7 FREITAS, Marcelo Bessa 1 59 

8 FREITAS, Carlos Machado de 1 59 

9 BARBI, Fabiana 1 59 

10 CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos 1 56 

11 LIBÂNIO, Paulo Augusto Cunha 1 56 

12 NASCIMENTO, Nilo de Oliveira 1 56 

13 HESPANHOL, Ivanildo 1 55 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Contribuições da Administração para a produção científica sobre o tema 

Conforme já evidenciado, a Administração é a segunda área de avaliação que mais 

publica conteúdo sobre a temática estudada, tendo publicado 13 das 70 obras aqui analisadas. 

Entretanto, como nota-se pela observação da Figura 6, a participação dessa área de 

conhecimento em relação às demais, tem diminuído substancialmente ao longo do tempo, 

sendo que a maior participação proporcional na produção científica foi entre 1993 e 1998. 



 

696 

 

Todos os artigos da área de administração foram publicados por apenas 3 periódicos 

diferentes. Destaca-se a Revista de Administração Pública, qualificada como A2, que 

publicou 11 artigos desses 13.  

 

Figura 6 - Participação da Administração na produção científica por ano. 

 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 Revisão de conteúdo dos artigos de Administração 

Para apontar a contribuição da Administração na produção acadêmica sobre a 

legislação concernente à gestão de recursos hídricos, apresenta-se uma breve revisão de 

conteúdo dos respectivos artigos em ordem cronológica de publicação. 

Conejo (1993) critica a pouca atenção dada aos procedimentos técnicos integrantes 

do licenciamento para o uso da água, e considera mediante estudo de caso os procedimentos 

do planejamento de recursos hídricos e licenciamento ambiental na bacia do rio Piracicaba em 

São Paulo. O autor defende que se os critérios de licenciamento forem associados à metas de 

planejamento regional haverá contribuição para a melhoria ambiental da bacia do rio. 

Campos e Vieira (1993) analisam o cenário institucional jurídico brasileiro em 

relação ao sistema de gestão de recursos hídricos para a região semiárida nordestina. Segundo 

os autores a legislação brasileira sobre a água se baseia nas condições sociais e hidrológicas 

da região Sul do país. Critica-se o texto jurídico que transfere o domínio da água entre os 
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entes da federação tendo como critério se a água está armazenada ou corrente, pois barragens 

construídas ao longo de rios poderiam causar conflitos. O trabalho aponta que a falta de 

recursos humanos para zelar fontes e reservatórios tem agravado o problema de escassez na 

região Nordeste. 

São apresentados no artigo de Yassuda (1993) estratégias e planos de ação para uma 

gestão correta e eficaz de recursos hídricos. Defende-se uma gestão integrada que assegure a 

preservação, conservação recuperação e uso da água pelos múltiplos usuários interessados. 

Comentam-se as estratégias de cobrança pelo uso da água, as formas do direito para 

conferência do uso, os critérios para determinação da qualidade da água.  

Martins (1993) se propõe à fornecer subsídios básicos para a implementação do 

sistema de gestão de recursos hídricos no estado da Bahia, sugere uma estrutura 

organizacional que considere as peculiaridades regionais e se integre com a ótica concebida 

em nível nacional. Segundo o autor a gestão dos recursos hídricos deve congregar 

harmoniosamente União, estados e municípios; através de três elementos fundamentais: 

política, plano e sistema de gerenciamento. A implementação de um sistema de gestão deve 

ser gradativa, iniciando-se pela avaliação do estado atual no que diz respeito à disponibilidade 

hídrica, eficiência das normas jurídicas e das entidades e definição de prioridades. 

Dorfmam (1993) categoriza duas partes da atuação governamental: a 

instrumentalização que é um conjunto de processos de natureza técnica para obtenção de 

recursos; e a motivação que é o conjunto de causas que condicionam o planejamento e a 

gestão. Usando técnicas de alto grau de abstração, o autor defende que é a motivação que 

condiciona os paradigmas de planejamento e gestão de recursos hídricos. Segundo o autor a 

existência de problemas na gestão hídrica não é efeito de deficiência instrumental, uma vez 

existe pessoal técnico qualificado pra cuidar dessas questões. Se requer, portanto mais atenção 

à discussão de paradigmas de desenvolvimento socioeconômico do ponto de vista da 

motivação. 

Cavalcanti (1994) comenta algumas evoluções na gestão dos recursos hídricos no 

Brasil, do ponto de vista institucional, principalmente o estabelecimento de sistemas de 
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Gestão integrados recomendado pela Agenda 21 da Conferência Rio-92. Segundo o autor, a 

dimensão e complexidade dos problemas no fim do século XX comprometem a capacidade de 

governo e exigem novas abordagens de solução. Na área ambiental é necessário gerenciar as 

redes entre o governo central e as comunidades de regiões afastadas. 

Em seu artigo, Conforto (1998) comenta modelos de gestão em saneamento, reforma 

do Estado e o estabelecimento de um marco regulatório de serviços públicos concedidos. 

Salienta a importância de processos de envolvimento dos cidadãos que transformam a 

democrático representativa em participativa. Comenta a necessidade de inventário ambiental 

para dimensionamento dos impactos e avaliação dos investimentos necessários à sua 

mitigação.  

Cavalcanti e Cavalcanti (1998) comentam os paradigmas para a gestão integrada de 

recursos naturais resultantes da Lei Federal nº 9.433 que cria a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A lei é interpretada 

pela ótica das teorias organizacionais e dos sistemas. Os autores concluem que o modelo 

institucional apresentado na lei tem elementos estruturais estratégicos, mas alertam para o 

risco de uma possível centralização de gestão em casos da não resolução de conflitos em 

instancias descentralizadas. 

No artigo de Pizaia, Machado, e Jungles (2002), discute-se a regulação da água bruta 

no estado do Paraná por meio de uma a estimação da necessidade residencial por água para o 

município de Londrina. Foi realizada pesquisa quantitativa mediante simulações estatísticas 

com Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, McFadden, Mínimos Quadrados em dois 

estágios e Variáveis Instrumentais. O estudo apontou que o aumento do preço da água traria 

interferência no consumo, e que a redução do consumo afetaria a receita da companhia 

prestadora de abastecimento. Conclui-se que uma legislação abrangente não garante eficiência 

da regulação. 

Granja e Warner (2006) traçam uma associação entre a política hídrica brasileira e a 

forma federalista do Estado, propondo a necessidade de um modelo representativo na gestão 

das águas. O artigo questiona o relacionamento entre o sistema político e fóruns da água no 
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Brasil e a escolha de variáveis discutidas nos comitês de bacia. Dada a necessidade de 

estratégias de negociação na gestão pública de águas, propõem adoção do joined-up 

government (JUG) que é uma forma de governança conjunta com ou sem partilha de poder, 

que permite a participação de atores de naturezas diversas.  

Avanzi, Borges e Carvalho (2009) estudam a legislação brasileira sobre preservação 

e conservação dos recursos naturais, solo e água, resgatando o processo histórico da evolução 

da legislação. A metodologia utilizada é revisão de literatura com análise exploratória e 

documental. Os autores verificaram que na legislação é comum que solo e água sejam tratados 

individualmente e através de suas relações com os demais recursos naturais. Aponta-se a 

necessidade de adaptação das normas legais às realidades de regiões diferentes. 

O trabalho de Leite e Vieira (2010) contém a proposta da metodologia da regra 

Shapley de alocação valor para a cobrança pelo uso de água entre os setores demandantes. 

Baseia-se na teoria dos jogos e procede na forma de um estudo de caso, no trecho paulista da 

bacia do rio Paraíba do Sul. Os critérios de alocação de custos foram os volumes de água 

captada e consumida, e a quantidade de efluentes lançada. O resultados enquadram-se na 

proposta de alocação de custos, e indicam que os usuários urbanos precisam arcar com valores 

maiores, comparados ao valor praticado à época, pois esses usuários eram os que mais 

lançavam efluentes na bacia do rio contribuindo para a sua poluição. 

Leoneti (2011) contextualizou a inconsistência de investimento em saneamento 

básico pelo poder público e a desigualdade e o déficit no acesso aos serviços de água e esgoto, 

e verificou como foram realizados os investimentos em saneamento básico no Brasil com 

ênfase no tratamento de esgoto. Realizou-se pesquisa exploratória com entrevistas não 

estruturadas e consulta em materiais disponibilizados em sites de órgãos públicos e privados 

de saneamento básico. Identificou-se falhas de planejamento pois os investimentos no setor 

não levam em consideração a sustentabilidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com esse estudo que a legislação sobre gestão de recursos hídricos é algo 

de comprovado interesse acadêmico. Porém, quando se analisa a produção qualificada 

percebe-se inconstância na frequência de publicações, o que representa a necessidade de 

maior esforço pelos pesquisadores da área para publicarem em periódicos com fator de 

impacto.  

A baixa participação recente da Administração na produção científica sobre o tema 

demonstra que é necessário incentivo ao aprofundamento dos estudos. As pesquisas sobre a 

gestão de águas e legislação precisam discutir com mais frequência e profundidade a temática 

da sustentabilidade, assunto pouco abordado na produção analisada.  

Percebeu-se a preferência por publicações com autoria de um ou dois autores, 

entretanto, posta a amplitude e multidisciplinaridade das questões que envolvem a água, é 

necessário que haja maior colaboração entre estudiosos de áreas diferentes do saber para 

debater tais questões de forma igualmente ampla. 

A gestão compartilhada dos recursos hídricos resultante de uma maior participação 

das comunidades locais nas discussões de fóruns são reivindicações comuns nos trabalhos 

analisados. A elaboração de futuras políticas públicas poderá considerar esse apelo popular, 

empoderando membros da comunidade local com maior representatividade nas discussões. 

Não se pode afirmar que os estudos aqui analisados sejam publicações pontuais, ou 

que não representem pesquisa continuada de seus autores, uma vez que prováveis estudos 

adicionais destes pesquisadores foram desconsiderados em virtude do critério de qualificação 

do periódico adotado para seleção da amostra. Pode-se questionar se a metodologia aqui 

utilizada deveria pesquisar a existência desses estudos e incluí-los na análise. No entanto a 

inclusão de um trabalho sem qualificação atestada, justificaria a inclusão de qualquer outro 

em mesmo nível, comprometendo assim a representatividade da amostra. 

Alguns artigos analisados citam a experiência de países europeus na gestão 

compartilhada de recursos hídricos antes do Brasil adotar essa prática. Outros estudos fazem 

referência à influência exercida pelas Conferências de 1972 e 1992 da ONU sobre o poder 
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legislativo motivando a inclusão ou edição de artigos nas leis brasileiras. Estudos futuros 

poderão investigar como a legislação brasileira sobre gestão de recursos hídricos é afetada por 

fatores internacionais. 
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MERCADO CONSUMIDOR DE CARNE DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO, ESTADO DE RONDÔNIA 

Josiane Pinto Duarte (UNIR) 

Otacílio Moreira de Carvalho (UNIR) 

RESUMO 

 

O consumo de carne de pescado per capita no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Compreender o 

mercado de consumidor pode revelar importantes insumos, atributos e informações que subsidiem estratégias de 

desenvolvimento deste mercado em âmbito local, ao mesmo tempo em que academicamente evidencia o 

desenvolvimento econômico deste segmento ligado ao comportamento do consumidor, demonstrando a 

correlação dos principais temas envolvidos. Esta pesquisa buscou abordar o segmento do consumo de carnes de 

peixe no município de Porto Velho, a partir da análise do comportamento do consumidor, bem como os fatores 

econômicos e não econômicos que resultam no baixo e alto volume de consumo de carne de peixe pelos 

consumidores do município de Porto Velho. 

  

Palavras-chave: Carne de Pescado. Mercado Consumidor. Porto Velho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O mercado global de alimentos tem experimentado expansão sem precedentes e 

mudança nos padrões alimentares, tornando-se mais cada vez mais heterogêneo e globalizado. 

As mais diversas razões desde saúde, sabor a até mesmo estereotípico físico têm influenciado 

o aumentado o consumo da carne de pescado. 

O peixe é importante não somente como fonte alimentícia, mas também possui um 

grande papel na economia regional, gerando emprego e renda para a comunidade local, 

representando um produto de grande aceitação no mercado local, regional e nacional, 

constituindo um grande volume de exportações de pescado semi-industrializado. 

É crescente a preocupação da população com saúde e qualidade de vida. A demanda 

por alimentos proteicos aliados ao grande avanço tecnológico nos meios de comunicação e a 

globalização tem resultando em maior acesso a informação pela população, sobretudo na área 

de alimentos. 

A busca por alimentos mais saudáveis, que apresentem baixos teores de gordura, 

livres de colesterol e produzidos sem o uso de produtos químicos, tem contribuído para um 

incremento do consumo de pescado. 
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Nos últimos anos, diante dessa realidade, a indústria de processamento de pescado 

instalada no Brasil vem passando por intenso processo de capitalização e de adoção de 

inovações que vêm transformando seus produtos e ampliando seus mercados. 

Pesquisas com consumidores têm sido utilizadas como ferramenta que podem 

fornecer informações aos empresários (de pequeno, médio e grande porte) sobre as 

expectativas em relação aos produtos, de forma a orientar os sistemas de garantia de 

qualidade, de produção, armazenamento, transporte, comercialização e/ou fornecimento do 

mesmo. Constituem-se em fontes geradoras de dados de interesse para a indústria de 

processamento de pescado, pois permitem avaliar a atitude do consumidor com relação a um 

determinado produto a ser lançado no mercado, podendo auxiliar na definição de estratégias 

para implementação de planos de marketing e de comercialização, esclarecendo dúvidas de 

empresários interessados em investir nessa área. 

Devido a toda essa significância tanto na economia quanto na cadeia alimentar, esta 

pesquisa teve como objetivo identificar os fatores econômicos e não econômicos que motivam 

o volume de consumo de carne de pescado pelos consumidores do município de Porto Velho, 

bem como traçar um perfil do consumidor pesquisado, analisar a percepção dos consumidores 

com relação aos aspectos econômicos e não econômicos da carne de pescado e identificar se a 

preferência do consumidor por peixes procedentes do extrativismo ou criação em tanques. 

O interesse em pesquisar sobre o assunto surgiu com a observação da procura pela 

carne de pescado no mercado consumidor da capital do estado de Rondônia. Assim, 

vislumbrou-se a possibilidade de aprofundar-se na temática proposta, com o escopo de 

adquirir conhecimentos formais para a futura aplicação dos conceitos inerentes ao contexto da 

economia, necessário ao acompanhamento do dinamismo da vida urbana. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesca de peixes no município de Porto Velho é uma atividade social e econômica 

muito importante, diante do grande número de empregos diretamente e indiretamente gerados 

e à oferta de proteína nobre de origem animal. 
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A carne de peixe é famosa por ser nutritiva e saudável, mas poucas pessoas têm 

conhecimento sobre essa realidade. Em primeiro lugar, a carne de peixe contém uma 

quantidade elevada de proteína animal, semelhante à quantidade encontrada nas carnes 

bovinas. Além disso, encontramos alto valor biológico, das consideráveis quantidades de 

vitaminas lipossolúveis, fósforo, ferro, cobre, sódio, zinco, selênio, iodo (para os de água 

salgada), bem como ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (CARDOSO; VANNUCCHI, 

2006). 

O ômega 3, que é um ácido que ajuda a reduzir as taxas de colesterol, diminuindo a 

incidência de doenças cardiovasculares, auxiliando, também, na regeneração de células 

nervosas, influindo no combate à depressão e distúrbios do sono (OLIVEIRA et al., 2012). 

Por atuar no sistema nervoso, o ômega 3 diminui o risco de desenvolvimento do Mal 

de Alzheimer, demência e cansaço mental. Em um estudo coordenado pela Dra. Martha Clare 

Morris, do Centro Médico da Universidade de Rush, em Chicago (EUA), concluiu-se que 

incluir nas refeições peixes ou frutos do mar pelo menos uma vez por semana ajuda a proteger 

o cérebro de alterações neuropatológicas relacionadas ao mal de Alzheimer, em portadores de 

uma variante genética que confere aumento no risco de desenvolver a doença (MURTA, s.d.). 

Neste sentido se pode inferir a relação direta entre o conhecimento, e no presente 

caso conhecimento da composição dos alimentos como citado por Magnoni & Pimentel 

(2007), influencia diretamente quanto ao esclarecimento dos benefícios do consumo da carne 

de pescado citado por estes autores e também por Contregas-Guzman (1994). 

A atividade pesqueira na Amazônia brasileira movimenta cerca de 400 milhões de 

reais (ALMEIDA et al, 2004), com o envolvimento de aproximadamente 368 mil pescadores 

e uma produção estimada em 166.477 toneladas (t) de pescado (MPA, 2010. Neste cenário, a 

produção pesqueira de Rondônia representa cerca de 2% do total desembarcado na região 

Amazônica, podendo oscilar em torno de 3.600 t/ano (MPA, 2010). Deste volume 

desembarcado em Rondônia, 21% é proveniente da porção alta e média do Rio Madeira 

(DORIA et al., no prelo). 
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O consumo de carne de pescado per capita no Brasil vem aumentando nos últimos 

anos. Em 2013 o consumo per capita foi de 14,5kg por habitante/ano, representando um 

crescimento de 23,7% em relação a 2012 (GLOBORURAL, 2005).  

Essa tendência de crescimento vem sendo observada e, atualmente, grande parte da 

produção de pescado já é originada da aquicultura, já que a mesma é baseada no cultivo de 

organismos aquáticos geralmente em um espaço confinado e controlado, visto que a 

piscicultura baseia-se na retirada de recursos pesqueiros do ambiente natural. 

Em 2013, a produção total da piscicultura brasileira, foi de 392,493 mil toneladas, 

sendo a Região Centro-Oeste foi a principal produtora com o equivalente a 26,8% do total de 

peixes produzidos no Brasil, onde a Região Norte ocupou a 4ª posição (PPM/IBGE/2013). 

Já em 2014, a produção total da piscicultura brasileira obteve um aumento de 20,9% 

em relação a 2013 e a Região Norte despontou na liderança da participação entre as Grandes 

Regiões e, esse crescimento foi impulsionado, sobretudo pelo Estado de Rondônia com a 

despesca de 75,02 mil toneladas de peixes (PPM/IBGE/2014). 

O cenário crescente de consumo de peixe não muda em 2015, quando a produção 

total da piscicultura brasileira foi de 483,24 mil toneladas, representando um aumento de 

1,5% em relação ao ano anterior, mantendo-se a Região Norte como o principal produtor de 

carne de pescado do Brasil e o Estado de Rondônia manteve a primeira posição do ranking, 

com a despesca de 84,49 mil toneladas de peixes, registrando um aumento de 12,6% em 

relação a 2014, visto ser o maior criador de Tambaqui que responde por 47,7% da produção 

nacional e 60,7% da produção regional (PPM/IBGE/2015). 

A expetativa para 2016 é incerta, em virtude do atual cenário econômico e político 

do país com o aumento no desemprego, associado ao elevado aumento nos preços de produtos 

e serviços (inflação), reduzindo mês a mês o poder de compra do brasileiro, além da crise 

hídrica no Sudeste e Nordeste do Brasil (ACEB, 2015).  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Porto Velho no período de Maio/2014 à 

Novembro/2016 com 120 (cento e vinte) consumidores no município de Porto Velho, Estado 

de Rondônia. 

Foi elaborado um questionário de múltipla escolha contendo 54 (cinquenta e quatro) 

questões fechadas, questões de múltipla escolha e questões contendo escalas, constante do 

Apêndice ao presente estudo que visaram traçar o perfil do consumidor, a partir de dados 

socioeconômicos, frequência e hábitos de consumo, bem como interesse na compra de 

produtos inovadores a base de pescado, tendo como base o questionário e a metodologia 

utilizada por Gonçalves et al. (2008) e 01 (uma) questão aberta visando a indicação de três 

espécies que o consumidor mais consome de carne de pescado. 

A amostra foi não probabilística do tipo intencional (é aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo), em que o consumidor fora convidado a preencher 

o questionário, bem como era inquirido sobre a possibilidade de responder as perguntas do 

questionário. 

A partir das informações obtidas nos questionários, os dados foram digitados em 

planilha eletrônica Excel, sendo apresentados em tabelas e gráficos de frequência. 

Este estudo pretende com este método descrever o comportamento das pessoas 

entrevistadas quanto ao alto consumo da carne de pescado na região de Porto Velho, para isso 

fazendo uso da pesquisa descritiva e de levantamento, que, conforme destacado por Gil 

(2007), visa descrever características de determinada população ou fenômeno, bem como 

estabelecer relações entre variáveis, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, como o questionário, assumindo, em geral, a forma de levantamento. 

Os dados da pesquisa são primordialmente primários, bem como o universo da 

pesquisa são os consumidores do município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar do crescimento que vem acontecendo nos últimos anos, a aquicultura ainda 

apresenta deficiências em relação à falta de padronização do produto para o consumidor, 

relacionadas ao sabor, presença ou não de espinhas, forma de preparo e valor nutricional. 

Para demonstração dos resultados obtidos e sua correlação quanto ao consumo de 

carne de pescado objetivo do presente estudo, divide-se em duas partes, o perfil dos 

consumidores e as variáveis de comportamento, que são demonstrados a seguir.  

 

4.1 Perfil dos Consumidores Pesquisados 

A primeira parte consta de uma análise de perfil dos consumidores pesquisados. A 

análise de perfil encontra-se apresentada na Tabela 1, a qual traz as principais informações em 

relação ao sexo, faixa etária, estado civil, religião, grau de instrução, renda e região de origem 

do pesquisado. São informações que contribuíram para a análise e discussão dos principais 

resultados encontrados na pesquisa, uma vez que foram objeto de análise de correlação com 

as variáveis que retratam o comportamento dos consumidores, a partir da amostra de 120 

(cento e vinte) entrevistados.  

O público entrevistado foi composto, predominantemente, pelo sexo masculino 

(51,67%), com faixa etária de 18 a 24 anos (45,16%), em sua maioria, solteiros (89,285%). 

Em contrapartida, a maioria do público feminino pesquisado é formada por pessoas solteiras 

(60,83%), sendo as mulheres casadas (30,83%). O número elevado de consumidores solteiros 

se deve ao fato de o estudo ter sido realizado em sua maior parte no campus da Universidade 

Federal de Rondônia.  

A maioria dos pesquisados possuem ensino médio completo a ensino superior 

incompleto (59,17%) evidenciando o nível de formação predominante nos consumidores 

abordados na pesquisa, que uma vez realizada de forma aleatória representa o maior público 

de demanda nos mercados livres onde foram abordados.  
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A renda familiar preponderante demonstrada pela resposta dos entrevistados é de 8 a 

10 salários mínimos, com resultado 17,50%. E quanto a renda individual do pesquisado, a 

incidência maior de renda é de 1 a 2 salários mínimos, sendo 30,83%. Assim, nos locais 

pesquisados demonstra-se a preponderância de pessoas de renda baixa a média alta. 

Tabela 1: Perfil dos Consumidores Pesquisados de Pescado 

Sexo Valores Absolutos Percentual (%) 

Masculino 62 51,67 

Feminino 58 48,33 

Faixa Etária Valores Absolutos Percentual (%) 

18-24 anos 50 41,67 

24-30 anos 28 23,33 

30-36 anos 13 10,83 

36-42 anos 9 7,50 

42-48 anos 9 7,50 

48-54 anos 6 5,00 

54-60 anos 2 1,67 

60 anos ou mais 3 2,50 

Estado Civil Valores Absolutos Percentual (%) 

Casado/União Estável 37 30,83 

Separado 7 5,83 

Solteiro 73 60,83 

Viúvo 3 2,50 

Grau de Instrução Valores Absolutos Percentual (%) 

Não alfabetizado a Ensino Fundamental incompleto 2 1,67 

Ensino Fundamental Completo a Médio Incompleto 9 7,50 

Ensino Médio completo a Superior incompleto 71 59,17 

Superior Completo e Especialização 34 28,33 

Mestrado/Doutorado 4 3,33 

Renda Familiar Valores Absolutos Percentual (%) 

Até 1 salário mínimo 7 5,83 

De 1 a 2 salários mínimos 19 15,83 

De 2 a 3 salários mínimos 12 10,00 

De 3 a 4 salários mínimos 19 15,83 

De 4 a 6 salários mínimos 12 10,00 

De 6 a 8 salários mínimos 11 9,17 

De 8 a 10 salários mínimos 21 17,50 

Acima de 10 salários mínimos 19 15,83 

Renda média do pesquisado Valores Absolutos Percentual (%) 

Até 1 salário mínimo 28 23,33 

De 1 a 2 salários mínimos 37 30,83 

De 2 a 3 salários mínimos 17 14,17 

De 3 a 4 salários mínimos 10 8,33 

De 4 a 6 salários mínimos 8 6,67 

De 6 a 8 salários mínimos 4 3,33 

De 8 a 10 salários mínimos 7 5,83 

Acima de 10 salários mínimos 9 7,50 

Região de origem do pesquisado Valores Absolutos Percentual (%) 

Centro Oeste 7 5,83 

Nordeste 12 10,00 
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Norte 81 67,50 

Sul 5 4,17 

Sudeste 15 12,50 

Exterior - - 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

A renda familiar preponderante demonstrada pela resposta dos entrevistados é de 8 a 

10 salários mínimos, com resultado 17,50%. E quanto a renda individual do pesquisado, a 

incidência maior de renda é de 1 a 2 salários mínimos, sendo 30,83%. Assim, nos locais 

pesquisados demonstra-se a preponderância de pessoas de renda baixa a média alta. 

Quanto à região de origem dos entrevistados, 67,50% são da Região Norte do País, 

assim de hábitos de consumo alimentar comum da região, que é de forte influência indígena. 

A preocupação com a saúde é motivo para a maioria dos jovens consumem carne 

peixe, na qual 65,00% dos consumidores entrevistados, com idade entre 18-30anos, afirmam 

consumir pescado tendo em vista o teor de gordura presente na carne de peixe e por fazer bem 

à saúde, estando presente aqui a preocupação com a estética, o culto ao corpo, entretanto, 

também demonstra robusta disposição de informações quanto aos benefícios do consumo de 

carne de peixe.  

O perfil identificado já traz importantes subsídios de informações uma vez que torna 

possível planejamento de ações que visem o incentivo ao consumo de carne de pescado 

considerando a ascendência do consumidor com poder de compra e que estão convivendo nos 

grandes centros de comercialização de maioria na faixa dos 18 a 30 anos, solteiros, com 

escolaridade de ensino médio a superior e com renda familiar de até 8 salários mínimos, em 

termos gerais de mercado, de acordo com a amostra pesquisada. 

Entretanto, isto não é tudo, pois se deve considerar as preferências de consumo e 

seus fatores de influência, que são analisados a seguir.  

 

3.2 Variáveis de Comportamento 

A primeira variável de análise de comportamento do consumidor diz respeito à 

Origem do Pescado ao consumo no município de Porto Velho, Estado de Rondônia. 
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Conforme Gráfico 1, 67,50% dos consumidores pesquisados afirmam que preferem consumir 

a carne de pescado proveniente do extrativismo e outros 32,50% afirmam que preferem 

consumir a carne de pescado proveniente da produção em tanques. Neste item, demonstra-se 

que não somente pelo gosto, alguns consumidores desconfiam da qualidade dos peixes de 

viveiro, bem como tem receio de que o valor nutricional possa sofrer alterações dada a forma 

de tratamento do pescado. 

 

Gráfico 1 Origem do Pescado 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Tendo em vista o número elevado de consumidores que afirmam consumir carne de 

pescado de origem extrativista, foi realizada correlação com outras variáveis, em especial com 

os dados relacionados ao perfil dos consumidores, para possibilitar alguma explicação acerca 

dessa realidade. A primeira correlação refere-se a partir da preferência em relação consumo 

de carne de pescado proveniente do extrativismo, sexo, grau de instrução, renda familiar e 

região de origem do consumidor, Tabela 2.  
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Tabela 2 Variáveis de perfil demográfico selecionadas e análise de preferência do consumo de carne de 

pescado proveniente do extrativismo 

  Prefere 

extrativismo 

Percentual 

(%) 

Prefere 

cativeiro 

Percentual 

(%) 

Sexo 
Masculino (62) 42 67,74 20 32,26 

Feminino (58) 30 51,72 28 48,28 

Grau de 

Instrução 

Não alfabetizado a Ensino 

Fundamental incompleto (2) 
2 100,00 - - 

Ensino Fundamental Completo a 

Médio Incompleto (9) 
7 77,78 2 22,22 

Ensino Médio completo a Superior 

incompleto (71) 
49 69,01 22 30,99 

Superior Completo e Especialização 

(34) 
19 55,88 15 44,12 

Mestrado/Doutorado (4) 4 100,00 - - 

Renda 

Familiar 

Até 1 salário mínimo (7) 4 57,14 3 42,86 

De 1 a 2 salários mínimos (19) 12 63,16 7 36,84 

De 2 a 3 salários mínimos (12) 8 66,67 4 33,33 

De 3 a 4 salários mínimos (19) 13 68,42 6 31,58 

De 4 a 6 salários mínimos (12) 7 58,33 5 41,67 

De 6 a 8 salários mínimos (11) 5 45,45 6 54,55 

De 8 a 10 salários mínimos (21) 16 76,19 5 23,81 

Acima de 10 salários mínimos (19) 16 84,21 3 15,79 

Região 

de 

Origem 

Centro Oeste (7) 5 71,43 2 28,57 

Nordeste (12) 11 91,67 1 8,33 

Norte (81) 54 66,67 27 33,33 

Sul (5) 3 60,00 2 40,00 

Sudeste (15) 8 53,33 7 46,67 

Exterior (0) 0 - 0 - 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Quanto ao sexo do consumidor, é possível observar que entre os homens, 67,74% 

preferem o peixe de origem do extrativismo e 32,26% preferem o peixe de origem de 

cativeiro, enquanto as mulheres, 51,72% preferem o peixe de origem do extrativismo e 

48,28% preferem o peixe de origem de cativeiro. A diferença entre os quantitativos não é 

suficiente para afirmar que a preferência quanto à origem da carne de pescado tem alguma 

ligação com o sexo do entrevistado. 

Quanto à Renda Familiar e à Região de Origem do consumidor observa-se que estas 

variáveis não influenciam na preferência do consumidor quanto à preferência ou não do peixe 

proveniente do extrativismo, em virtude de a variação não ser discrepante entre as mesmas. 
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Destaca-se que a variável que mais chamou atenção na pesquisa é a relação entre 

preferência de origem extrativista e o grau de instrução. Os que possuem ensino médio 

incompleto 77,78% preferem, com ensino médio completo a superior incompleto 69,01%, 

com ensino superior e especialização 55,88% e com mestrado/doutorado 100%. Ou seja, 

constata-se que quanto maior o grau de instrução é predominante à preferência por peixes de 

origem do extrativista, chegando a 100% entre os consumidores que possuem 

Mestrado/Doutorado. 

Uma informação importante com relação a comportamento do consumidor se refere 

que o hábito de consumir pescado, em 72,50% dos entrevistados, é proveniente da cultura 

familiar. De acordo com o Gráfico 2, 61 dos entrevistados (50,83%) preferem consumir o 

peixe assado, 30 dos entrevistados (25,00%) preferem consumir o peixe frito, 21 dos 

entrevistados (17,50%) preferem consumir o peixe cozido e 8 dos entrevistados (6,67%) 

preferem consumir o peixe grelhado. 

 

Gráfico 2 Preferência quanto ao preparo do pescado 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 
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Conforme Gráfico 3, tal variante (preferência por consumo ao peixe assado) é 

confirmada, quando perguntado ao consumidor analisado a preferência do consumidor quanto 

ao tipo de pescado, vejamos: 

 

Gráfico 3 Preferência quanto ao tipo do pescado 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Ainda diante desta variante (preferência por consumo ao peixe assado), observamos 

que quando perguntados das 3 espécies de peixes preferidas, foram descritos no total 213 

opiniões sobre as 3 espécies de peixes de maior preferência, sendo sua grande maioria de 

peixes de água doce com escama, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 Espécies de pescado preferidas pelos consumidores pesquisados 

Espécie Preferida 
Quantidade 

Percentual 

(%) 
Espécie Preferida Quantidade 

Percentual 

(%) 

Bagre 1 0,47 Surubim 3 1,41 

Bicudo 1 0,47 Piau 6 2,82 

Camarão 1 0,47 Salmão 6 2,82 

Jaú 1 0,47 Sardinha 8 3,75 

Mandi 1 0,47 Tilápia 9 4,69 

Merluza 1 0,47 Pirarucu 10 4,69 

Peixe de água doce 1 0,47 Pintado 14 6,57 

Branquinha 2 0,94 Pacu 16 7,51 

Lambari 2 0,94 Jatuarana 18 8,45 

Pescada 2 0,94 Dourado 39 18,31 

Bacalhau 3 1,41 Tambaqui 65 30,52 

Filhote 3 1,41    

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Observa-se que o preço da carne de pescado é fator inibidor do consumo, mesmo 

para as famílias que possuem maior renda. Entre os consumidores pesquisados com renda 

familiar acima de 06 salários mínimos (52 entrevistados), 32 entrevistados afirmam que o 

preço é um fator limitador para o consumo de carne de peixe, ou seja, 61,53%. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base a pesquisa realizada que procurou identificar os fatores 

econômicos e não econômicos que resultam no baixo e alto volume de consumo de carne de 

pescado pelos consumidores do município de Porto Velho, Estado de Rondônia, buscou-se 

fornecer contribuições através da construção de análise original sobre este setor econômico, 

que em relação ao consumo carnes tem o Brasil vem crescendo diariamente. 

Assim, quanto ao objetivo de traçar o perfil do consumir pesquisado, com base na 

pesquisa aplicada observou-se a predominância do perfil de consumidor com poder de compra 

que convivem em Porto Velho. 

O público entrevistado foi composto, predominantemente, pelo sexo masculino 

(51,67%), com faixa etária de 18 a 24 anos (45,16%), em sua maioria, solteiros (89,285%), o 

que é esperado pelo fato de o estudo ter sido realizado em sua maioria no campus da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR).  

Com relação à renda familiar média, 33,33% dos consumidores entrevistados 

possuem renda maior que 08 (oito) salário mínimo dos quais 32,5% consomem peixe 2 a 3 

vezes ao mês, sendo destes 53,84% em virtude de concordarem totalmente que o pescado é 

um alimento de alto valor nutricional e que seu consumo traz benefícios à saúde. 

Quanto ao grau de escolaridade dos consumidores entrevistados, a predominância foi 

de 59,17% com ensino médio completo e/ou superior incompleto, seguido de 28,33% ensino 

superior completo e/ou especialização e 7,50% com ensino fundamental completo e/ou ensino 

médio incompleto. Contudo, participaram da entrevista, consumidores com ensino superior 

completo/especialização (28,33%) e Consumidores com Mestrado/doutorado (3,33%). 

Com destaque ainda ao grau de instrução, notamos que quanto maior, mais inclinado 

está ao consumo, podendo este fator ser relacionado ao melhor conhecimento nutricional das 

propriedades da carne de pescado.  

Quanto ao consumo 88,33% dos entrevistados informam que consomem o pescado 

devido à gostarem do sabor, sendo que deste total, 67,28% preferem comer o peixe assado 

seguido de 13,08% preferem comer o peixe cozido. 
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A forma de consumo preferida pela maioria dos entrevistados foi o assado (50,83%), 

seguido do peixe frito (25,00%), cozido (17,50%) e grelhado (6,67%), independente de 

ocupação e faixa etária (Gráfico 2). 

Dentre as variáveis de comportamento, identificou-se que a população de Porto 

Velho é muito focada no preço dos alimentos, aspecto este também verificado para o pescado. 

Durante a pesquisa realizada, destacou que dentre as razões que levam à limitação para o 

consumo de pescado, o fator preço foi eleito por 73,34% dos entrevistados como justificativa 

para o baixo consumo de carne de pescado. 

Segundo Verbeke, Vermeir e Brunso (2007), o consumo atual de pescado sequer 

chega perto das recomendações internacionais que é a de consumir pescado duas vezes por 

semana. Dados da Pesquisa mostraram que a aquisição mensal individual de pescado situa-se 

em 69,17% dos entrevistados em até 500g/mês, valor que se contrapõe à aquisição de outras 

proteínas de origem animal, como pode se observar nos dados referentes à carne vermelha e 

aves, cujos valores situam-se em 21,6kg/pessoa e 12,6 kg/pessoa, respectivamente. 

Havendo diversidade de produtos de qualidade, de fácil preparo e boa apresentação, 

seja na forma de postas ou filé, além de uma embalagem que especifique bem o produto, 

tornar-se-á mais fácil o trabalho de marketing e, consequentemente, a colocação do pescado 

no mercado, contribuindo para incrementar os índices de consumo de pescado (SOUZA, 

2002). 

Desta forma, pesquisas e desenvolvimento de novos produtos à base de pescado faz-

se necessário para a introdução no mercado consumidor, aliados ao marketing dos benefícios 

que o pescado poderá trazer à saúde. 

Como sugestão de pesquisas futuras, são oportunos estudos sobre o assunto, através 

de metodologias específicas, relacionados com a produtividade, em todas as fases da criação 

de peixes e os demais elos da cadeia de produção e distribuição, buscando-se o melhor 

resultado econômico e ampliando sua participação em benefício dos envolvidos e também de 

uma alimentação balanceada aos consumidores. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca gerar conhecimento para a aplicação prática e visa também solucionar 

problemas específicos, no caso, como o lead time alto impacta na vantagem competitiva da empresa 

em questão. O objetivo foi verificar o processo produtivo da Sun Chemical, analisando onde os 

processos estão sofrendo atraso e sugerindo ideias extraídas de pesquisas in loco com o objetivo 

reduzir o lead time no ramo de indústrias químicas. O trabalho foi realizado por meio de estudo de 

caso, entrevistas, de natureza qualitativa e exploratória, sendo a coleta de dados realizada através de 

um questionário destinado aos stakeholders. Através dos estudos realizados pôde-se chegar à 

conclusão que os stakeholders acreditam que a melhor alternativa para a solução do problema de lead 

time alto na empresa Sun Chemical é o aumento no quadro de funcionários, consequentemente 

aumento sua vantagem competitiva. 

 

Palavras chave: Lead Time; Vantagem Competitiva; Processo Produtivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os autores Ballou (2006) e Tubino (1999) vêm analisando o tema, conforme apontado 

na revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Pode-se encontrar na literatura definições para lead time, o que demanda a 

construção de um modelo teórico que explicite como esses diferentes conceitos se articulam e 

podem contribuir para o entendimento de propostas do desenvolvimento organizacional. 

Na perspectiva do cliente, lead time é o tempo de processamento total do pedido, ou 

seja, desde o momento em que é identificada uma necessidade e gerada uma ordem de compra 

até o momento em que esta é recebida e a necessidade suprida. Na perspectiva de fornecedor, 

lead time é o tempo do processamento da ordem de compra, compreendendo o período desde 

o seu recebimento até sua entrega. Há alguns autores que incluem nesses períodos o lead time 

financeiro, onde é acrescido nesse tempo o prazo para a liquidez do pagamento. 
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Na literatura acadêmica sobre lead time, relacionada com o setor de indústrias 

químicas, existem poucos estudos sobre o tema. Nos trabalhos identificados na literatura, 

Corrêa e Erdmann foram quem mais vezes apareceram. Como o lead time alto impacta na 

vantagem competitiva? Por que é importante que as empresas tenham um lead time eficaz? 

Quais as estratégias para a redução do lead time? 

Os objetivos deste trabalho são verificar o processo produtivo de uma indústria 

química fornecedora de tintas e pigmentos chamada Sun Chemical; analisar onde o processo 

produtivo está sofrendo atraso; sugerir ideias que tenham por objetivo reduzir o lead time e 

obter vantagem competitiva; identificar quais são as opiniões dos stakeholders; elaborar ações 

baseadas nas percepções das situações vivenciadas pelos stakeholders para produção de ações 

que possibilitem atingir estes objetivos. 

O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões relacionadas aos dois 

temas: lead time e vantagem competitiva nas empresas. Nota-se que existe dificuldade por 

parte dos engenheiros de produção em desenvolver um sistema de planejamento e controle da 

produção de todo o processo produtivo com a garantia que as necessidades dos clientes serão 

atendidas. Este desacordo das capacidades produtivas, acompanhada do porte da empresa e 

seu fluxo produtivo, fazem com que o lead time produtivo na maioria das vezes seja longo, 

colocando em risco a fidelização do cliente e a vantagem competitiva.  

Os estudos, tanto os de lead time quanto os de vantagem competitiva avançam na 

discussão sobre a relação entre esse importante binômio para o ambiente organizacional. 

Almeja-se preencher a lacuna gerencial identificada na relação entre lead time e vantagem 

competitiva. O presente estudo constitui uma contribuição para compreender os fatores 

competitivos do ramo de indústrias químicas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, em termos metodológicos, será adotada a 

abordagem qualitativa. Em relação aos procedimentos serão realizadas entrevistas, que, de 

acordo com Gil (2008), se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações via 

questionários a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em 
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seguida, mediante análise, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. A 

população entrevistada foi de 18 stakeholders de diferentes hierarquias. As amostras foram 

analisadas de forma empírica. 

O estudo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na primeira seção é 

discutida a revisão de literatura. A seguir são detalhados os aspectos metodológicos, estudo de 

caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, entrevistas entre outros. Na terceira seção, 

é apresentada a organização estudada. Na quarta seção vêm os resultados e discussões e na 

última seção são expostas as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Lead time e vantagem competitiva 

De acordo com Ericksen e Stoflet (2007) lead time é a quantidade de tempo desde o 

recebimento do pedido até que ao menos um dos itens do pedido esteja disponível no estoque 

e seja entregue ao cliente; logo, é o período que a empresa leva para processar o pedido em 

pelo menos uma porcentagem deste. Portanto, é necessário analisar onde os processos sofrem 

atraso para que seja desenvolvido um projeto para redução ao menor tempo possível. 

Para Tubino (1999) no cálculo do lead time de produção considera-se o tempo de 

manufatura até que o item esteja disponível em estoque; então, é feito um cálculo somente 

para o tempo da fabricação do mesmo. É importante analisar onde os processos estão sofrendo 

atrasos, para que o lead time seja cada vez mais eficaz. 

Segundo Erdmann (1998) lead time é o período entre a aprovação da ordem de 

produção até que o produto esteja pronto para ser utilizado e disponível em estoque; ou seja, 

deve ser considerado no lead time todo o tempo necessário desde o momento em que o 

produto começa a ser produzido até tornar-se produto acabado pronto para fornecimento. Esse 

processo deve ser verificado constantemente, pois no momento econômico em que vivemos 

qualquer forma de alavancar vantagem competitiva deve ser considerada. 

Na concepção de Martins (2003) lead time é o tempo necessário para que um produto 
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transforme-se de pedido para entrega ou de matéria-prima ao estoque, incluindo o tempo de 

produção; assim, entende-se que o lead time é o tempo total de transformação da ordem do 

cliente em fornecimento. Quando o cliente realiza um pedido ele espera que o prazo para 

fornecimento seja o que foi solicitado. Portanto, é importante analisar os processos para que 

não ocorram atrasos e o cliente esteja sempre satisfeito. 

De acordo com Corrêa (1997) o modelo sugerido de ponto de reposição de estoque diz 

que deve ser predeterminada a quantidade de um determinado produto no estoque e a cada vez 

que esta quantidade diminuir deverá ser reposta. Ou seja, ao verificar o processo produtivo, 

deve ser feita uma análise para identificar onde estes estão sofrendo atrasos e buscar soluções 

para redução do lead time, e, conforme apontado pelo autor, uma das possíveis soluções para 

reduzir o tempo de lead time é através do modelo de ponto de reposição de estoque. 

Segundo Ballou (2006) o objetivo principal de gerenciamento de estoque é garantir 

que o produto fornecido pela empresa esteja disponível para comercialização no tempo e nas 

quantidades necessárias; ou seja, quando o cliente solicitar o pedido de compra este pedido 

deve estar disponível para o fornecimento. Logo, se identificado o afogamento do lead time 

no processo de produção, é sugerido que seja feita uma revisão no gerenciamento de estoque 

de forma a garantir ao cliente que o pedido seja entregue na data solicitada. 

De acordo com Barney (1991) uma empresa possui vantagem competitiva quando 

detém de capacidade de criação de valor maior que seus concorrentes; logo, uma empresa é 

competitiva quando o seu valor agregado é maior que o de seus concorrentes. Então, pode-se 

obter essa vantagem através da redução do lead time, pois seu valor agregado estará à frente 

dos seus concorrentes. Este lead time pode ser reduzido de diversas formas, inclusive 

otimizando o tempo de produção dos funcionários. 

Na concepção de Ansoff (1993) vantagem competitiva é a superioridade frente aos 

concorrentes, colocando a empresa em uma posição única; portanto, uma empresa possui 

vantagem competitiva quando se destaca frente aos seus concorrentes, tornando-se referência 

no que faz. Essa referência pode ser em diversos aspectos, incluindo no prazo de entrega 

menor que o do seu concorrente e, esse prazo de entrega está diretamente atrelado ao tempo 
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de produção dos produtos realizado pelos funcionários. Esse prazo de entrega rápido pode ser 

atingido através de lead time baixo. 

Conforme Peteraf (1993) vantagem competitiva é criar um valor para os compradores 

que exceda o custo do que está sendo vendido a eles; logo, vantagem competitiva é fornecer 

um produto de valor agregado maior do que seu custo. Portanto, para que a empresa não perca 

em vantagem competitiva, esta deve ter algum diferencial que faça com que os clientes vejam 

vantagem em comprar nela. Esse diferencial pode ser, por exemplo, o lead time, que é 

compreendido desde o recebimento do pedido até a entrega do mesmo, onde o principal 

processo é a manufatura realizada pelos funcionários. 

Martin (2009), ao tratar de lead time curto, explica que há vantagens competitivas que 

devem estar atreladas a estratégias duas importantes: confiabilidade e a consistência desta 

confiabilidade. Ou seja, se o cumprimento do prazo informado para o cliente não é honrado, a 

vantagem competitiva desta empresa começa a ficar comprometida. O autor ainda comenta 

sobre a expansão do quadro de funcionários como estratégia para aumentar a capacidade de 

produção, pois, com maior quantidade de recursos humanos o tempo pode ser otimizado e o 

lead time reduzido. 

O lead time está ligado de forma direta à produção. Nos processos produtivos pode ser 

que ocorram atrasos inesperados ou inatividade e, quando a linha de produção está parada, a 

eficiência da produção sofre um impacto negativo. E, como o lead time impacta 

estrategicamente na empresa, é necessário que a linha de produção esteja organizada de forma 

ímpar, para que a necessidade dos clientes seja atendida (BOWERSOX, 2006). Para que a 

linha de produção esteja organizada da melhor forma, é necessário analisar todo o seu 

processo e verificar onde estão as falhas para que sejam solucionadas e a produtividade e 

consequentemente ter a vantagem competitiva recuperada. 

Segundo Porter (1985) vantagem competitiva é o valor que a empresa cria de si 

mesma para seus compradores, valor este que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa; 

ou seja, vantagem competitiva é a idoneidade calculada internamente sobre a legitimidade da 

empresa e transmitida por eles mesmos. Sendo assim, é importante que as empresas tenham 
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todos os seus processos alinhados de forma a não ocorrerem quaisquer erros, seja de 

intercomunicação ou até mesmo nas finanças, pois estes erros podem impactar na sua 

vantagem competitiva. 

Conforme Kaminsky (2003) lead time é todo o tempo dedicado ao processamento de 

um pedido, desde manufatura até o fornecimento ao cliente, passando por todos os estágios da 

cadeia de suprimentos, incluindo a comunicação entre os departamentos; portanto deve-se 

considerar lead time a junção do tempo de todas as etapas para fornecimento de um pedido. 

Quanto menor esse tempo, maior é a chance de a empresa ter um impacto positivo na sua 

vantagem competitiva. 

De acordo com Barney e Hesterly (2006) vantagem competitiva é a diferença do valor 

econômico obtido pela sua empresa e a dos seus concorrentes; então, entende-se por 

vantagem competitiva o valor econômico que irá diferenciar a organização e seus 

concorrentes. As empresas devem buscar diferenciar-se de seus concorrentes para que tenham 

vantagem competitiva. Para obter tal diferenciação, é necessário que todos os departamentos 

da empresa estejam alinhados em prol do mesmo objetivo e comuniquem-se para que não haja 

falhas. 

Marchiori (2006) destaca que a gestão da comunicação interna pode trazer diversos 

benefícios, entre eles a sobrevivência da organização. Ou seja, a partir do momento em que a 

organização estiver construindo um laço entre seus colaboradores através da comunicação 

isso irá refletir de forma positiva na percepção dos stakeholders e consequentemente na 

vantagem competitiva, pois todos os processos se otimizam. Uma das sugestões que podem 

ser consideradas para aumentar a vantagem competitiva é alinhar todos os funcionários da 

empresa de forma a estimular a comunicação interna. 

Para Kempenich (1997) a comunicação interna é um dos fatores que garante o sucesso 

da empresa. Quando os funcionários sabem o que está acontecendo, sabem da sua importância 

dentro da empresa e sabem das metas e estratégias da empresa, sentem-se importante para tal 

e trabalham para contribuir para que os objetivos sejam atendidos. Quando a comunicação 

interna é ineficaz, os funcionários não trocam informações entre si e deixam as coisas 
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acontecerem por si só, o que pode acarretar em prejuízos em diversos sentidos. No processo 

produtivo, é preciso analisar se a falta de comunicação está gerando atraso na produção, pois 

consequentemente o restante do processo sofrerá atraso e o lead time será impactado. 

Os autores acima foram escolhidos dentre centenas de outros por apresentarem 

conceitos complexos de forma simples e que facilitem o entendimento para todas as pessoas, 

mesmo que estas não possuam conhecimento técnico. Estes autores possuem uma linguagem 

direta, clara e objetiva, além de abordarem de forma atual temas que são trabalhados há muito 

tempo. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Métodos 

O Estudo de Caso foi escolhido como método pois apresenta melhor aderência ao 

objetivo e às questões norteadoras do trabalho.  Tull e Hawkins (1976, p. 323) afirmam que 

"um estudo de caso se refere a uma análise intensiva de uma situação particular". De acordo 

com Yin (2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser no estudo de eventos 

contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não podem ser 

manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas.  

Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar que 

este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se manifestam de acordo 

com sua vivência, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se este tipo de pesquisa 

empírica quando se quer conseguir informações e conhecimento referentes a um determinado 

problema do qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de descobrir novos 

fenômenos, percepções ou relações entre eles. O termo pesquisa empírica, concisamente, se 

define como (1) o modo de fazer pesquisa por meio de um objeto localizado dentro de um 

recorte do espaço social. A pesquisa empírica está centrada na escolha de aspectos das 

relações entre sujeitos. (2) A pesquisa empírica lida com processos de interação e face-a-face, 

isto é, o pesquisador não pode elaborar a pesquisa em “laboratório” ou em uma biblioteca, 
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isolada e apenas com livros a sua volta. Nesta modalidade da elaboração do conhecimento, o 

pesquisador precisa “ir ao campo”. 

O conhecimento empírico é conceituado por Fachin (2003) como a resposta para 

ocorrências baseadas na vivência, experiência de erros e acertos, que não possuem 

fundamentação metodológica. Já Ramos; Ramos; Busnello (2005) acrescentam o conceito 

anterior à concepção do autor em que o conhecimento empírico é estabelecido pela 

experiência do outro da interação humana e social, na qual são explicitados conhecimentos 

implícitos individuais.  

 

2.2 Análise da unidade 

A empresa Sun Chemical LTDA teve suas raízes fundadas em 1818 por um químico 

chamado Lorilleux. Lorilleux & Cie foi a primeira empresa especializada na produção de 

tintas, em um tempo onde a maioria dos impressores não as fabricava. Pouco tempo depois, 

surgiram novas empresas de tintas e então começaram as fusões e aquisições. As empresas 

A.B. Ansbacher e G. Siegle fundiram-se em 1929 para formar a Ansbacher-Siegle Company 

e, no mesmo ano, a empresa The Morrill Company comprou a Eagle, Sigmund Ullman, Fuchs 

& Lang and American para formar a General Printing Ink (GPI), que foi a primeira fabricante 

de tintas que fornecia mundialmente. E, em 1945, a GPI mudou seu nome para Sun Chemical. 

No Brasil, a empresa iniciou suas operações em 1999, através da produção de tintas 

offset. Atualmente há três plantas produtivas, duas localizadas em Guarulhos, no estado de 

São Paulo e uma localizada no bairro de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, somando 369 

funcionários no Brasil. Nos mercados em que a empresa atua, seu maior forte é no 

fornecimento de tintas de rotogravura para publicação, onde a empresa possui 52% do share. 

A empresa também possui boa participação de mercado no setor de tintas líquidas base água, 

onde possui grandes clientes, como, por exemplo, Klabin S/A e Tetra Pak. 

O problema identificado na empresa foi o lead time alto, pois, de acordo com a 

pesquisa in loco, um grande número dos pedidos chega com atraso no cliente. O 

procedimento é realizado de forma padrão, independentemente da quantidade fornecida. O 



 

730 

 

processo se inicia a partir do momento em que o cliente envia o pedido a equipe de vendas 

internas, que faz a inserção deste no sistema SAP utilizado pela empresa. O atendente de 

vendas internas verifica se possuem o produto em estoque e, em caso positivo, é feito o 

fornecimento no sistema e enviado um e-mail ao departamento de expedição solicitando que 

enviem o pedido ao cliente. Em caso negativo, o funcionário de vendas internas envia um e-

mail ao assistente de PCP solicitando que seja aberta uma OP (ordem de produção) para 

aquele item. A partir do momento em que a ordem de produção está aberta, o engenheiro 

organiza a fila de produção por prioridade, levando em consideração qual pedido foi feito 

primeiro. Após a produção, essa ordem é fechada e o departamento de vendas internas faz o 

fornecimento do pedido no sistema SAP. Então, a expedição faz a separação do material, 

faturamento do pedido e esse pedido é enviado ao cliente. O afogamento do problema dá-se 

no momento da sua produção, ocasionado por diversos motivos como, por exemplo, 

incompatibilidade entre quantidade de pedidos e quantidade de recursos humanos, máquinas 

que quebram constantemente e falta de interação entre os setores. Logo, estes problemas 

ocasionam o atraso de produção, que acarreta em atraso em cadeia e o prazo de entrega 

informado ao cliente é ultrapassado. 

 

3.3 Coleta e Análise de Dados 

A análise das entrevistas foi feita de maneira empírica e interpretativa, por meio da 

utilização da análise de conteúdo. Segundo Gubrium; Holstein (2000) esse tipo de pesquisa 

busca apontar os “comos” e os “por quês” embasados nos discursos oriundos da análise das 

entrevistas levando-se em consideração as significações, procurando identificar as percepções 

dos stakeholders sobre o tema. Um dos propósitos da utilização das entrevistas como método 

de coleta de dados na pesquisa qualitativa é explorar percepções, experiências, crenças e/ou 

motivações dos entrevistados sobre questões específicas no campo organizacional. 

A análise foi feita em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas 

bibliográficas feitas sobre o tema; b) análise e compreensão das entrevistas realizadas. Sabe-

se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao estabelecer relações 
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face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito que é pesquisado”, permite vínculos 

de reflexão entre as partes envolvidas porque estão todos em presença, isto é, frente-a-frente e 

em diálogo.  

Em conformidade com Flores (1994), o roteiro de entrevistas foi elaborado em função 

dos objetivos e da questão de pesquisa, e foi guiado pelos principais tópicos levantados. 

Sendo uma pesquisa qualitativa, não existe uma rígida delimitação em relação ao número 

adequado de sujeitos da entrevista, pois é um dado que pode sofrer alterações no decorrer do 

estudo, além disso, pode haver necessidade de complementação de informações, ou também, 

em caso de esgotamento, à medida que as respostas se tornam redundantes. 

As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente, com stakeholders 

de diferentes níveis hierárquicos. Estas foram realizadas entre os dias 18 de abril e 13 de maio 

do ano de 2016. Para se atingir os propósitos desse estudo buscou-se formular um roteiro de 

entrevistas embasado na teoria descrita. Os dados foram levantados por meio de revisão de 

literatura que foi desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livro e artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico ao estudo Diehl e 

Tatim (2004). Efetuou-se a pesquisa de campo e entrevistas em profundidade, com questões 

não estruturadas com 18 stakeholders de nível técnico e gerencial, funcionários da empresa 

Sun Chemical, atuantes na cidade de São Paulo e ligados à indústria química. 

   Segundo Rynes; Gephart (2004), um valor importante da pesquisa qualitativa é a 

descrição e compreensão das reais interações humanas, percepções, sentidos, e processos que 

constituem os cenários da vida organizacional. De acordo com Merriam (1998) estudos 

qualitativos interpretativistas podem ser encontrados em disciplinas aplicadas em contextos da 

prática. Os dados são coletados por meio de entrevistas, observações e/ou análise de 

documentos. O que é perguntado, o que é observado e quais documentos são relevantes, 

dependerá da revisão da literatura.  

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada.  Neste tipo de 

trabalho, o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o 

faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal, tendo abertura para 
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incluir novas questões, se necessário, e análise de documentos, por meio das questões 

elaboradas buscou-se compreender o processo produtivo de uma indústria química 

fornecedora de tintas e pigmentos chamada Sun Chemical, analisando onde estes processos 

estão sofrendo atrasos e sugerindo ideias que tenham por objetivo reduzir o lead time e obter 

vantagem competitiva. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas nas 

entrevistas e nos sites da organização. Estas contribuíram para complementar o estudo. Os 

resultados visaram responder como o lead time alto impacta na vantagem competitiva, por 

que é importante que as empresas tenham um lead time eficaz e saibam quais as estratégias 

para a redução deste. As discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do 

pesquisador, construída a partir da análise das respostas obtidas pelas entrevistas realizadas, 

bem como os dados obtidos a partir da observação in loco. As informações foram trabalhadas 

de forma a apresentar as percepções dos stakeholders com a finalidade de elaborar ações que 

venham a contribuir para o lead time como aliado da vantagem competitiva. 

 

Quadro 1 – Percepções acerca dos processos da empresa Sun Chemical 

Diretores (4) 

 

 

 

Pergunta: Como acontece o processo de intercomunicação dos diferentes setores 

operacionais da organização? Todas essas etapas seguem corretamente o procedimento de 

forma a aumentar sua eficiência? 

Resposta: Os entrevistados apontaram que orientam os funcionários a se comunicarem, pois 

sabem da importância da comunicação interna, principalmente quando suas tarefas se 

interligam, mas reconhecem que existem falhas na comunicação.  

Pergunta: Em sua opinião, os recursos organizacionais, tais quais máquinas, equipamentos, 

capital e funcionários são alocados de maneira eficiente de forma a aproveitar ao máximo a 

capacidade de trabalho disponível? 

Resposta: De acordo com os entrevistados, os recursos são aproveitados da melhor forma 

possível, mas admitem que não são suficientes, pois tiveram que reduzir custos em várias 

áreas como, por exemplo, recursos humanos. Recentemente investiram na compra de uma 

nova máquina. 

Pergunta: Qual seria o recurso ou área operacional que, em sua opinião, possui urgência de 

investimentos para otimização do lead time? Por quê? 

Resposta: É unânime entre os entrevistados a prioridade na necessidade de aumento do 

quadro de funcionários na área de produção. Foi citado também o problema de parada de 
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máquina devido à falta de recursos humanos. 

Pergunta: Como você resolveria o problema do lead time alto na empresa Sun Chemical? 

Por favor, não considere o aspecto financeiro como vertente influenciadora em sua decisão. 

Resposta: Segundo os entrevistados, as prováveis soluções para o problema de lead time alto 

seriam reforma da fábrica para melhor alocação dos equipamentos, melhoria na 

comunicação interna, aumento no quadro de funcionários e estoque de segurança. 

Clientes (6) 

 

 

 

Pergunta: Como se dá o contato com a Sun Chemical para a compra de seus produtos? 

Resposta: A forma como o contato é feito varia de cliente para cliente. Alguns entram em 

contato com o vendedor externo que os atende, outros entram em contato com a equipe de 

vendas internas e outros enviam os pedidos virtualmente. 

Pergunta: O tempo entre a efetuação do pedido de compra e a entrega do produto adequado 

e em boas condições se dá dentro do prazo acordado entre as partes, de forma a respeitar o 

comprometimento e necessidades de ambas as organizações? 

Resposta: É unânime entre os clientes o problema de atraso nas entregas. Para não se 

prejudicar, dois dos clientes entrevistados disseram que fazem o pedido antes de precisarem 

do material, pois já contam com a entrega atrasada. Não foi apontado nenhum caso em que o 

produto foi entregue em más condições. Um dos clientes disse que já comprou na empresa 

concorrente, pois precisava do produto e estava com a entrega atrasada. Três dos clientes 

disseram que só compram da Sun Chemical pois o produto é de alta qualidade. 

Pergunta: Qual o prazo proposto pela Sun Chemical para a entrega dos produtos comprados? 

Resposta: O prazo variou de 3-5 dias. 

Pergunta: Com que frequência esse prazo é descumprindo? 

Resposta: Os entrevistados apontaram que esse prazo é descumprido quase 100% das vezes. 

Pergunta: Existe algum tipo de consequência para a Sun Chemical com relação aos seus 

clientes quando estes sofrem com atrasos em fornecimentos de produtos? 

Resposta: Segundo os entrevistados, a possível consequência é perder a venda para o 

concorrente e, óbvio, perda de credibilidade. 

Pergunta: Quais as possíveis atitudes que clientes podem tomar frente a novas ocorrências 

desses erros de fornecimento? 

Resposta: De acordo com os clientes, a principal atitude a ser tomada é mudar de 

fornecedor. 

Operários (8) 

 

 

 

Pergunta: Como acontece o processo de intercomunicação dos diferentes setores 

operacionais da organização? Todas essas etapas seguem corretamente o procedimento de 

forma a aumentar sua eficiência? 

Resposta: Todos os entrevistados apontaram falha na comunicação interna e apontaram 

também que a comunicação sempre é feita quando há prioridade na necessidade. 

Pergunta: Qual seria o recurso ou área operacional que, em sua opinião, possui urgência de 

investimentos para otimização do lead time? 

Resposta: De acordo com os funcionários existem recursos tecnológicos o suficiente, mas a 

necessidade de aumento do quadro de funcionários é gritante. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Por meio dos resultados gerados a partir das entrevistas, observaram-se semelhanças 

entre os grupos entrevistados, pois tanto os diretores quanto os funcionários possuem a 

consciência da atual situação da empresa com relação ao seu lead time. Ambos os grupos tem 

a consciência da importância da comunicação interna e apontaram que existem falhas nessa 
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comunicação. Também foi apontado que os recursos tecnológicos são suficientes e que o 

único recurso que precisa de investimento são os recursos humanos. Pôde-se ouvir tanto de 

um grupo quanto do outro que a principal ação a ser tomada para resolver o problema de 

como o lead time alto impacta na vantagem competitiva da Sun Chemical é a contratação de 

mais funcionários para o setor produtivo da empresa. 

A diferença encontrada nas entrevistas foi na questão do incentivo da comunicação 

interna, pois os diretores afirmaram que incentivam os funcionários a se comunicarem para 

que o processo flua de maneira mais eficiente, porém, em contrapartida, os funcionários 

citaram que não recebem essa orientação e que, na maioria das vezes, a comunicação só é 

feita quando há prioridade na necessidade. 

Foi possível constatar que os problemas internos existentes causa grande insatisfação 

aos funcionários, pois se sentem sobrecarregados em suas tarefas devido à falta de recursos 

humanos e que na maioria dos dias é necessário a realização de horas extras para que a 

demanda seja atendida. Através das entrevistas realizadas foi possível notar a importância de 

um lead time eficaz para obter-se vantagem competitiva. Foi observado também que a 

qualidade é um fator importante e às vezes decisório para escolha de fornecedor, pois, mesmo 

em casos em que o lead time ultrapassa o previsto o cliente permanece com o mesmo 

fornecedor por não encontrar outro com qualidade semelhante ou superior. Mas, apesar de às 

vezes a qualidade ser um fator decisório, algumas empresas podem ceder para o concorrente 

caso a sua empresa não cumpra com os prazos estabelecidos. 

De acordo com Corrêa (1997) o modelo sugerido de ponto de reposição de estoque diz 

que deve ser predeterminada a quantidade de um determinado produto no estoque e a cada vez 

que esta quantidade diminuir deverá ser reposta. Ou seja, se aplicado à Sun Chemical, é 

possível que o problema com atrasos nas entregas seja diminuído, pois, desta forma, não será 

necessário receber o pedido de compra do cliente para que os produtos listados nesse pedido 

sejam produzidos, pois os terão em estoque. 

Segundo Ballou (2006) o objetivo principal de gerenciamento de estoque é garantir 

que o produto fornecido pela empresa esteja disponível para comercialização no tempo e nas 
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quantidades necessárias, ou seja, quando o cliente solicitar o pedido de compra este pedido 

deve estar disponível para o fornecimento. De acordo com as entrevistas realizadas pudemos 

notar que os diretores da empresa estudada possuem a intenção de, futuramente, mudar a 

perspectiva da Sun Chemical com relação ao seu modo de fornecimento e começar a trabalhar 

com estoques de segurança. 

Martin (2009), ao tratar de lead time curto, explica que há vantagens competitivas que 

devem estar atreladas a duas estratégias importantes: confiabilidade e a consistência desta 

confiabilidade. Ou seja, se o cumprimento do prazo informado para o cliente não é honrado, a 

vantagem competitiva desta empresa começa a ficar comprometida. O autor ainda comenta 

sobre a expansão do quadro de funcionários como estratégia para aumentar a capacidade de 

produção, pois, com maior quantidade de recursos humanos o tempo pode ser otimizado. Nas 

entrevistas foram identificadas diversas vezes a crítica dos clientes quanto ao não 

cumprimento dos prazos de entrega, portanto, uma das alternativas para que a vantagem 

competitiva dessa empresa não seja comprometida é diminuindo o prazo fornecido e o 

cumprindo. 

O lead time está ligado de forma direta à produção. Nos processos produtivos pode ser 

que ocorra atrasos inesperados ou inatividade e, quando a linha de produção está parada, a 

eficiência da produção sofre um impacto negativo. E, como o lead time impacta 

estrategicamente a empresa, é necessário que a linha de produção esteja organizada de forma 

ímpar, para que as necessidades dos clientes sejam atendidas (BOWERSOX, 2006). Como 

pudemos observar nas entrevistas realizadas, ocorre inatividade das máquinas devido à falta 

de funcionários, portanto, este é um impacto que deve ser solucionado com urgência para que 

a empresa recupere sua vantagem competitiva. 

Marchiori (2006) destaca que a gestão da comunicação interna pode trazer diversos 

benefícios, entre eles a sobrevivência da organização. Ou seja, a partir do momento em que a 

organização estiver construindo um laço entre seus colaboradores através da comunicação 

isso irá refletir de forma positiva na percepção dos stakeholders, pois todos os processos se 

otimizam. Como citado pelos clientes, muitas vezes a Sun Chemical entrega os pedidos com 
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atraso e, como citado pelos funcionários, os seus setores sofrem impactos de falta de 

comunicação. Sendo assim, podemos concluir que é necessário que a empresa estudada 

aprimore o seu processo de comunicação interna. 

Para Kempenich (1997) a comunicação interna é um dos fatores que garante o sucesso 

da empresa. Quando os funcionários sabem o que está acontecendo, sabem da sua importância 

dentro da empresa e sabem das metas e estratégias da empresa, sentem-se importante para tal 

e trabalham para contribuir para que os objetivos sejam atendidos. Quando a comunicação 

interna é ineficaz, os funcionários não trocam informações entre si e deixam as coisas 

acontecerem por si só, o que pode acarretar em prejuízos em diversos sentidos. É necessário 

que a empresa estudada invista em comunicação interna, pois esse fator pode influenciar na 

melhoria dos seus processos, que às vezes sofrem atrasos causados pela falta desta. 

A respeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à amostra 

analisada e seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados gerados por essa 

pesquisa sejam generalizados para todo o segmento ou para todas as empresas e, a segunda, 

por se tratar de um caso único, não possibilita a comparação com outras empresas, a fim de 

identificar as semelhanças e diferenças existentes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os objetivos desse trabalho foram verificar o processo produtivo da empresa em 

questão; analisar onde o processo produtivo está sofrendo atrasos e sugerir ideias que tenham 

por objetivo reduzir o lead time e obter vantagem competitiva, para tal foi realizado um 

estudo de caso, com abordagem qualitativa por meio de entrevistas, na empresa Sun Chemical 

no setor de indústrias químicas. A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre 

lead time e vantagem competitiva.  

Os principais resultados demostraram que os objetivos foram alcançados, sendo que os 

clientes estão insatisfeitos com a empresa estudada devido à demora excessiva para entrega 

dos pedidos feitos. Não houve quaisquer reclamações quanto ao atendimento oferecido. De 

acordo com as entrevistas, nota-se que a alta direção da Sun Chemical tem conhecimento da 
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situação em que se encontra a empresa e as possíveis causas internas que acarretam no lead 

time alto. O processo produtivo da Sun Chemical foi verificado e, de acordo com a análise 

feita a partir da pesquisa qualitativa, foi possível identificar que os atrasos são ocasionados 

pela falta de funcionários na área de produção. Outro problema encontrado foi a comunicação 

interna ineficiente. As sugestões apresentadas para melhoria são, em primeiro lugar, 

ampliação do quadro de funcionários do setor produtivo e mudança na forma de 

fornecimento. Atualmente, a Sun Chemical trabalha de forma que os produtos vão para 

produção somente quando recebem pedidos. A sugestão é que mudem para estoque de 

segurança, desta forma o setor produtivo trabalhará para repor o que foi vendido ao invés de 

produzir para atender aos pedidos. Outra sugestão dada é que invistam na comunicação 

interna. A alta direção da Sun Chemical pretende acatar as sugestões oferecidas. 

Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerencial, 

pois durante a realização da pesquisa constatou-se a necessidade de contratação de 

funcionários para o departamento de produção e investir na produção com estoques de 

segurança, que são eixos empíricos e gerenciais mais condizentes com as necessidades 

expressas da organização no atual contexto da empresa. (FLEURY; FLEURY, 2001). Com o 

aumento do quadro de funcionários, solucionaremos o problema de parada de máquina, pois, 

de acordo com as pesquisas realizadas, há períodos em que as máquinas ficam fora de 

funcionamento pois os funcionários estão desempenhando outras tarefas. E, com a mudança 

da forma de produzir, focando em manter estoque, os pedidos recebidos sempre poderão ser 

atendidos de imediato, considerando que aquele material estará disponível em estoque. Com 

essas mudanças, a empresa Sun Chemical irá recuperar a confiança dos seus clientes e, 

consequentemente, aumentar sua vantagem competitiva, visto que, de acordo com Ansoff 

(1993), vantagem competitiva é a superioridade frente aos concorrentes, colocando a empresa 

em uma posição única. Com o artigo foi descoberto que o lead time é um fator muito 

importante e muitas vezes decisório quando os clientes buscam um fornecedor. De fato, como 

sugere o título, o lead time é um aliado da vantagem competitiva. 
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Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras revisões 

de literatura, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais abrangente do 

emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas como, por 

exemplo, permitir novas contribuições metodológicas na área e ampliar a análise dos 

resultados e, por fim, a realização de futuras pesquisas ligando o tema lead time com as 

escolhas metodológicas que se mostrariam relevantes no sentido de verificar tendências e 

oportunidades de pesquisa, para que os profissionais e gestores da área tenham mais clareza 

sobre o tema. 

A princípio, tinha-se receio de que o questionamento sobre os temas desta pesquisa 

não fosse bem compreendido pelos stakeholders durante a entrevista, porém foi surpreendente 

o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, acreditando-se que isso se deve pela 

própria rede de informações que faz parte de seu cotidiano. 
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RESUMO 

 

A potabilidade da água é avaliada por meio de características físicas, químicas e microbiológicas. No Brasil, os 

valores de referência da água potável estão na Portaria MS nº 2.914 de 12/12/2011. Muitas residências do 

município de Presidente Médici utilizam poços rasos como fonte de abastecimento. Tendo-se em vista a 

importância da água subterrânea neste município esta pesquisa objetivou avaliar a qualidade da água de dez 

poços deste município por meio de indicadores físico-químicos, a saber, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), 

potencial hidrogeniônico (pH), condutividade, nitrito, alcalinidade e turbidez. A temperatura foi medida com 

termômetro de mercúrio. As análises de OD, pH e condutividade foram realizadas com o medidor 

Multiparametros SensoDirect 150. As análises de nitrito e alcalinidade foram realizadas com colorímetro 

MULTIDIRECT, e a turbidez com turbidímetro eletrônico. Os valores de temperatura apresentaram tendência a 

aumentar em todos os poços em setembro e outubro, quando se observou menores valores de pluviosidade, 

chegando a 35ºC. Os valores de OD indicaram tendência aumentar no mês de fevereiro de 2016, chegando a 19,5 

mg/L no poço 1. Em virtude dos valores encontrados para o pH, as águas analisadas podem ser classificadas 

como de perfil ácido. Para a condutividade, todas as amostras apresentaram valores acima de 100 μS.cm
-1

. 

Quanto ao nitrito, nenhum poço ultrapassou o valor limitante, mas houve tendência a aumentar nos períodos 

chuvosos. Os maiores valores de alcalinidade foram observados nos meses de outubro e junho nos poços 1 e 3 

respectivamente, no período da seca, também no mês de fevereiro no poço 8, quando ocorreu alto índice de 

pluviosidade. Para turbidez foram observados valores excedentes nos poços 10 em outubro; 4 em abril e 9 em 

maio e junho, não havendo necessariamente relação com a sazonalidade. Com algumas exceções, os valores em 

geral indicam adequabilidade das águas analisadas para consumo humano.  

 

Palavras-chave: Potabilidade. Sazonalidade. Águas Subterrâneas 

 

1 INTRODUÇÃO 

Apesar da importância para a vida humana, a água pode ser veículo para a transmissão 

de inúmeras doenças, pois, além da presença das bactérias e vírus, a água serve também como 

veículo para inúmeros protozoários e vermes que podem provocar patologias, não somente no 

ser humano, mas também em animais (NASCIMENTO; BARBOSA, 2005). 

As fontes de contaminação das águas subterrâneas são diversas e podem originar 

compostos químicos e orgânicos (CAPPI et al., 2010). Há influência de processos naturais 
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geoquímicos tais como intemperização de minerais, reações de dissolução/precipitação, troca 

iônica. Além disso, há a ação antropogênica como a agricultura, esgoto, mineração e resíduos 

industriais (LOPO et al., 2003; NAGARAJAN, 2010 apud LAUTHARTTE, 2013). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil, o atendimento da população com rede de esgoto chega ao seu nível mais 

baixo na região Norte, onde apenas 2,4% dos domicílios são contemplados, fatos que foram 

apontados em estudos do IBGE no ano de 2000. Este senso não foi atualizado para o ano de 

2015. O saneamento básico é considerado como item primordial para evitar alguns tipos de 

doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cada R$ 1,00 investido em 

saneamento gera economia de R$ 4,00 na área de saúde. Assusta o fato de que várias capitais 

brasileiras estão entre as cidades que têm as menores taxas de fornecimento desse serviço. Em 

Porto Velho, RO, por exemplo, apenas 2,7% da população tem acesso à coleta (TRATA 

BRASIL, 2013). 

As fontes naturais de águas subterrâneas obtidas em cisternas e poços tubulares são 

utilizadas pela população de baixa renda, devido à economia que a alternativa proporciona, 

eximindo o usuário do pagamento da conta de água (NASCIMENTO; BARBOSA, 2005). 

A potabilidade da água é avaliada por meio de características físicas, químicas e 

microbiológicas. No Brasil, os valores de referência são estabelecidos pela Portaria MS no 

2.914, de 12/12/2011.  De acordo com seus valores, a água é considerada própria ou 

imprópria para o consumo humano dependendo dos parâmetros microbiológicos e físico-

químicos. 

Tendo-se em vista a significativa importância da água subterrânea neste município 

como fonte de abastecimento e a sua possível contaminação por efluentes domésticos, 

principalmente em virtude de não se haver sistema de saneamento básico em operação ainda, 

esta pesquisa objetivou avaliar a qualidade da água de poços para consumo deste município, 

por meio de indicadores físico-químicos e microbiológicos da água.  
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3 METODOLOGIA 

Foram selecionados 10 poços (Figura 1) em bairros diferentes no munícipio de 

Presidente Médici- RO, exceto o bairro Colina, pois este foi criado recentemente a partir de 

um loteamento que recebe água tratada. Os pontos foram marcados com o Global Position 

System (GPS) da marca Garmin modelo etrex, para a obtenção das coordenadas geográficas  

Foi aplicado um questionário para saber os usos da água; tratamentos aplicados na 

água antes do consumo, bem como sobre a disponibilidade de água tratada na propriedade. Os 

mesmos poços foram analisados ao longo de 10 meses, sendo feita uma coleta por mês m cada 

um. 

Figura 1. Mapa de localização dos poços, no município de Presidente Médici-RO.
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A coleta foi realizada em recipientes de vidro com tampa, previamente higienizados. A 

torneira foi lavada com água destilada e, após sua abertura, a água escorreu por 30 segundos 

antes de ser colhida. O parâmetro temperatura foi medido no local. Após a coleta as amostras 

foram levadas para o Laboratório de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas – LAFQM - 

do Campus de Presidente Médici- UNIR, onde foram analisadas. 

A temperatura foi medida com auxílio de um termômetro de mercúrio graduado 

(0,1°C). As análises de oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH) e 

condutividade foram realizadas com o medidor Multiparametros SensoDirect 150. As análises 

de nitrito (NO2
1-

) e alcalinidade foram realizadas com o colorímetro de bancada 

MULTIDIRECT e a turbidez com de turbidímetro eletrônico.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados de pluviosidade dos meses em que houve as coletas foram fornecidos pela 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Presidente Médici. Os meses 

de setembro e outubro são considerados como do período de seca devido ao seu índice 

pluviométrico, e os demais meses como pertencentes ao período chuvoso (Figura 2).  

Figura 2. Índice pluviométrico nos meses de coleta. 

 

Segundo Tejas (2012), o período chuvoso ocorre de outubro a abril e o período seco 

nos meses de junho, julho e agosto, sendo que os meses de maio e setembro são períodos de 

transição. 
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4.1 Temperatura 

A temperatura exerce influência marcante na velocidade das reações químicas, nas 

atividades metabólicas dos organismos e na solubilidade de substâncias. Em relação às águas 

para consumo humano, temperaturas elevadas aumentam as perspectivas de rejeição ao uso. 

Águas subterrâneas captadas a grandes profundidades frequentemente necessitam de unidades 

de resfriamento, a fim de adequá-las ao abastecimento (BRASIL, 2014).  

Os valores de temperatura apresentaram tendência a aumentar em todos os pontos de 

coletas nos meses de setembro e outubro (Figura 3), nos quais observou-se os menores 

índices de pluviosidade. 

 

Figura 3. Temperatura nos meses de coleta. 

 

 

 A temperatura chegou a alcançar 35º no poço 8, no mês de outubro. No mês de junho, 

considerado seco, observou-se essa tendência nos poços 1, 3 e 8. A legislação não apresenta 

valores de temperatura como referência para a potabilidade da água. 

Os poços 5 e 6 não foram analisados nos meses de abril, maio e junho , pois no 

primeiro  ponto houve a alternativa de abastecimento, passando a residência a receber água da 

CAERD, e no segundo , a residência era alugada e nos ultimos meses nã havia moradores. 



 

746 

 

Os poços 5 e 6 não foram analisados nos meses de abril, maio e junho, pois no 

primeiro houve a troca de alternativa de abastecimento, passando a residência a receber água 

da CAERD, e no segundo, a residência era alugada e nos últimos meses não havia moradores. 

Segundo Rodrigues (2008), em um trabalho realizado no município de Porto Velho-

RO, os valores de temperatura não sofreram grandes variações em seus diferentes pontos de 

coleta, cuja média foi em torno de 29ºC, sendo a mínima de 25 e a máxima de 33ºC. No 

presente trabalho, valores médios de 30,6 a 28,6ºC foram encontrados nos meses de menor e 

maior pluviosidade, respectivamente. 

 

4.2 Oxigênio Dissolvido – 

Os valores de oxigênio dissolvido indicaram tendência a apresentar índices mais 

elevados em todos os poços no mês de fevereiro de 2016, chegando a 19,5 mg.L-1 no poço 1. 

Nesse mesmo mês houve alto índice pluviométrico. Tendência a menores valores de OD foi 

observada nos meses que apresentaram pluviosidade baixa (Figura 4). A maior média foi 

encontrada no mês de fevereiro sendo 13,6 mg.L-1 e as menores foram nos meses de outubro, 

4,7 mg.L-1, e de abril, 4,3 mg.L-1. 

 

Figura 4. Oxigênio dissolvido nos meses de coleta. 

 

 

Teores baixos de OD na água de poços podem indicar contaminação por infiltração de 

resíduos orgânicos nos reservatórios. 
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4.3 Potencial Hidrogeniônico 

O potencial hidrogêniônico (pH) representa a intensidade das condições ácidas ou 

alcalinas do meio líquido por meio da medição da presença de íons hidrogênio (H+). É 

calculado em escala antilogarítmica, abrangendo a faixa de 0 a 14, considerando-se valores 

inferiores a 7 como condição ácida; superior a 7 condição alcalina. O valor do pH influi na 

distribuição das formas livre e ionizada de diversos compostos químicos, contribui para um 

maior ou menor grau de solubilidade das substâncias, além de definir o potencial de 

toxicidade de vários elementos. Em águas de abastecimento, baixos valores de pH podem 

contribuir para sua corrosividade e agressividade, enquanto valores elevados aumentam a 

possibilidade de incrustações (BRASIL, 2006). 

O MS por meio da portaria nº 2.914/2011 recomenda, no sistema de distribuição, uma 

faixa de pH de 6,0 a 9,5 (LAUTHARTTE, 2013), mas não apresenta valor para águas 

subterrâneas. Feitosa e Manoel Filho (2000) destacam que a maioria das águas subterrâneas 

tem pH entre 5,5 e 8,5 e, em casos excepcionais, pode variar entre 3 e 11.  

No mês de setembro de 2015 apenas os poços 6 e 8 apresentaram valores estabelecidos 

pela legislação, e também em dezembro de 2015 o poço 1, em janeiro de 2016 os poços 7 e 9, 

em  fevereiro e março de 2016 os poços 8, 9 e 10, em maio de 2016 poços 1 e 2, em junho de 

2016 os poços 1 e 7 (Figura 5).  A maioria das análises indicou valores de pH baixos 

podendo as águas serem classificadas como de perfil ácido, conforme Marques (2011) apud 

Santos (2015).  

Figura 5. Valores de pH nos meses de coleta. 
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4.4 Turbidez 

A turbidez representa uma propriedade ótica que mede como a água dispersa a luz. 

Esta dispersão aumenta com a quantidade de material orgânico e inorgânico particulado em 

suspensão; logo, a turbidez aumenta com a carga de sedimento suspenso (TEIXEIRA; 

SENHORELO 2000). Esses materiais em suspensão podem servir de abrigo para 

microrganismos e diminuir a eficiência do tratamento químico ou físico da água 

A portaria MS n° 2914 estabelece 5 uT como valor máximo de turbidez permitido para 

potabilidade da água para consumo humano. Foram obtidos valores acima do estabelecido 

pela referida portaria em 3 poços: o poço 10 em set./2015 com 11,34 uT; o 4 em abr./2016 

com 28,5 uT e o 9 nos meses de maio e jun./2016 com 7,25 uT e 19,97 uT respectivamente 

(Figura 6). 

Figura 6. Turbidez nos meses de coleta. 

 

 

Altos valores de turbidez podem ser explicados provavelmente por más condições de 

proteção nos poços, como tampas danificadas, espaços entre a tampa e a alvenaria acima do 

solo, de forma que pode haver carreamento de materiais orgânicos e sedimentos para o 

interior do poço (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

4.5 Nitrito (NO
2-

)  

O nitrato (NO3
1-

) é tóxico aos seres humanos e se ingerido em excesso pode provocar 

a metahemoglobinemia infantil, mais conhecida como doença do sangue azul dos bebês, 
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sendo reduzido no organismo a nitrito (NO
2-

), que por sua vez compete com o ferro pelo 

oxigênio livre na corrente sanguínea. Quando o nitrito está presente na água e é ingerido, este 

processo é ainda mais rápido (SCORSAFAVA et al.,2010).  

Segundo a Portaria MS Nº 2914 o valor máximo permitido de nitrito é de 1mg.L
-1

, 

para potabilidade da água. Os poços analisados não ultrapassaram esse limite. O nitrito 

apresentou tendência a ter maiores valores no período de chuva, com a máxima de 0,75 mg.L
-

1
 no mês de fevereiro (Figura 7), quando também houve maior índice pluviométrico.  

Figura 7. Valores do nitrito nos meses de coleta. 

 

A presença de íons de nitrito, mesmo em pequenas quantidades é geralmente 

indicativa de um processo biológico ativo. Quantidades acima de 3,0x10-3
 mg L-1

 pode indicar 

poluição recente (ROCHA, 2005 apud LIMA, 2008). 

4.6 Alcalinidade  

A alcalinidade é a concentração total bases tituláveis presentes na água e tem a 

unidade de medida expressa em equivalentes de carbonato de cálcio (mg CaCO3/L). Pode-se 

dizer que a alcalinidade mede a capacidade da água em neutralizar os ácidos, sendo essa 

medida de fundamental importância durante o processo de tratamento de água, pois é em 

função do seu teor que se estabelece a dosagem dos produtos químicos utilizados (BRASIL, 

2014).  

A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa de 30 a 500 

mg/L de CaCO3 (BRASIL, 2014). 
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A distribuição entre as três formas de alcalinidade na água como bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos é função do pH: pH > 9,4 hidróxidos e carbonatos; pH entre 8,3 e 9,4 

carbonatos e bicarbonatos; pH entre 4,4 e 8,3 apenas bicarbonatos (BRASIL, 2014). Como a 

maioria dos poços apresentou pH menor que 6, a alcalinidade seria representada 

principalmente por bicarbonatos. A legislação da potabilidade da água não apresenta valor 

para esse parâmetro. A tendência dos maiores valores de alcalinidade foram observados nos 

meses de outubro no poço 1 com 89 mg/L-1, e junho no poço 3 com 122 mg/L-1 no período 

da seca,  mas também foi observado no mês de fevereiro no poço 8 com 117 mg/L
-1

, quando 

ocorreu a tendência de maior índice de pluviosidade (Figura 8). 

 

Figura 8. Alcalinidade nos meses de coleta. 

 

4.7 Condutividade 

Segundo Custódio e Llamas (1983) apud Freitas et al., (2016), a condutividade elétrica 

(CE) da água consiste na capacidade de esta conduzir eletricidade, estando diretamente 

relacionada à quantidade de sais dissolvidos sob a forma de íons. Segundo o Ministério da 

Saúde, nas fontes de águas naturais são encontrados teores de condutividade na faixa de 10 a 

100 μS.cm-1, já em ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores 

podem chegar até 1.000 μS/cm
-1

 (BRASIL, 2006).  



 

751 

 

Todas as amostras obtiveram valores acima de 100 μS/cm
1 

. O maior valor obtido foi 

de 195,9 μS/cm em janeiro no poço 3 (Figura 9). O menor valor encontrado foi no poço 5 no 

mês de fevereiro com 101,1 μS/cm.  

Figura 9. Condutividade elétrica nos meses de coleta. 

 

Não existe um valor máximo estabelecido para o parâmetro da condutividade elétrica 

em água potável. Em um trabalho realizado por De Lima (2009) com água de poços artesanais 

o autor as classificou com condutividade elétrica variando de 100 a 250 μS/cm como águas de 

salinidade baixa.  

A condutividade elétrica está diretamente relacionada com a presença de espécies 

iônicas nela dissolvidas. Assim, quanto maior a concentração de íons numa água, maior será a 

sua condutividade elétrica ( DE LIMA, 2009).  Em relação a pluviosidade as amostras não 

apresentaram tendência a sofrerem alterações bruscas com a mudança da estação. As amostras 

nos pontos 5 e 6 não foram recolhidas nos meses de abril, maio e junho de 2016 devido à 

troca da água de poço pela fornecida pela Caerd no primeiro, e por não ter mais morador no 

ponto 6. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns poços apresentaram valores excedentes aos limites estabelecidos pelas 

legislações vigentes para oxigênio dissolvido, turbidez e pH. 

A sazonalidade teve interferência em alguns parâmetros como a temperatura que teve 

tendência a apresentar valores maiores nos meses de seca; no oxigênio dissolvido, que indicou 

tendência a aumentar na época de chuva, assim como o nitrito, e finalmente a alcalinidade que 

tendeu a aumentar na época da seca.  

Os demais parâmetros apresentaram pouca diferença em relação a sazonalidade. 
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RESUMO 

 

No ambiente mercadológico, as empresas buscam formas e maneiras de lidar com seu cliente e prospectar novos. 

Já é uma realidade que vêm crescendo cada vez mais, o uso do marketing através do esporte como forma de 

divulgação da marca empresarial. Uma das maneiras de se fazer é através do patrocínio esportivo, onde a 

empresa pode se promover enquanto imagem e marca. Esta obra tem o objetivo de analisar os principais 

benefícios que se pode alcançar por utilizar o patrocínio esportivo como método de comunicação estratégica. 

Para isso, utilizou-se o método de pesquisa exploratória, qualitativa, bibliográfica e observação direta. 

 

Palavras chave: Patrocínio. Patrocínio esportivo. Marketing esportivo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diversos trabalhos vêm analisando o tema conforme apontado na revisão de literatura 

em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto organizacional. Pode-se 

encontrar na literatura definições para o patrocínio e marketing esportivo, o que demanda a 

construção de um modelo teórico que explicite como esses diferentes conceitos se articula e 

pode contribuir para o entendimento de propostas de desenvolvimento organizacional. 

A crescente concorrência mercadológica existente no mundo globalizado atual força as 

organizações a procurarem a inovação constante em toda a sua estrutura. Perante este cenário, 

se faz necessário também, a busca pela vantagem competitiva onde se desenvolva novas 

estratégias para se comunicar, alcançar e prospectar clientes. Diante disso, Correa, et al. 

(2008) cita que, o marketing esportivo vem se destacando como uma oportunidade de 

conquistar e manter clientes, objetivando o lucro organizacional.  

O marketing esportivo, desde suas primeiras aparições como ferramenta estratégica 

das organizações, tem sido uma importante forma de divulgação, consolidação e promoção da 

marca, segundo autores citados no referencial teórico, a consolidação e a boa comunicação 
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com seu público-alvo interno e externo da organização também se tornaram consequência 

deste tipo de comunicação. Um método utilizado visando isso e que é constantemente 

explorado pelas grandes organizações, se dá por meio do patrocínio, através do suporte a 

atletas, equipes ou eventos relacionados ao âmbito esportivo. 

Neste sentido colabora para agregar a força do patrocínio, Melo Neto (2003), quando 

cita que diferentemente da propaganda, habitual ao qual estamos acostumados a sermos alvos, 

o impacto do patrocínio tende a ser maior na mente do consumidor, uma vez que ele aparece 

em um momento de lazer e torna-se parte do entretenimento do consumidor. Este tipo de 

comunicação através do esporte gera um retorno positivo na mente do público quando você 

associa a marca a uma lembrança agradável do espectador.  

Na literatura acadêmica sobre o patrocínio e o marketing esportivo, relacionados com 

o diferencial estratégico, existe estudos sobre o tema. Alguns trabalhos identificados na 

literatura do Brasil foram (MELO NETO, STOTLAR, DUALIB e BERTOLDO, 2012). Em 

seus estudos, cujos temas abordavam o tema deste estudo, foi realizado uma pesquisa 

qualitativa para a identificação dos benefícios gerados às organizações na implementação do 

patrocínio e marketing esportivo como estratégia competitiva. 

Ao patrocinar equipes, atletas ou eventos, quais os benefícios que o patrocínio 

esportivo pode trazer às empresas enquanto estratégia de marketing empresarial? Durante 

muito tempo o patrocínio a atletas no ambiente olímpico principalmente, era visto como 

filantropia pela organização. Objeto voltado principalmente ao aspecto social, o que possuía 

serventia somente como forma de demonstrar a preocupação da empresa para com o ambiente 

em que está inserida. Escobar (2002) cita que houve uma mudança de mentalidade nesse 

sentido, onde o patrocínio esportivo passou a constar no rol de práticas comerciais.  

Visando ao citado acima, este trabalho tem por objetivo analisar os principais 

benefícios que as organizações podem adquirir por utilizar o patrocínio esportivo como 

método de comunicação estratégica. Identificar estes benefícios; compreender a forma como o 

tema deve ser trabalhado e tratado dentro da organização e a relação que deve se estabelecer 

entre patrocinador x patrocinado; por fim demonstrar os resultados referentes à prática do 
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marketing e patrocínio esportivo.  

O presente estudo pretende buscar contribuir para elucidar questões relacionadas ao 

ambiente social e econômico. Para tanto, optou-se por uma metodologia de observação e 

pesquisa exploratória e bibliográfica em que se procura compreender a importância do 

marketing esportivo nas organizações enquanto ferramenta de comunicação estratégica. No 

âmbito econômico almeja-se dirimir as dúvidas relacionadas ao tema nas organizações que 

não utilizam tal ferramenta, demonstrando e analisando situações em que o marketing 

esportivo pode se tornar algo lucrativo e de grande valia para o desenvolvimento da marca. 

No ambiente social, pretende-se colaborar para que mais empresas busquem patrocinar e 

suportar atletas, clubes, associações e eventos esportivos de modo a também, colaborar com o 

desenvolvimento do esporte nacional.  

O estudo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na primeira seção 

é discutida a questão da revisão de literatura; Marketing e o Patrocínio Esportivo. A seguir 

são detalhados os aspectos metodológicos; pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, 

entrevistas. Na terceira seção, são apresentados os resultados e discussões, onde os esforços 

serão direcionados a entender como o patrocínio é enxergado de diferentes aspectos. Na 

última seção, são expostas as conclusões finais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Marketing Esportivo e o Patrocínio Esportivo 

Mello Neto (1995) dizia se tratar de um novo segmento mercadológico dentro da área 

de comunicação (mídia impressa, rádio, TV), uma espécie de mídia alternativa. No caso, além 

dos tradicionais métodos utilizados pelas organizações para alcançarem seu público-alvo, o 

marketing através do esporte surge com o um novo meio de as empresas alcançarem seus 

objetivos organizacionais. Já nesta época a atuação das empresas no ambiente esportivo já era 

muito forte, dado o reconhecimento deste novo segmento.  

Bertoldo (2000) incrementa a afirmação acima, onde destaca as estratégias de 
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promoção de eventos, torneios e patrocínios conforme faz referência Stotlar, Dualib (2005). 

Bertoldo (2000) ilustra as maneiras pelas quais a divulgação da marca pode ser feita através 

do esporte, utilizando-se da exposição de eventos promovidos, associações e atletas. O autor 

percebe a grandeza do esporte enquanto entretenimento e o seu alcance, e ilustra os métodos 

pelos quais se pode fazer negócio através dele. 

De acordo com Stotlar, Dualib (2005), o marketing esportivo é o conjunto de ações 

voltadas à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações, seja pela 

promoção de eventos e torneios ou através do patrocínio de equipes e clubes esportivos. 

Definem como um método de obter vantagens comerciais se utilizando do esporte e consente 

com Bertoldo (2000), ao também exemplificarem algumas formas pelas quais as ações de 

marketing podem ocorrer neste ambiente. 

Para Pitts, Stotlar (2002) e Mullin, et al (2004) definem o termo marketing esportivo 

como sendo o processo de elaborar e implementar atividades de produção, formação de preço, 

promoção e distribuição de um produto esportivo para satisfazer as necessidades ou desejos 

de consumidores e realizar os objetivos da empresa. Aqui já pode ser relacionado a um 

segmento específico, como o de marcas e artigos esportivos, onde relacionam os 4 P’s 

(produto, promoção, preço e praça) do marketing convencional para o esportivo, onde o 

último somente se importará com produtos voltados ao esporte. 

Ainda seguindo esta linha de raciocínio e segundo Mullin et al (2004) a atividade de 

marketing esportivo é qualquer bem, serviço, pessoa, lugar ou ideia, com atributos tangíveis e 

intangíveis, que satisfaz necessidades ou desejo do consumidor quanto ao esporte, à ginástica 

ou à recreação. O que significa evidenciar os princípios de produtos voltados a prática 

esportiva. No caso de empresa voltada a esta linha de consumidor, como já exemplificado 

anteriormente, as marcas de artigos esportivos se enquadram mais para este tipo de definição 

ao qual Mullin et al (2004) torna a citar o tema a produtos voltados ao esporte. 

Segundo Cardia (2004), o marketing esportivo se difere pouco do marketing 

convencional, aonde o primeiro irá se conectar as questões típicas do segmento esportivo, 

seguindo os princípios básicos como produto, demanda, desejo, necessidades, valor, 
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satisfação e qualidade e mercado. Ou seja, as premissas para seu desenvolvimento serão as 

mesmas do marketing convencional, o objetivo principal ainda será o de penetração de 

mercado, divulgação da marca, utilizando-se do poder de fidelização que o esporte possui na 

vida das pessoas e de sua capacidade de se identificar com elas.  

Campomar (1992) diz que o relacionamento entre marketing e o esporte podem ser 

caracterizadas de duas formas: definindo o marketing no esporte e o esporte como 

instrumento de marketing. O primeiro se refere ao marketing aplicado na venda e promoção 

de um esporte ou público como uma fonte de serviço. O segundo se refere e é bastante 

utilizado por grandes organizações, onde se aproveita a boa imagem de agremiações e/ou 

atletas diante do público como forma de estabelecer um novo método de comunicação para 

com o seu consumidor e a sociedade, através do método de associação da marca. 

Algumas vantagens atribuídas ao marketing esportivo relacionam-se a projeção da 

marca, incremento de credibilidade, ampliação da divulgação de produtos e serviços, 

rejuvenescimento da imagem e venda de produtos com a marca da equipe e do patrocinador, 

de acordo com Bertoldo (2000). Procurando estabelecer uma relação “ganha-ganha” entre o 

patrocinado, objeto de ações de marketing e a organização que fomenta esse tipo de ativação. 

Melo Neto (2000),  acredita que o marketing esportivo é uma alternativa diferenciada 

para as empresas, como também para o esporte, que tem no marketing um importante meio de 

incrementar e potencializar sua arrecadação. Nisto remete ao ambiente econômico e social. 

Uma empresa terá para si todos os benefícios que o esporte enquanto método para negócios 

pode oferecer, e concomitantemente a isto, estará colaborando com o desenvolvimento do 

esporte, o qual também é uma grande ferramenta de inclusão social. Isto pode beneficiar ainda 

mais a imagem da organização como, associando-se a uma imagem de empresa socialmente 

responsável. 

Definindo o patrocínio no esporte, Pozzi (1998) diz que o patrocínio esportivo 

constitui-se em despesas de marketing que dão suporte à atividades esportivas e/ou atletas, 

com o propósito de utilizar evento, associações esportivas, atletas e etc., como veículo de 

alcance de alguns dos objetivos de marketing da organização. Como toda propaganda, tem seu 
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custo, para se utilizar este meio de comunicação objeto de estudo, também é necessário um 

custo. Seja ele para fins específicos necessários para o atleta, para a organização de eventos 

ou para convencer agremiações a exporem sua marca. 

Pozzi (1998) ainda ressalta as vantagens acima descritas ao dizer que o maior 

benefício que o patrocínio esportivo pode oferecer é passar a emoção e a competitividade do 

desporto para a marca do agente patrocinador. Portanto o esporte tem o poder de fidelizar 

pessoas o que, por consequência acabará por reforçar a imagem da marca corporativa e 

estabelecer uma certa identificação com segmentos específicos do mercado. Atrelar a marca 

com a lembrança afetiva do seu público-alvo é extremamente positivo a organização. 

Segundo Schaaf (1995), dispõe a atividade do patrocínio esportivo como o método de 

promoção pela qual os esportes penetram nos mercados de consumo de modo a gerar 

publicidade e lucro para compradores corporativos e participantes. O autor cita neste trecho a 

capacidade que o esporte tem de inserção em mercados. Muitas vezes, empresas estrangeiras 

sem tanto share e que buscam novos mercados, utilizam-se  do esporte para fazer uso da força 

de penetração que ele tem para se estabelecer nestes novos ambientes aos quais eles 

objetivam. 

Para Melo Neto (2000) o patrocínio esportivo é uma ação promocional que, ao dar 

suporte às demais ações do composto promocional, colaboram para o alcance dos objetivos 

estratégicos referentes ao marketing da empresa, principalmente no que se refere à exposição 

da marca organizacional, promoção da mesma, posicionamento do produto, promoção de 

vendas e comunicação com clientes, fornecedores, distribuidores e demais parceiros. 

Patrocínio pode ser considerado como um acordo entre patrocinador e patrocinado para que os 

dois possam alcançar seus objetivos definidos, almejando assim o sucesso da equipe, bem 

como o retorno financeiro da organização que implicará em acompanhamento, controle e 

quantificação dos resultados ante os objetivos traçados previamente. Cabe salientar que os 

objetivos almejados em cada acordo entre as partes se diferem, tudo depende do tipo de 

contrato e relacionamento que existirá entre os objetos envolvidos. 

Neste contexto, interessante destacar que colabora com o objetivo principal deste 
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estudo e com a opinião do autor, a ideia de que o patrocínio ao esporte, seja ele através de 

promoções de eventos, apoio a atletas ou agremiações, não pode ser considerado uma despesa 

ou filantropia por parte do empresário. Isto é investimento, que assim como qualquer outro 

possui seus riscos, porém já se comprova cientificamente que os ganhos aos investidores são 

de grandes proporções, desde que, claro, trate-se de um projeto bem planejado e administrado.  

Além disso, não somente o alcance desta forma de comunicação se limita apenas a 

comunidade esportiva, como também atingindo outros públicos, onde a marca pode se tornar 

símbolo de grandes conquistas, organização e criar vínculos afetivos com o público atingido. 

Neste ponto de vista de ganhos à organização através deste método de incentivo ao esporte, os 

principais autores que compactuam com a ideia do autor são Melo Neto (2000), Pozzi (1998), 

Bertoldo (2000) e Schaaf (1995). Estes reforçam a ideia a respeito do grande diferencial 

estratégico que a organização pode alcançar, simultâneo a isso, ainda, promover ações de 

incentivo à cultura e desenvolvimento esportivo. 

Ainda reforça a análise Contursi (2003) cita que, o patrocínio pode ser determinado 

como um meio de aliar produtos, eventos, marcas, através de uma parceira e com isso obter 

benefícios. Cita ainda que pode ser utilizado como uma maneira alternativa de comunicação 

(como já apresentado), pois utiliza um tom menos comercial, mais natural, mais sutil. Em um 

mundo onde as pessoas são cada vez mais bombardeadas por campanhas publicitárias, ações 

como estas, tornam a propaganda implícita, porém com os mesmos resultados do método 

convencional utilizado pela maioria das organizações. 

Para Shimp (2002), o objetivo do patrocínio é atingir objetivos ligados ao conceito da 

marca, desenvolvimento da marca, e crescimento no volume de procura por seus 

produtos/serviços. Destacando também o quão abrangente e importante pode ser o marketing 

esportivo no aspecto abordado até aqui. No que tange aos possíveis retornos que às 

organizações podem obter. A visibilidade provocada pelo esporte e a sua penetração de 

mercado são dos principais fatores que ocasionam os benefícios citado pelo autor. Tudo 

depende claro, do modo de exposição e a estratégia utilizada. 

Poit (2006) diz que o marketing esportivo é um segmento que se utiliza do esporte, 
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como meio de agregar, fortalecer, construir, desenvolver, promover a imagem da instituição, 

do produto/serviço. Por tudo isso, a relação das empresas para com o patrocínio esportivo 

deixou de se tratar apenas de algo filantrópico, para se tornar objeto de desejo das 

organizações que, atualmente disputam acirradamente posições, equipes e torneios em que 

possam exibir suas marcas e produtos, ao quais estão cada vez mais dispostas a investir 

quantias maiores de seus orçamentos de marketing nessa via de comunicação estratégica que é 

o marketing esportivo.  

No Brasil, o relacionamento de patrocínio é norteado pela Lei n. 11.438 que dispõe 

sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter esportivo. Miranda (2007) 

ressalta que além do Direito Desportivo Privado, um contrato de patrocínio está submetido 

ainda às regras do Direito Comum assim como as regras oriundas das organizações que 

administram o esporte. Miranda (2007) afirma que a aquisição de direitos por parte do 

patrocinador representa a sua obrigação sacramentada em contrato, a qual deverá possuir 

sempre valor econômico, já que o objetivo do acordo com a entidade esportiva ou atleta 

envolvido é angariar recursos para desempenho de sua atividade. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A primeira parte deste estudo foi elaborada por meio da pesquisa bibliográfica, na 

qual, através do referencial teórico, foi realizado um levantamento de dados sobre o patrocínio 

e marketing esportivo. O método científico para a elaboração deste artigo seguiu os passos da 

revisão de literatura e incluiu: identificação do tema, levantamento bibliográfico, seleção de 

textos, estruturação preliminar e estruturação lógica do estudo e sua avaliação, interpretação 

dos resultados e síntese do conhecimento obtido. Na seleção dos materiais incluídos na 

revisão, utilizou-se a internet para acessar as bases de dados da CAPES, portais como: Spell, 

Dedalus-Usp, Sibi-Usp, Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Em seguida, foram 

procurados e selecionados artigos que continham as expressões patrocínio esportivo e 

marketing esportivo, para categorização dos dados. Os critérios de inclusão foram: materiais 

que se reportassem, direta ou indiretamente, à temática, publicados entre o período de 1995 a 
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2015, A busca dos dados e a análise dos resultados foram feitas entre período de agosto de 

2015 a março de 2016.  

A observação, segundo Lakatos, Marconi (2003, p. 190), é um método de obtenção de 

informações e de dados para conseguir utilizar os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Categorizar e saber filtrar a gama de informações, trazendo somente o 

essencial ao seu objetivo de estudo. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. A análise das entrevistas foi feita de 

maneira analítica, interpretativa e comparativa, por meio da utilização da análise de conteúdo, 

conforme Bardin (2011). Segundo Gubrium, Holstein (2000) esse tipo de pesquisa busca 

apontar como trazer benefícios à empresa, advindo das práticas discursivas e por que a 

empresa deve investir neste conceito apresentado, embasados nos discursos oriundos da 

análise das entrevistas leva em consideração as significações, procurando-se conhecer aquilo 

que está por trás das palavras, buscando conhecer realidades por meio das mensagens através 

de um mecanismo de dedução.  

Para Quivy, Campenhoudt (1998), no método de observação participante é importante 

ressaltar que este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se 

manisfestam de acordo com sua vivência, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se 

este tipo de pesquisa quando se quer conseguir informações e conhecimento referente a um 

determinado problema do qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de descobrir 

novos fenômenos ou relações entre eles. Para a definição dos benefícios decorrentes da 

implantação marketing e patrocínio esportivo no ambiente organizacional, os entrevistados 

foram 02 especialistas, 14 atletas, 05 consumidores e espectadores do esporte que solicitaram 

anonimato. Um dos propósitos da utilização das entrevistas como método de coleta de dados 

na pesquisa qualitativa em administração é explorar os pontos de vista, experiências, crenças 

e/ou motivações dos indivíduos sobre questões específicas no campo organizacional, 

atendendo principalmente a finalidades exploratórias, ao abordar experiências e pontos de 

vista dos atores inseridos nestes contextos. 
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Adotou-se a pesquisa qualitativa básica de caráter exploratório; como uma forma de 

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco difundido, conforme definido 

por Godoy (2006), esse tipo de pesquisa é o mais adequado quando estamos lidando com 

problemas poucos conhecidos, que têm a finalidade descritiva os quais a busca tem base no 

entendimento do fenômeno como um todo. Segundo Rynes e Gephart (2004), um valor 

importante da pesquisa qualitativa é a descrição e compreensão das reais interações humanas, 

sentidos e processos que constituem os cenários da vida organizacional na realidade. A 

pesquisa qualitativa vem ganhando espaço reconhecido nas áreas, de educação e a 

administração de empresa.  

De acordo com Merriam (1998) estudos qualitativos interpretativistas podem ser 

encontrados em disciplinas aplicadas em contextos de prática. Os dados são coletados por 

meio de entrevistas, observações e/ou análise de documentos. O que é perguntado, o que é 

observado, que documentos são relevantes dependerá da disciplina teórica do estudo. A 

classificação da pesquisa pode ser considerada do tipo aplicada, a qual o investigador é 

movido pela necessidade de contribuir para fins práticos, em busca de novas soluções para 

problemas do cotidiano. Sua preocupação está menos focada para o desenvolvimento de 

teorias de valor global do que para a aplicação de imediato em uma realidade esporádica 

(GIL, 2010, p. 37).  Busca-se desenvolver e contribuir, gerando valores práticos à sociedade e 

que possam ser de serventia geral, quando se questiona o objeto tema desta obra. 

Em conformidade com Flores (1994), os dados qualitativos são elaborados por 

procedimentos e técnicas tais como a entrevista em profundidade, a observação participante, o 

trabalho de campo, a revisão de documentos pessoais e oficiais. Ainda apresentado por Flores 

(1994), a partir das transcrições das entrevistas foi possível capturar os dados, ou seja, todas 

as informações proporcionadas a partir das interações dos sujeitos com os pesquisadores, as 

atividades e os artefatos presentes nos respectivos contextos. 

Sendo uma pesquisa qualitativa, não existe uma rígida delimitação em relação ao 

número adequado de sujeitos da entrevista, pois é um dado que pode sofrer alterações no 

decorrer do estudo, além disso, há a necessidade de complementação de informações ou 
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também em caso de esgotamento, à medida que se tornam redundantes Merriam (1998). As 

entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente, em diferentes níveis 

hierárquicos. São eles especialistas e pessoas atuantes na área, atletas e telespectadores do 

esporte. As entrevistas foram realizadas entre os dias 15/10/15 e 01/03/2016. As entrevistas 

foram realizadas no local de trabalho dos entrevistados,  no horário de expediente, visando 

facilitar a participação de todos os sujeitos da pesquisa. Para se atingir os propósitos desse 

estudo, buscou-se formular um roteiro de entrevista embasado na teoria descrita. Os dados 

foram analisados em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas bibliográficas e 

documentais feitas sobre o tema; b) análise e compreensão das entrevistas realizadas. A 

análise teve caráter descritivo. A coleta de dados se deu por meio de entrevista 

semiestruturada. Nesse tipo de trabalho, o pesquisador deve seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal, tendo abertura para incluir novas questões, se necessário e análise de documentos. 

Por meio delas buscou-se compreender os principais aspectos que tangenciam o patrocínio e o 

marketing esportivo como comunicação estratégica. Os entrevistados foram escolhidos por 

estarem relacionados, direta ou indiretamente, com o os benefícios do patrocínio e marketing 

esportivo como estratégia de marketing empresarial.  

Essa investigação busca responder ao seguinte problema: Demonstrar quais os 

benefícios que o marketing e o patrocínio esportivo podem trazer à organização. O trabalho 

objetiva analisar os principais benefícios desta comunicação comercial, de que forma é 

realizada, como pode ser realizada e como ela pode gerar retorno aos participantes. Foram 

eleitos os seguintes objetivos: Analisar os métodos pelos quais as organizações podem 

usufruir deste conceito para gerar lucros e alcançarem seus objetivos mercadológicos; 

Compreender a forma como os objetos integrantes do projeto de comum acordo interagem na 

busca por seus objetivos individuais, bem como, entender esta como estratégia de 

comunicação de serviços ou produtos e de que forma eles deverão ser apresentados ao 

consumidor em meio ao ambiente esportivo; Identificar os principais retornos pelos quais as 

empresas podem alcançar utilizando-se do desporto como estratégia de marketing e 
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demonstrar os resultados referentes à prática do marketing e patrocínio esportivo. Para a 

fundamentação desse estudo realizou-se pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) – 

fundamentada nas obras relacionadas a seguir – e documental (fontes primárias). Essa 

pesquisa se propõe a explorar um novo enfoque em torno de dados já conhecidos a respeito do 

tema abordado neste texto, desse modo, a abordagem é qualitativa, uma vez que não é 

apresentada uma proposta rigidamente estruturada para tanto. Em vista da estratégia de coleta 

de dados (pesquisa bibliográfica e documental) e da abordagem de análise (qualitativa) 

escolhidas a natureza do trabalho caracteriza-se como exploratória (GODOY, 1995, p.23; 

YIN, 2005, p.23-25).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados descritos a seguir foram baseados nas informações colhidas em 

entrevistas, também foram colhidas informações em sites (blogs especializados), depoimentos 

de profissionais do marketing de grandes organizações e redes sociais, principalmente dos 

profissionais da área de marketing esportivo. As informações retiradas contribuíram apenas 

para complementar a sua descrição.  

Os resultados do estudo visaram responder, como e quais são os benefícios do 

marketing esportivo através do patrocínio ao esporte. Os resultados apresentados buscam 

traduzir a interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das percepções obtidas 

pelas entrevistas realizadas, bem como, confrontá-los com dados colhidos a partir da 

observação in loco no ambiente esportivo.  

As informações foram trabalhadas de forma a apresentar reflexões que venham 

agregar  ao tema estudado, na expectativa de prospectar um ambiente para que mais empresas 

possam utilizar deste método, penentrando sua marcas em comunidades e assim contribuir 

também com o desenvolvimento do esporte da região e nacional, gerando então o benefício do 

aspecto social deste artigo.  

Por meio das observações foi possível identificar que as marcas se fazem muito 

presente no ambiente esportivo, seja expondo placas publicitárias em promoção de eventos, 
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seja em uniformes, apoiando agremiações ou atletas ou nos materiais utilizados pelos 

mesmos. Destaca-se que a prática já é conhecida, e em muitos casos, ocorre o marketing de 

oportunidade, onde, muitas vezes a ação pode não estar nos planos da organização, porém a 

elas são oferecidas diversas propostas de patrocínio destes eventos de modo pontual, onde 

muitas acabam por aproveitar esta brecha. 

Abaixo apresenta-se o quadro com a visão de três vertentes extremamente importantes 

na conceituação e dos resultados que serão apresentados a seguir. Trata-se dos principais 

pontos de vista que devemos analisar na opinião do autor quando se fala em patrocínio e 

marketing esportivo. 

Os profissionais encontrados foram localizados através de redes sociais (facebook, 

Instagram e YouTube), onde possuem contas abertas e promovem o debate acerca do tema e 

divulgam suas opiniões a seguidores e a quem mais acessar suas páginas. Os atletas 

entrevistados são todos federados pela Federação Paulista de Atletismo e representam equipes 

nos mais diversos torneios regionais e nacionais, além de alguns possuírem participações em 

campeonatos internacionais de grande relevância para a modalidade, como Sulamericanos de 

suas respectivas categorias e mundiais escolares, por exemplo. O fato de pertencerem ao 

Atletismo, é de escolha do autor pois este possui proximidade com o esporte, o qual também, 

assim como os entrevistados é um atleta federado e vive este cotidiano. Os espectadores e 

consumidores em geral foram escolhidos de modo totalmente aleatório e tratam-se de homens 

e mulheres de diferentes idades que possuem uma opinião a respeito do tema e como eles são 

atingidos pela publicidade através do esporte. 
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Quadro 1 – Percepções acerca dos pontos de vista dos entrevistados. 

Profissionais 

especialistas em 

Marketing Esportivo. 

(2) 

 

Para estes profissionais o marketing esportivo vem se desenvolvendo cada vez mais 

no Brasil, tanto como estratégia das empresas dos mais diversos ramos, como 

também das próprias associações esportivas que cada vez buscam nas ações de 

marketing uma via de arrecadação de receitas e promoção de sua imagem para com 

seus respectivos públicos-alvo. 

A respeito do patrocínio a associações e atletas, citam que o momento atual 

econômico pelo qual o país passa atrapalhou um pouco este segmento, mas não o 

extinguiu, o que se transformou foi a forma como o tema foi utilizado. A exemplo 

em clubes de futebol, as altas cifras pedidas pelos clubes de futebol da série A, 

inviabilizaram o patrocínio fixo muitas vezes, porém empresas buscaram realizar 

patrocínios pontuais, ou seja, estampar sua marca em alguns jogos chaves, onde a 

audiência e exposição fosse maior. 

Com relação ao patrocínio aos atletas, consideram que existe ainda pouco apoio a 

formação do atleta em si - onde é o momento em que o futuro atleta mais precisa – 

para se concentrar apenas nos principais atletas do cenário nacional, àqueles já 

consagrados e reconhecidos nacionalmente. Ainda com a chegada das Olimpíadas, 

principal evento esportivo, à procura por atletas para patrocinar cresceu devido à 

grande exposição que terão na mídia neste período. Entretanto, fora desse período, 

os contratos publicitários tendem a diminuir. 

Os profissionais ainda concordam que as empresas buscam esta ferramenta em suas 

ações de marketing e recebem propostas de patrocínio todos os meses. O grande 

erro, segundo eles, dos que apresentam as propostas, são de muitas vezes, não 

apresentarem um projeto do ponto de vista da organização.  A falha está em não 

demonstrar o retorno dos ganhos deles. O patrocínio por parte do solicitante não 

pode ser uma forma apenas de subsidiar custos.  

Ainda citam que o empresário que estiver disposto a investir neste contexto deve 

agir de maneira racional e menos passional. Deve-se estudar o público ao qual quer 

atingir e a sua abrangência. Relatam que o projeto não pode ficar atrelado a uma 

única pessoa na organização, de forma que todos os departamentos conheçam a 

comunicação e a sua importância para a empresa. Ainda dizem que é notória a 

vantagem competitiva que se adquire, porém, é difícil mensurar em números.  

Apontam ainda que tal projeto deve ser trabalhado a longo prazo, e não se deve 

esperar resultados imediatos.  

Atletas (Atletismo). 

(14) 

 

Para os atletas entrevistados (em sua maioria das categorias de base da modalidade), 

angariar patrocínio e modos de sustentar os custos com a prática do esporte 

(locomoção, materiais e alimentação) ainda é tarefa extremamente difícil mesmo 

com a obtenção de bons resultados em competições. Atribuem a isso a pouca 

visibilidade do esporte nacionalmente falando, com a pouca exposição de suas 

conquistas ao público em geral que não seja somente do ambiente da modalidade. 

Eles também são consumidores e consideram-se influenciados pelo marketing 

esportivo, uma vez que veem seus ídolos também como grandes vitrines, onde seus 

materiais utilizados são objeto de desejo e ajudam a fortalecer a marca no 

circundante esportivo. 

Desta forma concordam que angariar patrocínios está atrelado à exposição de seus 

feitos e sua imagem e sem isso torna-se difícil a tarefa de mostrar benefícios de 

patrociná-los. 

Alguns ainda dizem que empresas que a relação com empresas que o patrocinam é 

de admiração e agradecimento por suportarem e incentivarem os sonhos deles. 
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Telespectadores, 

espectadores do 

esporte e 

consumidores em 

modo geral. (5) 

 

Para esta parcela, a maioria dos entrevistados se disse consumir o esporte, e 

acompanhar notícias e transmissões relacionadas. O esporte preferido, como 

esperado, é o futebol. Além de ser o de maior exposição, é algo com os quais 

convivem desde infância e estabeleceram uma forte cultura em suas vidas em torno 

deste esporte. Modalidades olímpicas são conhecidas de modo extremamente 

superficial e só têm contato com estes em épocas de Olimpíadas ou quando ocorre 

uma grande vitória de algum atleta Brasileiro. 

Ainda, se dizem criar vínculos, sim, quando alguma empresa patrocina suas 

respectivas equipes de preferência. Alguns, dizem que até mesmo se dizem 

influenciarem no momento da compra, por enxergar uma forma de retribuir o apoio 

à sua equipe. Porém não desconsideram outras marcas por isso. 

Muitos dizem não conhecerem o ramo de atividade de muitas marcas que são 

expostas em eventos esportivos, entretanto, percebem que a logomarca fica na 

“cabeça” e quando necessitarem de algum produto fabricado pela empresa que 

expôs sua marca levarão em consideração a lembrança da logo, pois irão considerar, 

como sendo algo de qualidade e boa procedência.  

Acreditam que se houvesse mais exposição na mídia e os esportes olímpicos fossem 

mais difundidos, ajudaria na obtenção de mais patrocínios aos atletas amadores. 

Alguns ainda citaram que se sentiriam bem e de certa forma orgulhosos ao trabalhar 

para uma organização que tem como política o patrocínio a um atleta preferido ou a 

alguma agremiação de sua preferência. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Dadas às percepções acima dos três pontos de vistas entrevistados podem-se 

identificar alguns fatores em comum e de extrema importância. Percebeu-se que o patrocínio 

e marketing esportivo já vêm sendo utilizado de longa data aqui no Brasil, porém, somente 

nos últimos anos as equipes e associações compreenderam que elas também possuem um 

papel importante nessa via de mão dupla, onde, oferecer boas condições para que a sociedade 

empresária possa enxergar no clube, entidade, atleta alguém que respeite e possa representar 

sem prejuízo os valores pregados pela organização. Deste modo, tal ferramenta estratégica 

tem tendência de crescimento ainda maior quando ambas as partes são cientes de suas 

responsabilidades. 

Outro fator importantíssimo a se considerar está no valor da exposição do evento, 

atleta, esporte, pela mídia. Ainda hoje, o retorno do investimento no esporte e o patrocínio se 

dá muito baseado pela audiência. Empresas querem ser vistas e promoverem suas marcas e 

produtos, e com a dificuldade de quantificar o impacto do esporte nos negócios, a audiência 

acaba por ser o carro chefe nesta hora. 
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A comunicação das marcas através do esporte é sustentada e tem forte ligação com a 

alta cobertura da mídia que, por conseguinte gera publicidade e garante visibilidade ao 

patrocinador. A exposição e visibilidade de uma agremiação esportiva, e consequentemente 

do patrocínio associada a ela, pode ser alavancada de acordo com o desempenho da equipe, já 

que conquistas incentivam a cobertura da mídia. Entretanto, a pura presença das marcas 

esportivas nos uniformes oficiais, já possibilita por si só o desenvolvimento de um canal de 

comunicação exclusivo. 

Cabe salientar que tudo depende do foco estratégico da organização. Pequenas e 

médias empresas que procuram por penetração em novas comunidades e regiões, e que visam 

à melhoria de relacionamento com seus habitantes tem a chance de enxergar no marketing 

esportivo uma grande estratégia de comunicação para se envolver com o ambiente que está 

inserida, concordando com a visão de Poit (2006), o qual se refere a este segmento que se 

utiliza do esporte para agregar, fortalecer, construir, desenvolver, promover a imagem da 

instituição. 

Pode-se constatar que a ferramenta é de fato efetiva e que oferece a paixão, fidelidade 

e a transposição de valores do esporte, atleta ou evento para a marca e é isso que torna o 

ambiente esportivo tão atrativo para as organizações, uma vez que buscam transferir estes 

valores aos seus produtos, criando vínculos com consumidores, e muitas vezes alterando a 

percepção da organização diante da comunidade. 

Melo Neto (2000), Pozzi (1998), Bertoldo (2000) e Schaaf (1995), citam no 

referencial teórico a capacidade do patrocínio esportivo de atingir as massas, uma vez que o 

alcance da sua comunicação não se limita apenas a comunidade esportiva, a marca pode se 

tornar símbolo de grandes conquistas, organização e criar estes vínculos que são tão 

importantes na hora da decisão de compra do consumidor. 

Entende-se também que concorrência e altas cifras, no Brasil, tratam-se de um cenário 

exclusivo do ambiente da elite do futebol nacional. Outros esportes olímpicos como vôlei, 

basquete ainda possuem certa visibilidade em seus torneios, porém os valores arrecadados 

com patrocínio estão muito distantes daqueles trabalhados no futebol. Já aos esportes 



 

770 

 

individuais, muitas modalidades só ganham notoriedade em época em que há grandes eventos 

mundiais. Campeonatos regionais e nacionais são pouco exibidos, o que gera menor procura 

das empresas pelos clubes aos quais representam. Onde, neste caso, as empresas procurarão 

apenas patrocinar os atletas individualmente, em caso destes apresentarem grandes 

desempenhos e possuírem certa exposição midiática. Trata-se de um aspecto negativo no que 

tange, o desenvolvimento social, pois muitos atletas perdem e perderão a oportunidade de dar 

continuidade a suas carreiras por conta da falta de suporte quando estão iniciando sua vida 

esportiva e ainda não possuem grandes conquistas. 

Através das entrevistas pudemos perceber também que a marca, desde que bem 

exposta em eventos e atletas, possuem um grande alcance e podem influenciar na decisão de 

compra do consumidor, além disso, marcas desconhecidas, uma vez expostas neste meio de 

comunicação estratégico que é o esporte, ganham notoriedade em seu ramo de mercado. Isso 

responde de forma simplória ao nosso problema. Ainda pode-se perceber que alguns dos 

benefícios que a marca pode ter por associar-se a agremiação ou atletas, trata-se da inserção 

na comunidade e a mudança de mentalidade em torno da marca, a exemplo do ocorrido com o 

Banco do Brasil ao patrocinar a seleção nacional de vôlei. Neste caso, a marca possuía uma 

imagem de uma instituição para pessoas com idade mais avançada, e o patrocínio a seleção 

mudou essa imagem, a partir do momento em que a instituição se associou diretamente a uma 

imagem vencedora, e que a época se tratava de um esporte em franca ascensão e que havia 

conquistado o carinho de muitos jovens.  

Diante do exposto, estampar uniformes, mesmo que por um curto período pode gerar 

uma publicidade por anos à fio. A pensar que um torcedor que comprar o uniforme contendo 

os patrocinadores deste ano, muito provavelmente, usará este mesmo uniforme por muitos 

anos ainda e sempre carregará a marca exposta sobre seu corpo, mesmo que esta já não possua 

mesma filosofia de investimento.  Isso tudo, fora a exposição de mídia caso a empresa seja 

patrocinadora de uma grande conquista, o que eternizará sua marca na lembrança afetiva de 

um segmento. A imagem da marca ficará para sempre atrelada à determinada conquista. 

A despeito da solução do problema e objetivo do desenvolvimento desta obra, 
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Meenaghan (1983), lista e identifica diversos objetivos que puderam ser observados nessa 

obra, neles o autor vê o patrocínio como oportunidade de: a) desenvolvimento com a 

comunidade; b) Melhorar imagem pública da empresa; c) Alterar a percepção do público para 

com a empresa; d) Construir “goodwill” entre formadores de opinião e tomadores de decisão; 

e) Defender publicidade adversa; f) Melhorar as relações de trabalho e g) Identificar a 

empresa a um segmento de mercado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo, por meio de sua metodologia e revisão literária obteve as respostas 

para a questão responsável pela geração da pesquisa. Relembrando o objetivo principal desse 

trabalho, foi analisar os principais benefícios que as organizações podem ter por utilizar o 

patrocínio esportivo como método de comunicação estratégica. A revisão de literatura sugere 

que existe uma relação entre o marketing esportivo e o patrocínio esportivo. 

Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras 

referências, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais ampla do emprego 

dos métodos de pesquisa, um estudo que se preocupe em verificar a adequação dos métodos 

qualitativos utilizados pode apresentar contribuições significativas como permitir avaliar a 

contribuição metodológica dos trabalhos publicados na área e a ampliar a análise dos 

resultados de cunho qualitativo, quantitativo e de múltiplos casos. E, por fim futuras pesquisas 

ligando o tema estudado com as escolhas metodológicas se mostrariam relevantes no sentido 

de verificar tendências e oportunidades de pesquisa na área e, para que os profissionais e 

gestores da área tenham mais clareza sobre novos conceitos na área. 

A contribuição mais relevante é de natureza gerencial, pois durante a realização da 

pesquisa, constatou-se a necessidade de estudos relacionados à audiência de esportes 

olímpicos e do conhecimento da população para com este segmento. Pois é notório que a 

grande exposição do esporte no Brasil se concentra em um único ambiente, que é o futebol, o 

que inflaciona este mercado e gera uma imensa competitividade entre as empresas para 

patrocinar eventos no esporte. O que não pode distanciar outras empresas de traçarem uma 
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comunicação alternativa, por meio de outros esportes. Pois, o marketing esportivo traz o 

benefício de se inserir na comunidade, em uma região. Dependendo da estratégia e do 

público-alvo da campanha, outras modalidades esportivas, em determinados segmentos 

podem trazer também, tamanha penetração de mercado. 

Como já comentado nos demais tópicos anteriores desta obra, acima o autor deu 

nomes e identificou os principais meios pelos quais o patrocínio pode ser benéfico às 

empresas, o quanto o estudo desta forma de marketing pela empresa pode gerar retornos 

revolucionários para a instituição, como podemos destacar, com relação ao “defender 

publicidade adversa”, onde empresas que possuem uma imagem desgastada podem contrapor 

tal imagem ao associar a sua marca a grandes clubes esportivos, eventos e atletas. Como 

exemplo, o Banco Real patrocinou o tenista Gustavo Kuerten e agregou a sua imagem, o 

sentido de dedicação, patriotismo, perseverança e superação que o tenista transparecia ao 

público. Além disse os colaboradores do banco se sentiam orgulhosos por trabalharem em 

uma instituição associada a tais valores. 

Apesar disso, a análise dos retorno e resultados obtidos ainda é muito empírica, sabe-

se que gera retorno, só que não há ainda um mecanismo de mensurar em cifras a exata 

contribuição que a promoção através do esporte influi nos resultados organizacionais. A 

despeito das limitações da pesquisa, a primeira delas está relacionada à amostra analisada e 

seu caráter não probabilístico que impedem que os resultados gerados por essa pesquisa sejam 

generalizados para todo o segmento ou para todas as regiões. 

 Conclui-se, portanto, que o patrocínio e o marketing esportivo, se bem trabalhado, 

gera inúmeros retornos à organização, e a possibilidade de fidelização que pode criar para 

com seus consumidores é algo que impressiona os executivos e aumenta a procura por este 

segmento. Os benefícios gerados pelo marketing esportivo através do uso do patrocínio como 

forma de atingir determinados públicos são gigantescos e ultrapassam os limites do ambiente 

externo e também podem ser trazidos para o ambiente interno da organização. A respeito 

disso, Melo Neto (1995) destaca os esportes como elementos possuidores desta característica 

marcante de penetração de mercado e de conter diferentes formas e meios de se trabalhar 
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conforme critério que as organizações quiserem seguir.  
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RESUMO 

 

Candida albicans são patógenos oportunistas isolados das superfícies mucosas de indivíduos normais, que levam 

ao desenvolvimento de infecções denominadas Candidíase. A família Solanaceae está representada por cerca de 

150 gêneros e 3.000 espécies. Os metabólitos secundários vegetais destacam-se na área da farmacologia devido a 

seus efeitos biológicos sobre a saúde da espécie humana. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

atividade fungicida do extrato etanólico do caule S. grandiflorum sobre C. albicans in vitro. Utilizou-se, discos 

de 5 mm de diâmetro de culturas isolados do fungo foram colocados no centro de placas de Petri contendo meio 

BDA, sendo que, na área periférica das placas, foram dispostos simetricamente quatro discos de papel-filtro, 

cada um com 1mL de extrato vegetal, extraído por maceração. Como controle positivo, utilizou-se discos sem o 

extrato vegetal e como controle negativo, utilizou-se discos com produto químico (Kasumin
®
). A avaliação 

consistiu verificar o crescimento do fungo, a cada 24 horas, durante seis dias, medindo as colônias. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. O extrato do caule de 

S. grandiflorum, apresentou resultados positivos para alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas voláteis, 

triterpenos ou esteroides. Na cromatografia foram encontradas as substâncias: Diosgenina e Solasodina. 

Verificou-se após 144 horas que o extrato etanólico dos caules de S. grandiflorum apresentou resultado 

satisfatório na cepa de C. albicans. 

 

Palavras-chave: Candidíase. Extrato vegetal. Fruta-do-lobo.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais. A 

busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas, talvez tenham sido uma das 

primeiras formas de utilização dos produtos naturais. A história do desenvolvimento das 

civilizações Oriental e Ocidental é rica em exemplos da utilização de recursos naturais na 

medicina, no controle de pragas e em mecanismos de defesa. A medicina tradicional chinesa 

desenvolveu-se com tal grandiosidade e eficiência que até muitas espécies e preparados 

vegetais medicinais são estudados na busca pelo entendimento de seu mecanismo de ação e 

no isolamento de princípios ativos (VIEGAS et al., 2006). 

De acordo com a afirmação de Auricchio; Bacchi (2003), a história do 

desenvolvimento dos fármacos registra que, no início, os materiais vegetais eram utilizados da 
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maneira como eram encontrados no meio ambiente, depois, passaram a ser concentrados para 

melhora da intensidade e uniformidade de suas ações. À medida que os avanços da química 

surgiram, as substâncias ativas puderam ser identificadas, isoladas e usadas como moléculas 

sinteticamente elaboradas, com atividade terapêutica ainda maior. 

A riqueza da diversidade vegetal brasileira contribuiu para que a utilização das 

plantas medicinais seja considerada uma área estratégica para o país. Segundo Batalha et al. 

(2001), o Brasil contém cerca de 23% das espécies vegetais existentes em todo o planeta. 

A população que ocupa florestas tropicais convive com a grande diversidade destes 

ambientes e desenvolve cada qual a sua maneira, formas de explorá-los para a sua 

sobrevivência. De seu repertório cultural, destaca-se o conhecimento sobre o uso de plantas 

para fins medicinais (PINTO et al. 2006).  

Considerando-se que Solanum grandiflorum é uma espécie que há poucos relatos 

sobre atividade fungicida, procurou-se com este trabalho avaliar a atividade antifúngica do 

extrato etanólico do caule de S. grandiflorum sobre Candida albicans, bem como identificar 

os metabólitos presentes no extrato. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A família Solanaceae é representada por aproximadamente 2000 espécies distribuídas 

em 95 gêneros, sendo o táxon Solanum o mais representativo, com aproximadamente 1500 

espécies e 5000 epítetos. As plantas que representam este gênero estão distribuídas 

preferencialmente nas áreas tropicais e subtropicais do planeta, sendo a América do Sul, o 

centro de maior diversidade e distribuição (SARMENTO et al., 2003). No Brasil, ela 

apresenta grande diversidade e endemismo, tendo sua ocorrência desde a Amazônia ao Sul do 

país, além de possuir várias espécies com atribuições ornamentais, medicinais e nutricionais 

(SOARES et al., 2007). É um grupo de grande relevância econômica, com diversas espécies 

cultivadas para a alimentação, como a batatinha (Solanum tuberosum L.), a pimenta 

malagueta (Capsicum frutescens L.), o tomate (Solanum lycopersicum L.), como ornamentais 
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(Brunfelsia spp., Petunia spp., Solandra grandiflora); medicinais, como Atropa beladona, 

officinalis, (AGRA; BHATTACHARYYA, 1999; SILVA et al. 2005). 

Segundo Ferrão (2001), a espécie de Solanum grandiflorum tem sua origem na 

Amazônia brasileira e largamente difundida no Brasil. Possui um arbusto lenhoso ou árvore 

pequena, de até 5m de altura; caule ereto e cilíndrico, inerme ou aculeado (principalmente na 

base); ramosíssimo, ramos e folhas aculeadas, folhas pecioladas (CORRÊA, 1984). 

Espécie bastante empregada devido às ações calmante, sedativa e antiespasmódica 

(PEREIRA et al., 1998). A flor, o fruto ou raiz, sob a forma de infusão e xarope, são usados 

em gripes, bronquites, cefalgias, dores de garganta e coqueluches (GRANDI et al., 1989). O 

chá da raiz tem indicação como anti-inflamatório e para tratar hepatite, em infusão (BERG; 

SILVA, 1986).  

Os metabólitos secundários vegetais destacam-se na área da farmacologia devido a 

seus efeitos biológicos sobre a saúde da espécie humana (ARAÚJO, 2008). 

De acordo com Moragues et al. (2003) Candida albicans são patógenos oportunistas 

frequentemente isolados das superfícies mucosas de indivíduos normais. Possuem boa 

adaptação ao corpo humano, e podem colonizá-lo sem a produção de sinais de doenças em 

condições fisiológicas normais (GHANNOUM, 2000). O delicado balanço entre o hospedeiro 

e esse fungo comensal pode vir a transformar a relação parasitária em desenvolvimento de 

infecções denominadas Candidíase (CHAFFIN et al., 1998).  

Estas infecções são mais comuns em indivíduos com o sistema imunitário 

comprometido e a sua frequência vem aumentando ao longo dos anos. C. albicans é a espécie 

mais frequentemente identificada como principal responsável, no entanto, o número de 

infecções provocadas por outras espécies de Candida também vem aumentando (CARDOSO, 

2004). 

Segundo Fuzér; Souza (2003), a utilização de plantas medicinais para produção de 

medicamentos apresenta uma melhor relação custo/benefício quando comparada aos produtos 

sintéticos, pois sua ação biológica é eficaz com baixa toxicidade e efeitos colaterais, além de 

apresentar um custo de produção inferior e, consequentemente, um preço de venda menor.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 A planta e a preparação do extrato  

Os caules de S. grandiflorum foram coletados na BR 364 km 5,5 sentindo Rio 

Branco-AC, no município de Porto Velho-RO. A identificação botânica foi realizada pelo 

envio de uma exsicata ao Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro da Faculdade São 

Lucas-HFSL, encontrando-se registrada sob o Nº de 005180. Após a coleta, os caules foram 

pesados frescos, e em seguida, colocados para secar em estufa elétrica a 30-50°C durante três 

dias a partir dos caules devidamente secos e triturados. Adicionou-se 800 mL de etanol 95%, 

por sete dias, em quatro repetições. Posteriormente, o extrato foi filtrado e submetido ao 

processo de destilação em evaporador rotatório, a fim de obter o extrato bruto. 

 

3.2 Reconhecimento de metabólitos secundários do caule de S. grandiflorum 

De acordo com a metodologia proposta por Radi; Terrones (2007) foram realizados 

testes fitoquímicos com o extrato etanólico do caule de S. grandiflorum, baseados em 

precipitação e coloração dos extratos diluídos em solução e reativos específicos para cada 

teste.  

 

3.3 Teste de cromatografia do extrato etanólico do caule de S. grandiflorum 

A cromatografia é uma técnica analítica, qualitativa, que permite separar os 

componentes de uma mistura atendendo a propriedades como a solubilidade, tamanho e 

massa. Baseia-se nas diferentes velocidades de deslocamento das moléculas através de um 

meio poroso denominado fase estacionária, quando arrastadas por um eluente (líquido ou 

gasoso) em movimento denomina-se fase móvel. A separação cromatográfica está relacionada 

com o fenômeno de adsorção (aderência de partículas, moléculas ou íons) à fase estacionária, 

que pode ser um papel poroso, sílica gel, albumina, etc. Para realização do teste de 

cromatografia foi utilizado placa cromatográfica 10x20cm, sílica gel para cromatografia em 

camada fina, e como fase móvel foram utilizados os solventes: clorofórmio com a quantidade 
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de 47,5 mL para 2,5 mL de álcool totalizando mistura de 95.5%. A placa cromatográfica foi 

preparada com a quantidade de 2,00 gramas para a quantidade de 6 mL de água destilada. 

Foram utilizados como controle Diosgenina e Solasodina que são substâncias isoladas 

de outras espécies do gênero Solanum. Em sequência foram direcionadas para a câmara 

contendo a mistura dos solventes clorofórmio e etanol para fase móvel, em seguida foi 

colocada na câmara reveladora contendo iodo para que fosse revelado as substâncias 

existentes no extrato. Foi realizado o cálculo do rf, que consistia em: a/b, onde: a mancha do 

extrato e b é o eluente. 

 

3.4 Cultura do fungo C.albicans 

No Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas, foi utilizado a 

metodologia aplicada de acordo com os estudos de Santos et al. (2011), onde discos de 5 mm 

de diâmetro de culturas de isolados do fungo C. albicans (ATCC 10.231), foram colocados no 

centro de placas de Petri contendo meio Batata Dextrose Ágar (BDA), sendo que, na área 

periférica das placas, foram dispostos simetricamente quatro discos de papel-filtro, que foram 

embebidos em 1mL de extrato vegetal durante 1 minuto, obtendo-se a 0,12mL de extrato para 

cada disco. Como controle positivo, utilizou-se discos embebidos em água destilada e 

controle negativo, o produto químico Kasumin
® 

ambos na concentração de 1mL. Após esse 

processo, as placas foram incubadas a 25°C durante seis dias. A avaliação consistiu em medir 

o diâmetro das colônias (média de duas medidas diametralmente opostas) iniciadas após 24 

horas de incubação, perdurando os seis dias, ou seja, até o momento em que as colônias 

fúngicas do tratamento testemunha atingiram toda a superfície da placa. O delineamento 

estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. 

Segundo os estudos de Nascimento et al. (2008), o emulsificante Kasumin
®
, é um 

surfactante não-iônico, bactericida, fungicida, e antibiótico sistêmico, que vem sendo muito 

utilizado como agente dispersante para a preparação de soluções, produzindo um 

procedimento mais confiável na preparação do inóculo. Contudo, os surfactantes podem 

interagir com organismos e drogas afetando a atividade in vitro de agentes antimicrobianos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Depois de processado, o material vegetal para estudo fitoquímico, obteve-se as 

seguintes pesagens (Tabela 1):  

Tabela 1. Rendimento do material vegetal fresco e seco. 

 Espécie Vegetal Órgão Estudado 
Material 

Fresco (g) 

Material Seco 

e Moído (g) 

 S. grandiflorum Caule 647,80 185,73 

 

Conforme demonstrado na Tabela 2, verificou-se que os testes de reconhecimento de 

metabólitos secundários, indicaram a presença de alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, 

cumarinas voláteis, taninos e triterpenos. Também foram realizados testes para saponinas, 

flavonoides e antacêntricos livres, porém os resultados foram negativos. 

Tabela 2. Reconhecimento de metabólitos de secundários no extrato etanólico do 

caule de S. grandiflorum 

Metabólitos Secundários Presença 

Ausência  

Coloração 

Alcaloides + Marrom 

Glicosídeos 

Cardiotônicos 

 + Laranja  

 

Cumarinas voláteis + Florescência Creme 

Flavonoides - Marrom 

Saponinas - Não houve formação de espuma 

Triterpenos e/ou Esteroides + Marrom 

Derivados Antracênicos Livres - Verde 
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Segundo Lobo et al. (2010) o conhecimento das classes de componentes químicos 

encontrados nos vegetais se torna necessário, pois uma vez detectada a presença de 

determinados grupos químicos na espécie de interesse, o estudo fitoquímico torna-se 

direcionado ao isolamento da classe ou molécula alvo. As plantas do gênero Solanum são 

conhecidas por possuírem em seu contingente químico principalmente alcaloides esteroidais, 

além de uma grande variedade de saponinas, sapogeninas, flavonoides e glicoalcaloides 

(VAZ, 2010).  

Os metabólitos secundários são conhecidos por possuírem grande interesse para 

medicina tradicional várias aplicações biológicas desses metabólitos estão sendo relatadas, 

tais como, anabólicos, antiflogísticos, antialérgicos, contraceptivos, diuréticos, 

imunossupressores e tônicos (MOLA et al., 1997; CHENG WANG, 2008; VIEIRA et al., 

2008).  

As plantas do gênero Solanum também são conhecidas por produzirem uma grande 

variedade de saponinas (NAKAMURA et al., 2008), sapogeninas (WEISSENBERG, 2001) e 

glicoalcaloides (DISTL et al., 2009). 

Para o teste de cromatografia de camada fina com o extrato do caule do S. 

grandiflorum, utilizou-se se Solasodina e Diosgenina isoladas de outras espécies de Solanum, 

onde verificou-se a presença das mesmas estruturas no extratoanalizado, onde o cálculo de rf 

apresentou valores de 0.45 de Solasodina, e 0.57 de Diosgenina. Conclui-se que os padrões 

dos valores de rf coincidiram com os padrões utilizados, demonstrando que S. grandiflorum 

possui tais estruturas. 

Resultados que corrobora com o trabalho de Rigo (2008), que desenvolveu um estudo 

fitoquímico preliminar com Solanum acanthodes Hook, utilizando a técnica de cromatografia 

de coluna fina, onde detectou a presença de 17 manchas diferentes utilizando padrões obtidos 

de outras espécies do gênero Solanum, identificou a presença dos compostos químicos no 

extrato dos frutos: Solasodina, Solasodieno, Clorogenina, Tomatidenol, Ttigogenina e 

Diosgenina. 
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Verificou-se que o extrato etanólico do caule de S. grandiflorum apresentou potencial 

fungicida sobre C. albicans, notando-se que no final de 144 horas, a média de inibição das 

colônias dos fungos utilizando o extrato vegetal foi 2,00mm; no controle positivo, utilizando a 

água destilada estéril, a média foi de 2,40mm, enquanto que no controle negativo, utilizando o 

produto químico, a inibição média foi de 4,32mm (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Média (mm) de inibição de crescimento do fungo C. albicans 

submetidos à exposição do extrato vegetal do caule de S. grandiflorum in vitro durante 

144 horas. Porto Velho - RO, 2013. 

T Horas  

 24 48 72 96 120 144 Médias 

E.V 1,4a 1,66a 2,03a 2,16aB 2,33aB 2,46aB 2,00a 

P.Q 1,63a 1,73a 2,23aB 2,56aB 2,83aB 3,43aC 2,40aB 

A 2,06a 3,46aB 3,9aB 4,34C 4,9C 5,53C 4,32C 

M 1,69a 2,28aB 2,72aB 3,02aC 3,53aC 3,80aC 2,90aB 
Legenda: T: Tratamento, E.V = Extrato Vegetal, P.Q= Produto Químico, A= Àgua Destilada, M= 

Média. *Médias seguidas de mesma letra maiúscula, na coluna, e mesma letra minúscula, na linha, não diferem 

entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Santos; Lima (2013), em estudo com o 

extrato etanólico das folhas de S. acanthodes, verificou que a planta apresentou efeito de 

inibição sobre C. albicans, apresentando maior índice de inibição utilizando o extrato vegetal 

foi de 2,4 em comparação ao produto químico que foi de 3,4. Em comparação ao estudo Neto; 

Lima (2014) apresentou-se semelhante ao verificar que o extrato etanólico dos frutos de 

Solanum grandiflorum, apresentou potencial fungicida sobre Rhizoctonia solani, notando-se 

que no final do experimento, a média de inibição das colônias dos fungos utilizando o extrato 

vegetal foi de 4,4; no controle positivo, utilizando a água destilada estéril, a média foi de 5,6, 

enquanto que no controle negativo, utilizando o produto químico, a inibição média foi de 4,5. 

Cerqueira et al. (2013) ao fazer a avaliação antimicrobiana dos extratos etanólicos da 

Maytenu ssp. (galho e casca) sobre estreptococos do grupo mutans por determinação da 
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concentração inibitória mínima verificaram que os resultados foram expressivos, mostrando 

resistência a todas as concentrações testadas. Notando-se assim, que a constituição química do 

galho e casca deve ser semelhante quanto à presença de compostos antimicrobianos. 

De acordo com Simões et al. (2007) a complexa entre taninos e proteínas é a base 

para suas propriedades como fator de controle de insetos, fungos e bactérias, essa 

característica de complexação, favorece uma possível ação dos extratos sobre a C. albicans. 

Os alcaloides também são metabólitos que possuem um comprovado papel na defesa contra a 

invasão de microrganismos e vírus. Outro metabólito que pode estar envolvido na ação 

candidacida são as saponinas, pois elas são conhecidas por seu comportamento anfifílico, por 

formar complexos com esteroides, proteínas e fosfolipídeos de membranas, agindo sobre 

membranas celulares alterando a permeabilidade ou causando sua destruição (SIMÕES et al. 

2007). Miyakishiet et al. (2000) relataram a atividade antifúngica de saponinas contra fungos 

filamentosos e leveduras. Atualmente, inúmeros experimentos evidenciam o fato de que 

muitos metabólitos secundários como os alcaloides, glicosídeos cianogênicos, terpenos, 

saponinas, taninos, antraquinonas são aleloquímicos que representam caracteres adaptativos e 

que têm se diversificado durante a evolução pela seleção natural a fim de proteger as plantas 

contra vírus, bactérias, fungos, plantas concorrentes e contra os herbívoros WINK (2003). 

Segundo Pfaller (2006), a efetividade do tratamento tópico de infecções fúngicas 

continua sendo um importante desafio em dermatologia. Apesar do amplo espectro de ação 

dos antifúngicos tópicos, em dermatófitos e leveduras, altas taxas de recidiva e recorrência de 

sintomas continuam sendo problemas clínicos importantes. Infecções nas unhas, difíceis de 

erradicar, podem apresentar níveis de recorrência de 25 a 40% dos casos, mesmo em uso de 

antifúngicos sistêmicos. Compostos como o glicoalcaloides poderiam ser uma alternativa de 

opção para o desenvolvimento de formulação tópica para o tratamento de micoses Woodfolk 

(2005).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O extrato etanólico do caule de S. grandiflorum, apresentou resultados positivos para 

alcaloides, glicosídeos cardiotônicos, cumarinas voláteis, triterpenos ou esteroides. No teste 

de cromatografia de camada fina foram encontradas as substâncias: Diosgenina e Solasodina. 

Resultado satisfatório também na inibição do crescimento do fungo C. albicans. Esse estudo 

demonstra a importância da investigação antifúngica de produtos naturais de origem vegetal, 

aliada à preservação da biodiversidade. Soma-se a isto que alternativas quimioterápicas para o 

tratamento de infecções fúngicas são de fundamental relevância para a saúde pública. 
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REAVALIAÇÃO BENS MÓVEIS - ESTUDO DE CASO NA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

Edglei Souza da Silva (IFRO) 

Marlene Valério dos Santos Arenas (UNIR) 

RESUMO 

 

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa sobre reavaliação de bens na Prefeitura de Porto Velho, capital 

do Estado de Rondônia, mais especificamente, os bens móveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Administração, tendo como objetivo apresentar as técnicas que foram usadas para os trabalhos de avaliação e 

reavaliação dos bens móveis com o intuito de obter o valor justo dos bens e assim passar ao registro contábil da 

depreciação no órgão, como define a nova contabilidade aplicada ao setor público NBC T 16.1 a 16.11, que 

determina que se deve atribuir valores justos aos bens que nunca foram depreciados, através da avaliação inicial, 

reavaliação e redução ao valor recuperável. A metodologia adotada é estudo de caso, e, considerando o aspecto 

da forma de coleta de dados, a tipologia é a pesquisa-ação, pois foi preciso participar e ir a campo, localizar e 

identificar os bens, aplicar as fórmulas que resultam no bem reavaliado. Foi utilizado o programa SCANPET 

como ferramenta desejada, por ser um aplicativo para uso em celular ou tablets, que lê o código de barras do 

item através da câmara do celular e o programa Microsoft Excel como planilha de dados. Os resultados foram 

positivos, pois demonstraram uma metodologia e critérios adotados que foram adaptados ao uso do programa 

SCANPET em sintonia com as determinações das normas de contabilidade aplicada ao setor público, deixaram 

claro que é possível para todos os entes demonstrarem seu patrimônio de acordo com o que determina as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, como avaliar, reavaliar e reduzir ao valor justo de forma 

rápida e eficiente, tendo em vista que o levantamento dos bens patrimoniais composto de 3.641 itens da 

Secretaria foram realizados em nove dias, o que normalmente levaria de 60 a 90 dias. A análise dos dados 

demonstrou um descontrole em relação aos bens patrimoniais, pois mais da metade dos itens que se encontravam 

registrados sob a responsabilidade da SEMAD, não foram localizados, podendo estar localizados em outras 

unidades ou simplesmente não existir mais, por diversos fatores como o próprio desgaste natural de vida útil. A 

adoção do programa possibilitou também uma melhor comunicação entre os setores de patrimônio e 

contabilidade, com a integração entre os registros analíticos e sintéticos. A pesquisa demonstrou também a forma 

criativa e uma solução para evidenciação e depreciação do ativo imobilizado que pode ser replicado por outro 

órgão governamental.  

 

Palavras-Chave: Avaliação. Reavaliação. Depreciação. Patrimônio.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade aplicada ao setor público vem passando por mudanças, e a 

confirmação de que o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, trouxe o desafio 

de reconhecer, mensurar e evidenciar todos os itens que compõem o ativo imobilizado. Com 

isso, todas as variações e fatos que influenciem no valor do patrimônio público, devem ser 

registrados, com o intuito de se obter uma escrita contábil eficiente e que transmita a real 

situação do órgão. 
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Por essa razão, as novas normas de contabilidade estabelecem que seja feita uma 

releitura do patrimônio, promovendo uma readequação da contabilização dos bens. Para isso, 

é primordial que sejam feitas as reavaliações e a redução ao valor recuperável ou valor justo, 

consequentemente, o registro da depreciação, amortização, exaustão do ativo imobilizado. 

Levando em conta o panorama exposto anteriormente, a pergunta fundamental para a 

qual se avalia a necessidade de buscar uma resposta é “Como iniciar os trabalhos de 

reavaliação de bens móveis e registrar a depreciação daquilo que nunca havia sido depreciado, 

levando em conta que as normas não trazem uma metodologia específica?”. 

A pesquisa tem por objetivo apresentar as técnicas que podem ser usadas para os 

trabalhos de avaliação e reavaliação dos bens móveis com o intuito de obter o valor justo dos 

bens e assim passar ao registro contábil da depreciação no órgão. 

Este artigo está divido em quatro partes sendo a primeira esta introdução, seguido da 

contextualização da reavaliação de bens móveis, os procedimentos metodológicos e os 

resultados da pesquisa onde se demonstra o alcance dos objetivos e por fim, as considerações 

finais.  

 

2 CONTEXTUALIZANDO REAVALIAÇÃO BENS MÓVEIS 

Esta contextualização está dividida em duas partes. Na primeira parte, resgate dos 

diversos aspectos do tema para a contabilidade, as exigências e normas legais, considerações 

sobre reavaliação e redução ao valor recuperável, a competência profissional para a realização 

das reavaliações, considerações sobre depreciação dos bens reavaliados. 

Na segunda parte foi abordado alguns apontamentos sobre a teoria e a metodologia 

utilizada para analisar os dados coletados, e, principalmente, mostrar que é possível também 

para os entes municipais “demonstrar seu patrimônio” e dentro dos padrões internacionais de 

contabilidade. 
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2.1 Normas e Exigências Legais 

Há três grandes momentos históricos referentes à contabilidade aplicada ao setor 

público no Brasil. A primeira é a Lei 4.320/1964, que instituiu os fundamentos do orçamento 

e, na época, da contabilidade pública. A segunda advém da Lei Complementar 101/2000, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabeleceu os conceitos de 

transparência, equilíbrio das contas públicas, preservação do patrimônio e responsabilidade na 

gestão fiscal.  

A terceira, mais recente, refere-se às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público (NBCASP), resultado do trabalho coordenado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional que está em processo de 

consolidação e trazendo para a gestão pública um novo conceito de informação contábil, que 

alia o controle orçamentário ao enfoque patrimonial, ou seja, uma evidenciação mais apurada 

dos bens, direitos e obrigações, decorrendo assim, nos registros da depreciação, amortização, 

exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável no setor público. 

Esse processo de mudança iniciou mesmo com a publicação, em 21 de novembro de 

2008, das dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(NBCASP), através das Resoluções 1.128/2008 a 1.137/2008, sendo que, em 02 de dezembro 

de 2011, foi aprovada a décima primeira Norma, a NBC T 16.11, através da Resolução 

1.366/2011 que trata do sistema de informação de custos do setor público. Para completar este 

conjunto de novas normas, as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF) que instituem o Manual de Contabilidade Aplicada a 

Setor Público (MCASP). 

As NBC T´s 16 tratam dos seguintes temas, conforme demonstrado no Quadro 1 a 

seguir: 

 

 

 

 



 

792 

 

Quadro 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicas ao Setor Público 

Normas Ementa 

NBC T 16.1 Conceituação, o objeto e o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor 

público. Dispõe que, eventos independentes da execução orçamentária sejam registrados, 

como a depreciação e a reavaliação. 

NBC T 16.2 Patrimônio e sistemas contábeis. Destaca-se em relação ao controle patrimonial, a 

classificação contábil do ativo, e sua divisão em circulante e não circulante. 

NBC T 16.3 Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil. Destaca-se em relação ao 

controle patrimonial, a classificação contábil do ativo, e sua divisão em circulante e não 

circulante. 

NBC T 16.4 Transações no setor público. A correta evidenciação das transações definidas como 

econômico-financeiras, que são originadas de fatos que afetam o patrimônio público em 

decorrência ou não da execução do orçamento e que podem provocar alterações 

qualitativas e quantitativas. Incluem-se nesse conceito, as incorporações e baixas de 

bens. 

NBC T 16.5 Registro contábil. Segundo esta norma, a contabilidade deverá obedecer a princípios e 

normas contábeis. Assim, um bem recebido definitivamente pela administração deverá 

ser registrado no momento da ocorrência, com o ingresso do ativo no patrimônio em 

obediência aos princípios da competência e da oportunidade, que se vinculam ao registro 

tempestivo da informação. 

NBC T 16.6 Demonstrações contábeis. A Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido somam-se aos tradicionais demonstrativos exigidos 

pela Lei 4.320/1964 (Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro e Demonstração 

das Variações Patrimoniais). 

NBC T 16.7 Consolidação das demonstrações contábeis no setor público. Ou seja, haverá agregação 

patrimonial em entidades cujo controle patrimonial seja descentralizado. 

NBC T 16.8 Controle Interno. O intuito é minimizar os riscos e dar efetividade às informações da 

contabilidade, pois um controle interno eficiente é um grande aliado ao correto registro 

dos bens permanentes. 

NBC T 16.9 Critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da 

exaustão. 

NBC T 16.10 Critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos 

integrantes do patrimônio das entidades do setor público. 

NBC T 16.11 Sistema de informação de custos do setor público. Vindo ao encontro da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a administração pública manterá sistema de 

custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

Fonte: Adaptada do site do Conselho Federal de Contabilidade. 

 

Para completar o conjunto de normas, o MCASP surge como uma das principais 

fontes normativas em contabilidade aplicada ao setor público, pois ela reúne conceitos das 

NBCASP e sugere procedimentos específicos no tocante ao controle patrimonial, como 

levantamento, reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão 

do ativo imobilizado. 
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O MCASP no que diz respeito às reavaliações, exige que esse trabalho seja realizado 

através de laudo técnico por perito ou entidade especializada, ou ainda, mediante relatório de 

avaliação realizado por comissão de servidores. 

A Resolução CFC 560/1983, no art. 3º, determina que são atribuições privativas dos 

profissionais de contabilidade a avaliação de acervos patrimoniais e a verificação de haveres e 

obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal. 

A Lei Federal 5.194/1996, em seu art. 7º, estabelece que são atividades e atribuições 

dos profissionais de engenharia os estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 

pareceres e divulgação técnica. 

Diante das controvérsias, as normas citadas atribuem ao profissional contábil e aos 

profissionais de engenharia a possibilidade de avaliação de ativos para o acervo patrimonial 

da entidade. 

Dessa forma, segundo Barbosa (2013, p.140) “é prudente e tecnicamente viável que no 

processo de avaliação inicial e reavaliações, o trabalho seja acompanhado, subsidiado ou 

realizado por, ao menos, um desses profissionais”. 

 

2.2 Avaliação e Mensuração do Ativo Imobilizado 

A avaliação e a mensuração dos investimentos permanentes do ativo imobilizado é 

matéria tratada na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T) 16.10, no art. 106 da 

Lei Federal 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

Nos termos da Lei 4.320/1964, quanto aos bens móveis: 

 

Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes: 

[...] 

II - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou 

de construção; 

III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. 

[...] 

§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

 

Segundo a NBC T 16.10: 
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24. O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é 

mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. 

[...] 

28. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do elemento do ativo 

imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver 

possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de 

serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros deve ser reconhecido 

como despesa do período em que seja incorrido. 

 

Assim, a entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação 

dos ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas 

patrimoniais. Desse modo, o valor justo obtido através da avaliação inicial é considerado, para 

fins contábeis, como custo atribuído, ou seja, um novo custo, em substituição aos valores 

anteriormente registrados pela contabilidade. 

Segundo Pinheiro e Duarte (2011, p.3) sobre avaliação e mensuração do ativo 

imobilizado: 

 

A avaliação e mensuração dos ativos constituem aspectos relevantes para as 

informações que a contabilidade deve prestar a seus usuários, pois conhecer o valor 

dos bens públicos deve servir não apenas para que se tenha um registro confiável do 

patrimônio, mas para ajudar a tomar decisões políticas. O que torna a correta 

avaliação e mensuração dos ativos imprescindível. 

 

Dessa forma, é importante que o processo de mensuração e avaliação do ativo 

imobilizado, neste caso, represente fielmente o que é pretendido para a reavaliação. Só assim 

poderemos atribuir os valores justos aos bens. 

 

2.3 Avaliação inicial dos bens de uso comum do povo 

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 

passaram a exigir a partir de 2010 o registro no ativo não circulante dos bens de uso comum 

que absorveram ou absorvem recursos públicos, ou que tenham sido recebidos em doação. 

Justen Filho (2012, p.856), os bens de uso comum do povo “São os bens necessários 

ou úteis à existência de todos os seres vivos, que não podem ou não devem ser submetidos à 

fruição privativa de ninguém”, e oferece como exemplo os mares, os rios de domínio público 
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e as vias públicas (rodovias e ruas).  

Ainda, Justen Filho (2012, p.847) nos bens de uso especial, que são definidos como 

"aqueles que aplicados ao desempenho das atividades estatais, em que configurem ou não um 

serviço público, como prédio de prefeituras, de postos de saúde, de escolas", e ainda, os bens 

dominicais, que são aqueles de “utilização pelo Estado para fins econômicos, tal como faria 

um particular (imóveis desocupados etc.)”. 

Sobre o aspecto contábil, o MCASP subdivide os bens de usos comum em: ativos de 

infraestrutura e bens do patrimônio cultural. Os primeiros são aqueles que fazem parte de um 

sistema, como redes rodoviárias, sistema de esgotos, de abastecimento de água e energia e 

rede de comunicação. O segundo são os bens com relevância histórica, cultural ou ambiental, 

tais como prédios históricos, sítios arqueológicos, áreas de conservação e reservas naturais. 

Dessa forma, bens de uso comum do povo, deverão compor o ativo não circulante do 

balanço patrimonial de forma que seja evidenciada também a depreciação mensal. 

 

2.4 Reavaliação e redução ao valor recuperável  

Segundo a NBCT 16.10, a reavaliação consiste na adoção de valor de mercado ou de 

consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil. 

Ainda, segundo esta norma, redução ao valor recuperável é a redução nos benefícios 

econômicos futuros ou no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua 

utilidade, além do reconhecimento sistemático da depreciação. 

Para a Lei 4.320/1964 a reavaliação é facultativa, entretanto, a NBC T 16.10 a torna 

obrigatória, e determina que devam ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de 

mercado na data de encerramento do Balanço Patrimonial, pelo menos:  

 

(a) Anualmente, para as contas ou grupo de contas cujos valores de mercado variar 

significativamente em relação aos valores anteriormente registrados;  

(b) A cada quatro anos, para as demais contas ou grupos de contas. 

 

O MCASP dispõe em sua parte II, os procedimentos de reavaliação e redução ao valor 
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recuperável, só deverão ser realizados após ajuste a valor justo no ativo imobilizado e 

intangível. Isso consiste nos ajustes de exercícios anteriores, pois não eram realizadas as 

depreciações, nem ajustadas às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor dos bens. 

Contabilmente, a NBC T 16.10 determina que os acréscimos ou os decréscimos do 

valor do ativo em decorrência, respectivamente, de reavaliação ou da redução ao valor 

recuperável (impairment) devem ser registrados em contas de resultado. 

 

2.5 Valor justo e o cálculo para o registro da reavaliação 

Valor justo ou valor de mercado refere-se ao montante pelo qual o ativo pode ser 

trocado entre as partes, sem interesses e em condições independentes e isentas. O MCASP 

exemplifica como referência para obtenção do valor de mercado de um bem, a Tabela FIPE, 

para os veículos, e o valor do metro quadrado para os imóveis. 

Todavia há diversos casos em que não é possível identificar o valor de mercado, no 

caso de bens raros ou obsoletos, por exemplo. Nesse sentido, a NBC T 16.10 prevê que para 

essas situações, deve-se considerar o valor de bens que se aproximem em condições ao objeto 

da avaliação, em características e circunstâncias semelhantes. 

 

37. Na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, o valor do ativo pode 

ser definido com base em parâmetros de referência que considerem características, 

circunstâncias e localizações assemelhadas. 

38. Em caso de bens imóveis específicos, o valor justo pode ser estimado utilizando-

se o valor de reposição do ativo devidamente depreciado.  

39. O valor de reposição de um ativo depreciado pode ser estabelecido por 

referência ao preço de compra ou construção de um ativo semelhante com similar 

potencial de serviço. 

 

Segundo o MCASP, a reavaliação pode ser realizada por comissão de servidores. O 

manual prevê ainda que, caso um bem seja reavaliado, é necessário que todo o grupo de 

contas do ativo imobilizado a qual pertence esse ativo seja reavaliado, evitando a reavaliação 

seletiva de bens. 

Como exemplo do cálculo para registro da reavaliação, utilizaremos um veículo de 

tração mecânica, registrado no ativo imobilizado no valor de R$ 35.000,00 com uma 
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depreciação acumulada no valor de R$ 7.000,00 que foi avaliado ao valor justo, ou de 

mercado, por comissão de servidores, em R$ 32.000,00. 

 

I - Saldos anteriores à avaliação:  

Veículos de Tração Mecânica..................................................... 35.000,00 

(–) Depreciação Acumulada....................................................... (7.000,00) 

(=) Valor Líquido Contábil......................................................... 28.000,00 

II – Base para o ajuste ao valor de mercado:  

Valor Líquido Contábil............................................................... 28.000,00 

(+) Valor da Reavaliação............................................................   4.000,00 

(=) Veículos de Tração Mecânica............................................... 32.000,00 

III – Saldos após o ajuste ao valor de mercado:  

Veículos de Tração Mecânica..................................................... 32.000,00 

(–) Depreciação Acumulada.......................................................          0,00 

(=) Valor Líquido Contábil......................................................... 32.000,00 

  

No exemplo e nos termos da NBC T 16.10, o valor da reavaliação a ser registrado em 

conta de resultado é R$ 4.000,00. Isso porque o valor líquido contábil antes, de R$ 28.000,00 

precisou ser atualizado para R$ 32.000,00. Verifica-se ainda que, a depreciação acumulada de 

R$ 7.000,00 foi zerada contra o valor bruto do ativo, ou seja, houve uma reversão da 

depreciação acumulada. Isso porque, conforme determina o MCASP, quando um “item do 

ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data de reavaliação deve ser 

eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando seu valor liquido pelo valor 

reavaliado”. 

Outro ponto importante no que tange a identificação e reversão de perda por 

irrecuperabilidade. A NBC T 16.10 define redução ao valor recuperável como “redução nos 

benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviço de um ativo que reflete o declínio 

na sua utilidade”.  

Para isso, é necessário que sejam avaliados os fatores que indiquem a perda por 

irrecuperabilidade. Segundo o MCASP, “a entidade deve avaliar se há qualquer indicação de 

que um ativo possa ter seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de reversão 

desta perda em um futuro próximo”. Assim, deverão ser realizados os testes de 
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recuperabilidade, considerando como parâmetro, o valor de mercado e o valor em uso do 

ativo. 

A reversão da perda por irrecuperabilidade consiste na baixa da perda registrada 

anteriormente. Segundo o MCASP, essa reversão levará em consideração as fontes internas e 

externas de informação. Após a reversão dessa perda, os valores de depreciação, que 

impactam o resultado do exercício, serão ajustados. Em alguns casos será necessária a revisão 

da vida útil e do valor residual do bem, levando como regra para o registro, que elas cessam 

quando seus valores líquidos contábeis forem iguais aos valores líquidos residuais. 

 

2.6 Depreciação, Amortização e Exaustão  

O registro da depreciação, da amortização e da exaustão é feito quando um bem tiver 

vida útil limitada, ou seja, quando deixar de gerar benefícios econômicos para o ente. 

Segundo Iudícibus, Marion e Pereira (2003, p. 80), o instituto da depreciação objetiva 

a registrar: 

 

O declínio no potencial de serviços do imobilizado tangível e de outros ativos não 

correntes, em função de deterioração física gradual ou abrupta, consumo dos 

potenciais de serviços por meio de uso, mesmo que nenhuma mudança física seja 

aparente, ou deterioração econômica por causa da obsolescência ou de mudança na 

demanda dos consumidores. 

  

A Lei 4.320/1964 não obriga a adoção deste método de ajuste dos ativos, mas também 

não os veda. Por sinal, menciona à depreciação em seu art. 108, § 2º, estabelecendo que as 

previsões para depreciação sejam computadas para efeito de apuração do saldo líquido das 

autarquias e outras entidades com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertença, 

integralmente, ao Poder Público. 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2015, p. 162) dispõe que “a 

depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração”, e 

se dá em razão dos fatores de deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. 

O registro da depreciação, da amortização e da exaustão é obrigatório e deve ser 
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evidenciado mensalmente no resultado do exercício, cabendo à depreciação acumulada ser 

registrada em conta redutora do ativo. 

Nesse sentido, a NBC T 16.9, determina que: 

 

3. Para o registro da depreciação, amortização e exaustão devem ser observadas os 

seguintes aspectos: 

a) obrigatoriedade do seu reconhecimento; 

b) valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo 

patrimonial e, no balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo 

ativo; 

c) circunstancias que podem influenciar seu registro. 

 

Ainda segundo o MCASP (2015), todos os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à 

depreciação no decorrer de sua vida útil, a ser feita mensalmente, a partir do momento em que 

o bem se torna disponível para uso. E, esse processo, de depreciação, só deve ser cessado com 

a baixa patrimonial do bem, mas não é interrompida quando o ativo se torna ocioso ou é 

retirado de uso. 

 

A depreciação cessará quando do término do seu período de vida útil. Nesse 

momento, seu valor contábil será igual ao seu valor residual, ou na falta deste, igual 

à zero. A partir desse momento, o bem somente poderá ser depreciado se houver 

uma reavaliação, acompanhada de uma análise técnica que defina o seu tempo de 

vida útil restante. 

  

Nota-se, nesse sentido, que ao término da vida útil do bem, termina também a 

depreciação, mas não significa que o bem deverá sofrer baixa patrimonial. Neste caso, caberá 

uma avaliação quanto à conveniência de se proceder à reavaliação do bem, a fim de 

determinar-lhe sua adequação ao valor de mercado, bem como sua nova vida útil 

remanescente. 

Caso o bem seja reavaliado, a depreciação ocorrerá em conformidade com a vida útil 

econômica, definida em laudo técnico específico, conforme determina a NBC T 16.9 item 11 

nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser 

calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a nova vida útil indicada em laudo 

técnico específico. 
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2.7 Bens não sujeitos a depreciação  

De acordo com o descrito anteriormente, a depreciação aplica-se aos bens tangíveis 

sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. A NBC 

T 16.9, item 12, traz os exemplos de bens não sujeitos a depreciação: 

 

a) bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, 

documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre 

outros; 

b) bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados 

tecnicamente, de vida útil indeterminada; 

c) animais que se destinam à exposição e à preservação; 

d) terrenos rurais e urbanos. 

  

É importante registrar que o MCASP determina que os procedimentos de mensuração 

e reconhecimento aplicados aos bens de uso comum serão os mesmos empregados aos demais 

ativos imobilizados quando dotados de potencial de serviços, ou seja, quando não limitados 

ao fator meramente cultural. Quando meramente culturais, sem outras utilidades, o seu 

registro será facultativo, e estará condicionada a possibilidade de obtenção dos valores justos. 

Com relação aos bens imóveis, a NBC T 16.9, item 15, determina que a depreciação 

de bens imóveis deve ser calculada com base, exclusivamente, no custo de construção, 

deduzido o valor dos terrenos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa caracterizou-se, quanto aos fins, como um estudo de caso, pois possibilitou 

um estudo mais detalhado de uma unidade de interesse. O estudo de caso é apresentado por 

Martins e Theophilo (2007, p.61) como sendo “uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro do seu contexto real, onde o pesquisador não tem controle sobre os eventos 

variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, 

compreender e interpretar um caso concreto”. 

Com relação à maneira como os dados serão coletados a pesquisa caracterizou-se 

como Pesquisa-ação, pois há uma interação bem explícita entre o pesquisador e os sujeitos da 
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pesquisa. 

A pesquisa-ação é definida por Thiollent (2000, p.14) como sendo uma pesquisa 

“social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os participantes estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo”. Ou seja, com participação ativa do pesquisador. 

Após traçar as linhas delimitantes e que dão configuração aspectual da pesquisa, a 

próxima fase será a de registrar a consulta realizada num acervo bibliográfico previamente 

selecionado contextualizando a reavaliação de bens móveis, as exigências legais, a 

competência profissional, os cálculos para chegar ao valor justo dos ativos e os registros da 

depreciação, onde buscarei respostas para os questionamentos levantados numa seção 

específica.  

Foi utilizado o programa SCANPET como ferramenta desejada. Um aplicativo para 

celulares ou tablets, que lê o código de barras do item através da câmera do celular e o 

programa Microsoft Excel, planilha como base de dados. 

 

4 ESTUDO DE CASO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍPIO DE 

PORTO VELHO 

Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia, situada na margem a leste do Rio 

Madeira, na Região Norte do Brasil. Foi fundada pela empresa americana Madeira Mamoré 

Railway Company em 04 de julho de 1907, durante a construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré, comandada pelo magnata norte-americano Percival Farquhar.  

Em 02 de outubro de 1914 foi legalmente criada como um município do Amazonas, 

transformando-se em capital do Estado de Rondônia em 1943, quando se criou o Território 

Federal do Guaporé.  Com uma população de 502.748 habitantes
19

, é o município mais 

populoso do Estado de Rondônia, o quarto mais populoso da Região Norte. 

                                                 

19 IBGE 2013. Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=110020>. Acesso em 17 jun. 2015. 
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Por ser uma capital de Estado relativamente nova (1981), a cidade possui muitos 

funcionários públicos. O executivo municipal está organizado em 22 Secretarias, dentre estas, 

a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). 

Criada pela Lei nº 895/1990, alterada pela Lei Complementar nº 329/2009, a SEMAD 

constitui órgão de primeiro nível hierárquico da Administração Pública Municipal, tendo por 

finalidade à definição de políticas, o planejamento, a coordenação, o controle, a execução e a 

orientação normativa do Sistema Municipal de Administração, compreendendo recursos 

humanos e logísticos, tecnologia da informação e aquisição de bens e serviços. 

As competências da SEMAD estão dispostas no Decreto nº 11.550/2009, dentre estas, 

o controle patrimonial como o tombamento, a avaliação, o registro, a carga e a baixa dos bens 

patrimoniais; o cadastramento e controle dos bens patrimoniais, inclusive o registro de seus 

respectivos valores e a manutenção, a guarda e responsabilidade dos inventários, escrituras e 

demais documentos relativos aos bens de propriedade da Prefeitura de Porto Velho. 

 

4.1 Análise dos dados e resultados 

A legislação vigente traz diversas diretrizes sobre o tema reavaliação, determinando 

que se deva primeiro atribuir novos valores de vida útil aos bens, para depois aplicar as taxas 

de depreciação. Todavia, não contempla nenhuma metodologia específica para ser utilizada na 

reavaliação, o que dificulta bastante o início dos trabalhos para todos os entes. 

Nesse sentido, na Secretaria de Administração do Município de Porto Velho, para 

atribuir valores justos ao mobiliário, seguiu-se uma técnica sugerida e desenvolvida pelo 

Tribunal de Contas do Espirito Santo (TCE/ES), adotada pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia (TCE/RO) e adaptada à realidade local. Nela, a base para os cálculos foi 

estabelecida conforme Quadro 1: 
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Quadro 1- Fatores de Influência para efeito de reavaliação 

FATORES DE INFLUÊNCIA PARA EFEITO DE REAVALIAÇÃO 

ESTADO CONSERCAÇÃO 

DO BEM – EC 

PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO 

BEM - PVU (Já Utilizado) 

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 

FUTURA - PUB (Previsão) 

CONCEITO PONTUAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO CONCEITO PONTUAÇÃO 

Excelente 10 10 anos 1 10 anos 10 

Bom 8 9 anos 2 9 anos 9 

Razoável 5 8 anos 3 8 anos 8 

Ruim 2 7 anos 4 7 anos 7 

  6 anos 5 6 anos 6 

  5 anos 6 5 anos 5 

  4 anos 7 4 anos 

4 
  3 anos 8 3 anos 

  2 anos 9 2 anos 

  1 ano 10 1 ano 

Fonte: Adaptada do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Tribunal de Contas do Espírito Santo. 

 

O Quadro 1 apresenta três parâmetros para ajustes: Estado de Conservação (EC), que 

indicará a situação do bem; o Período de Vida Útil do Bem (PVU), que corresponde ao 

período em que o bem está sendo utilizado na administração; o Período de Utilização Futura 

(PUB), que se refere há quanto tempo ainda o bem gerará benefícios econômicos ao órgão. 

Ainda, de acordo com o Quadro 1, para promover o levantamento e a reavaliação do 

valor histórico e do estado de conservação dos materiais permanentes, utilizou-se de alguns 

fatores de influência, com valores de peso, observando a classificação do Quadro 2: 

Quadro 2 Valoração dos bens quanto ao estado de conservação 

ESTADO 

CONSERCAÇÃO 

DO BEM – EC 

DEFINIÇÃO 
NOTA DE 

VALORAÇÃO 

Ruim 

Quando o bem apresentar defeitos, falhas ou desgaste acentuados. 

Todavia, podendo ainda servir à sua finalidade, mediante 

recuperação economicamente vantajosa. 

2 

Razoável 

Quando o bem apresentar pequenos defeitos, falhas ou leve 

desgaste. E, ainda servindo à sua finalidade, podendo ser facilmente 

recuperado. 

5 

Bom 

Quando o bem não apresentar defeitos ou falhas evidentes, apenas 

pequeno desgaste, servindo plenamente a finalidade para qual foi 

adquirido. 

8 

Excelente 
Quando o bem estiver novo ou em perfeitas condições de uso, não 

apresentando quaisquer falhas, defeitos ou desgaste. 
10 

  Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para chegar ao bem reavaliado, precisou-se ainda do valor de mercado do bem novo. 

A partir dele, aplicou-se a fórmula para obtenção do fator de reavaliação, ou seja, do 

percentual aplicado sobre o valor de mercado do bem novo. 

A fórmula para obtenção do Fator de Reavaliação (FR), desenvolvida pelo TCE/ES, 

recebe valores de peso em seus parâmetros de ajustes, conforme Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3: Fórmula para Fator de Reavaliação 

PARÂMETROS DE AJUSTES 
PESO A 

CONSIDERAR 

Estado de Conservação – EC 4 

Período Utilizado – PVU 6 

Período Vida Útil Futura – PUB -3 

Fonte: Tribunal de Contas do Espirito Santo 

 

Dessa forma, somando-se os parâmetros de ajustes, multiplicando cada qual por seu 

respectivo peso e dividindo logo em seguida por 100 obtém-se o Fator de Reavaliação (FR):  

 

Fator de reavaliação - FR = (4 x EC) + (6 x PVU) – (3 x PUB) 

                                         100 

 

Exemplo aplicado no estudo de caso: 

Reavaliação de um armário 2 portas, adquirido em junho de 2010, no valor de R$ 

531,00, em bom estado de conservação, já em utilização por 5 (cinco) anos e com um período 

de vida útil futura, estimado pela comissão de servidores, em 5 (cinco) anos, sendo o valor de 

mercado do bem novo, R$ 590,00. 

Organizando os dados e aplicando a fórmula, conforme demonstrado no Quadro 4, a 

seguir: 
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Quadro 4: Fator de Influência 

FATOR DE INFLUÊNCIA CONCEITO PONTUAÇÃO 

Estado de Conservação – EC Bom 8 

Período Utilizado – PVU 5 anos  6 

Período Vida Útil Futura – PUB 5 anos 5 

Valor de Mercado R$ 590,00  

  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Fator de Reavaliação (FR) = 4 EC + 6 PVU – 3PUB 

Fator de Reavaliação (FR) = 4 x 8 + 6 x 6 – 3 x 5 

Fator de Reavaliação (FR) = 32 + 36 - 15 

Fator de Reavaliação (FR) = 53% 

 

Desse modo, 53% de R$ 590,00 = R$ 312,00  Valor Reavaliado. 

Ressalta-se que, na Prefeitura de Porto Velho, assim como no TCE/RO, não foi 

utilizado estes métodos para a classe dos veículos de tração mecânica, tendo em vista que o 

índice fornecido pela tabela FIPE para comércio de veículos já considera seu ano de 

fabricação e período de uso. 

Para dar início aos trabalhos, seguindo as diretrizes e normas das NBC T´s 16 e os 

métodos sugeridos, a comissão de servidores designada para esse trabalho, juntamente com o 

setor de contabilidade definiram os parâmetros conforme descrito no Quadro 5, a seguir: 
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Quadro 5: Definições de parâmetros para realização dos Trabalhos 

MEDIDAS 

ADOTADAS 
DEFINIÇÃO 

Data de Corte A reavaliação dos bens móveis do município de Porto Velho terá como data de corte 

31/12/2013, sendo que os bens que foram adquiridos antes desta data deverão ser 

reavaliados e somente após a reavaliação que deverão ser depreciados, porém os que 

forem adquiridos após a data de corte deverão ser apenas depreciados. 

Bens Similares A reavaliação dos bens móveis poderá ser realizada por lotes, quando se referir a um 

conjunto de bens similares, com vida útil e utilização em condições semelhantes. 

Periodicidade das 

Reavaliações 

Uma vez realizada a reavaliação, deve-se observar a periodicidade de 04(quatro) 

anos, de modo a manter o patrimônio avaliado a valor justo. 

Variação do valor de 

mercado 

A reavaliação, excepcionalmente, ocorrerá anualmente para os bens cujos valores de 

mercado variar significativamente em relação aos valores anteriormente registrados. 

Bens em condições 

de uso 

Para os bens móveis que ainda estão em condições de uso, a reavaliação ocorrerá ao 

final do período de vida útil do bem, estimando-se sua vida útil remanescente. 

Bens recebidos por 

doação 

Para os bens recebidos por doação, adjudicação ou transferência, a reavaliação 

ocorrerá concomitantemente à incorporação ao patrimônio da Prefeitura de Porto 

Velho. 

Depreciação A depreciação dos bens móveis deverá ser realizada mensalmente em cada unidade 

gestora, e a Coordenadoria Municipal de Contabilidade – CMC/SEMFAZ fará a 

consolidação das informações por meio do sistema informatizado de cada unidade. 

Impossibilidade de 

valor de mercado 

Na impossibilidade de identificação do valor de mercado de bens sob a reavaliação 

por não disporem de produto idêntico ou similar em oferta, poderá ser feita a 

atualização monetária do valor de aquisição do bem, utilizando o INPC – índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, ou outro índice que o venha substituir. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Definido todos os procedimentos, a comissão de servidores, efetuou um levantamento 

dos dados do sistema informatizado da Prefeitura, mais especificamente, no módulo de 

Patrimônio PP/CETIL, SEMAD, e detectou a existência de 3.641 (três mil, seiscentos e 

quarenta e um) itens cadastrados. 

Considerando que a metodologia para o cálculo da reavaliação tem como base 

principal a aplicação de fórmulas, a comissão resolveu sistematizar os dados em planilhas 

eletrônicas, organizando-os e abrindo colunas para alimentação das informações necessárias 

para se chegar ao valor reavaliado. 

Os principais dados para chegar ao valor do bem reavaliado são os já apresentados 

fatores de influência: Estado de Conservação (EC), Período de Vida Utilizado (PVU) e 

Período de Utilização Futura (PUB), além do valor de mercado do bem novo. 
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Tendo em vista que outros dados precisavam ser coletados para melhorar o controle 

patrimonial, estendeu-se a planilha com outras informações importantes como as informações 

da localização do bem (por divisão, departamento), do servidor responsável pelo uso ou 

guarda do bem, número de tombamento, valor e data de aquisição e descrição correta do bem. 

Após a importação dos itens cadastrados em sistema para a planilha eletrônica, 

percebeu-se que a comissão composta por três servidores, designada para o início dos 

trabalhos, teria que dividir 288 (duzentos e oitenta e oito) páginas e sair in loco com o os 

papéis, caneta e lápis em mãos com o intuito de identificar os itens, o que seria normal, 

porém, um árduo serviço de levantamento, para depois repassar e alimentar os dados na 

planilha e no sistema. 

 Mais uma vez, levando em consideração que a reavaliação tem como base a aplicação 

de fórmulas, e que estas podem ser sistematizadas também através de programas de 

informática, buscou-se na internet algo prático e simples que pudesse ajudar nos trabalhos. 

Sabendo que as plaquetas de identificação dos itens possuem código de barras, uma 

aplicação que fizesse a leitura desses códigos e que funcionasse como banco de dados, 

facilitaria consideravelmente o levantamento. 

Após diversas buscas, encontrou-se a ferramenta desejada. Um aplicativo para 

celulares ou tablets, de nome SCANPET, que lê o código de barras do item através da câmera 

do celular e usou o programa Microsoft Excel, planilha como base de dados. Após baixar o 

aplicativo, que é gratuito, foram feitas as devidas adaptações para o que era necessário. Isso 

porque, o programa vem com apenas cinco campos de preenchimento e foi preciso adaptá-lo 

para receber as 12 (doze) colunas necessárias para coleta dos dados. 

A partir daí, foi feita a importação da planilha para o aplicativo e transformada como 

banco de dados. Consequentemente, não foi preciso utilizar os papéis durante o levantamento 

dos bens. O aplicativo possibilita ainda o registro fotográfico de cada item, o que facilita 

consideravelmente a pesquisa de preço de mercado.  

Com isso, ao invés de pesquisar o valor de mercado do bem somente com a descrição 

do item, que dificulta bastante o trabalho, são feitas as comparações das imagens e, com isso, 



 

808 

 

exclui-se qualquer divergência de valores, tornando o trabalho 99% confiável, sem dúvidas e 

incorreções. 

Outro fator de extrema relevância foi o tempo ganho com o uso da ferramenta. 

Comparando com as raras experiências de quem já fez o trabalho, foi feito em nove dias o que 

levaria ao menos 60 a 90 dias para ser concluído. 

Assim, os dados coletados saem consolidados do programa conforme Quadro 6 a 

seguir: 

 

Quadro 6: Dados coletados de reavaliação com o programa. 

Local 

do 

Bem 

Responsáv

el 

Descriç

ão do 

bem 

Tombo 
Data 

Aquisição 

Valor 

de 

Aquisiç

ão 

EC PVU PUB 

Valor 

Mercad

o 

FR 

(%

) 

Valor 

Reavalia

do 

Diac Servidor1 Armário 102048 02/06/10 531,00 8 5 5 590,00 53 312,00 

Dipm Servidor2 Cadeira 115689 12/05/12 299,00 10 3 7 324,00 76 246,00 

Astec Servidor3 Estante 124569 09/09/11 313,00 10 4 6 389,00 64 249,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O objetivo maior das NBC T 16.9 e 16.10 é o de demonstrar o valor real do 

patrimônio público, trazendo procedimentos antes utilizados apenas na contabilidade aplicada 

ao setor privado para o setor público e enfatizar de vez que o foco principal da nova 

contabilidade pública é o patrimônio.  

Com relação aos resultados, buscou-se corrigir principalmente, a diferença 

econômico-financeira existente entre sistema de patrimônio e o sistema de contabilidade, que 

são absurdamente inconsistentes na Prefeitura de Porto Velho. 

De início, emitiu-se relatório analítico no sistema PP/CETIL da SEMAD. Este revelou 

um quantitativo de 3.641 (três mil seiscentos e quarenta e um) itens cadastrados. Ao final do 

levantamento, foram identificados um total de 1.639 (Hum mil seiscentos e trinta e nove) 

itens, todos devidamente fotografados. 

Destes 1.639 itens encontrados, 232 (duzentos e trinta e dois) estavam sem a plaqueta 

de identificação. Outros 196 (cento e noventa e seis) sem cadastro no sistema de patrimônio, 
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ou seja, possuem um número de tombamento ou identificação, mas não se encontram 

registrados. 

Fazendo a diferença entre o total de itens cadastrados no início e o total encontrado no 

final, totalizam 2002 (dois mil e dois) itens, como demonstrado abaixo. Desses itens, os que 

forem localizados em outras secretarias ou órgãos do município, e forem considerados 

inservíveis serão encaminhados para leilão, para posterior baixa, e os que não forem 

localizados terão indicativos de abertura de tomada de contas especial para apuração de 

responsabilidade. Isso porque, a SEMAD, foi à primeira secretaria desse projeto piloto, ainda 

faltam outras 21(vinte e uma), consequentemente, muitos desses itens podem ser localizados 

nas outras unidades. 

 Organizando os dados levantados: 

Bens registrados antes do levantamento............................................... 3.641 

Bens identificados corretamente no levantamento.................................... 1.211 

Bens sem plaquetas de identificação......................................................... 232 

Bens encontrados sem registro no sistema SEMAD................................. 196 

Total de bens identificados SEMAD........................................................ 1.639 

Bens para baixa patrimonial ou tomada de contas especial................ 2.002 

 

Como solução imediata para conclusão dos trabalhos na SEMAD, foi recomendada, de 

acordo com a legislação, que os itens encontrados sem número de identificação sejam 

emplaquetados novamente e os itens encontrados sem registro, sejam cadastrados. 

Neste sentido, fica claro que pelo quantitativo de itens não encontrados na SEMAD, 

demonstram uma discrepância no valor do patrimônio, bem como de qualquer outra entidade 

pública. Antes da reavaliação dos bens, não é capaz de representar de forma fidedigna em 

valores monetários e quantitativos o verdadeiro patrimônio da entidade.  

Com o trabalho, verificou-se também que é preciso haver uma melhor comunicação 

entre os setores de patrimônio e de contabilidade, principalmente pelo fato de que o setor de 

patrimônio é o responsável pelo cadastro individualizado dos bens, ou seja, pelo registro 

analítico, enquanto a contabilidade, pelo registro sintético. Assim, a integração entre os 

registros analíticos e sintéticos pressupõe que os custos históricos, as reavaliações, as 
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reduções ao valor recuperável e as depreciações sejam realizadas concomitantemente pelos 

dois setores, evitando principalmente as divergências financeiras. 

Outro resultado do trabalho, é que atualmente o sistema informatizado da prefeitura já 

possui controle de movimentações, estado de conservação do bem, data de ingresso no 

patrimônio, valor de aquisição, bem como de responsáveis e localização dos bens. A partir 

desse trabalho esperamos que a gestão patrimonial na SEMAD e demais órgãos seja 

transparente, justa, protegida e conservada por todos, afinal, os bens pertencem a todos nós. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo além de pesquisar sobre a reavaliação de bens 

móveis, buscar esclarecimentos de como iniciar e dar continuidade ao trabalho de reavaliação 

e depreciação. Através da pesquisa-ação efetivada na Secretaria Municipal de Administração 

(SEMAD), foi possível obter algumas repostas ao objetivo proposto. Os dados apresentados 

no relatório final fornecido pela comissão de levantamento e reavaliação tornou possível 

observar que é possível para os entes públicos, evidenciar, mensurar e demonstrar seu 

patrimônio, de acordo com o que determina as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público. 

A administração pública vem tomando um novo direcionamento com relação à gestão 

dos recursos públicos, isso vem mostrar o quão grande é a importância de se utilizar o capital 

que possui de maneira eficiente. A evidenciação é fundamental para que a sociedade possa 

exercer o controle social, pois através de demonstrativos contábeis, é possível verificar a 

composição do patrimônio público que é de interesse de todos os cidadãos. 

Através da análise de dados verificou-se um descontrole em relação aos bens 

patrimoniais, pois mais da metade dos itens que se encontravam registrados sob a 

responsabilidade da SEMAD, não foram localizados. Muitos destes, podendo estar 

localizados em outras unidades ou simplesmente não existir mesmo, por diversos fatores 

como o próprio desgaste natural de vida útil. 
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Portanto, a ideia do trabalho surgiu em momento oportuno, onde todos os entes, de 

todas as esferas governamentais, estão sendo cobrados quanto à devida evidenciação e 

depreciação do seu ativo imobilizado. A grande maioria, mesmo com toda regulamentação em 

mãos, não sabem como iniciar este trabalho e, outra parte, quando iniciam, acabam 

enxergando somente as dificuldades, desistindo logo em seguida, desacreditados de que as 

mudanças e quebras de paradigmas não irão acontecer. 

A pesquisa demonstrou também a forma criativa e uma solução para evidenciação e 

depreciação do ativo imobilizado que pode ser replicado por outro órgão governamental.  
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REDES DE COOPERAÇÃO PRODUTIVAS: ENSAIO TEÓRICO 

 

Sidnei Silva Souza (unir) 

Mariluce Paes de Souza (unir) 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de levantar os principais preceitos teóricos, conceitos e definições sobre os 

modelos de redes e alianças, elucidando as vantagens e as dificuldades da cooperação e da governança em rede. 

Consiste em uma revisão bibliográfica de caráter exploratório que se mostra relevante por possibilitar a 

compreensão dessa nova forma de arranjo entre as empresas, que vem emergindo como uma grande alternativa 

estratégica de atuação empresarial e principalmente entre empresas de pequeno porte. A abertura da economia 

mundial proporcionou o aumento da participação de mercado das empresas que resultou em novas oportunidades 

de negócios, porém, elevou os níveis de competitividade e concorrência e um mercado cada vez mais dinâmico. 

Com a percepção de que isoladamente não seriam capazes de desenvolver todos os recursos suficientes para a 

manutenção da competitividade, as empresas passaram a se organizar em redes de cooperação perseguindo 

objetivos comuns, fortalecendo suas estratégias e desenvolvendo capacidades por meio de relações de troca 

mútua. Nesse cenário, as relações interorganizacionais torna-se uma importante estratégia de posicionamento das 

empresas, diante das adversidades do mercado. No entanto a configuração de uma rede de cooperação torna-se 

complexa à medida que envolve diversos atores, que apesar de possuírem objetivos em comuns, estão sujeitos a 

comportamentos adversos. Isso ressalta a importância da governança no equilíbrio das relações e na manutenção 

da estabilidade das redes de cooperação. 

 

Palavras-chave: Alianças. Arranjos Interorganizacionais. Redes de Cooperação.  

 

1 TRODUÇÃO 

A integração econômica por meio da globalização expandiu as fronteiras comerciais 

entre diversos países, fez surgir importantes oportunidades de negócios e colocou diante das 

empresas uma nova realidade: o acirramento da concorrência e a elevação do nível 

competitividade. 

Uma economia mais dinâmica necessitou de empresas mais ágeis e flexíveis na 

resposta às novas demandas de mercado. Este cenário influenciou as empresas a 

desenvolverem novos conceitos e novas maneiras de pensar a organização produtiva.  Dentre 

esses novos conceitos, emerge uma nova forma de relacionamento entre as empresas: as redes 

e alianças. No entanto, tais mudanças não se restringem somente à forma de relacionamento 

entre firmas e permeia todo o posicionamento das empresas frente ao mercado com reflexo 

nas estratégias e objetivos a serem perseguidos.  
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As redes de cooperação, tema desse ensaio teórico constituem um conjunto de 

empresas normalmente de pequeno porte, que se organizam de forma cooperada por meio de 

relações de trocas mútuas, objetivando acesso a diversos recursos que jamais conseguiriam de 

forma isolada (OLAVE E NETO, 2001). O estudo busca levantar os aspectos teóricos das 

redes de produção cooperadas, os principais conceitos e definições, modelos de redes, as 

principais vantagens e dificuldades nas relações bem como os aspectos governança. 

Analisar esses conceitos é importante para a compreensão desse modelo de 

organização e, de certa forma, as suas contribuições no desenvolvimento econômico, 

principalmente no fortalecimento de economias localizadas. 

Para desenvolver o tema proposto, este ensaio está estruturado com esta introdução, 

com a revisão bibliográfica, metodologia, resultados e discussões e conclusões, apresentadas a 

seguir. 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definições e Conceitos de Redes de Cooperação 

O aumento do interesse na formação de redes de cooperação é associado à percepção 

da necessidade de ampliação e diversificação dos recursos e das competências necessários 

para a manutenção da competitividade de determinadas organizações (BORGATTI E 

FOSTER, 2003).  

Na abordagem tradicional a empresa é concebida como sendo uma entidade totalmente 

autônoma e isolada, cujas vantagens competitivas estão associadas a características do setor se 

considera tão somente o ambiente externo à organização (PORTER, 1980), ou numa visão 

posterior, associa-se a obtenção de vantagem competitiva da firma pela a posse recursos 

valiosos e inimitáveis, considerando as competências internas da empresa como concebido na 

visão baseada em recursos, formulada por (BARNEY, 1991). 

As abordagens contemporâneas reconhecem importância estratégica das redes de 

cooperação com formatos e alcances variados, que integram a empresa de forma horizontal e 
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vertical a outras organizações e agentes, como fornecedores, clientes, parceiros, concorrentes 

entre outros atores com os quais a organização se relaciona em toda sua cadeia produtiva 

(QUANDT, 2012). Essa importância se justifica pela capacidade que as estruturas em redes 

possuem, em transpor alguns obstáculos que são provocados por restrições financeiras, 

tecnológicas e de inovações que comumente atingem as empresas, principalmente as de 

pequeno porte que se tornam mais isoladas com essas barreiras e mais vulneráveis a tais 

restrições (FILHO et al, 2006). 

 

As redes de cooperação, ou redes horizontais, são constituídas por empresas 

concorrentes que optam por cooperar dentro de certo domínio, preservando a inde-

pendência ou a liberdade de algumas ações estratégicas de seus membros. A rede 

gerencia a cadeia de suprimentos e a distribuição de produtos das empresas a ela 

associadas. Além disso, a interdependência entre as empresas da rede favorece o 

desenvolvimento de ações e estratégias em conjunto que beneficiam toda a rede. 

(Filho et al, 2006, p. 5). 

 

No contexto da economia industrial, as redes constituem uma forma organizacional 

percebida em diversos tipos de aglomerações produtivas e inovativas e que demonstram a 

forma de interação entre os diversos agentes presentes nos arranjos interorganizacionais. 

Esses arranjos são baseados em vínculos organizados entre empresas independentes, que 

assumem diversas formas (ALBAGLI E BRITTO, 2003) apud (BORTOLASO E SELLITO, 

2009). 

A cooperação de empresas em redes bem como a formações de aglomeração de 

empresas, os denominados clusters, proporcionam uma dinâmica de trocas na busca de 

benefícios coletivos. Estas eficiências , quando atingidas, propiciam vantagens competitivas, 

dinâmicas a ambas as configurações de cadeias de negócios (NETO, 2000) apud 

(SACOMANO E FUSCO, 2001). Os aglomerados ou clusters são concentrações geográficas 

de empresas que se inter-relacionam, como por exemplo: fornecedores especializados, 

prestadores de serviços, empresas de setores correlatos que apesar de competirem também 

cooperam entre si (PORTER, 1993). 
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As redes consistem em acordos entre dois ou mais parceiros que dividem o 

compromisso de alcançar um objetivo comum, unindo para tanto todos os seus recursos, 

competências e capacidades. Nesse tipo de aliança estratégica faz-se necessário um alto grau 

de coordenação estratégica e operacional dos processos e operações, dentre as quais, 

destacam-se: atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento; transferência mútua de 

tecnologia; concessão de direitos exclusivos de produção e venda; acordos de cooperação em 

diversas áreas (TEECE 1992).  

As alianças estratégicas possuem como principal característica a independência das 

empresas envolvidas na parceria. Caracterizam-se por acordos voluntários entre empresas 

envolvendo troca mútua, divisão e apropriação de recursos ou desenvolvimento cooperativo 

de produtos, tecnologia ou serviços (GULATI E SINGH, 1998). Compreende em um 

extremo, a participação no capital do parceiro e a completa integração das atividades por meio 

de fusões e aquisições e, no outro extremo, um simples relacionamento comercial de forma 

cooperada (LORANGE E ROOS, 1993). 

 

2.2 Análise das Teorias sobre Redes 

A abordagem da economia industrial é utilizada na fundamentação dos conceitos das 

vantagens sobre redes por permitir que se compreendam como diversos ganhos econômicos 

explicam a eficiência das redes. Os ganhos de especialização servem como referência para 

explicar a eficiência de uma rede de empresas em relação a uma firma integrada 

(verticalizada) na manufatura de determinado produto (ECCLES, 1981).  Já o ganho de escala 

tem papel importante no acesso a recursos (TURATI, 1990) e o ganho de escopo pode ser à 

base de formação de acordos colaborativos de utilização e compartilhamento de equipamentos 

e know-how (TEECE, 1980). 

A teoria sobre dependência de recursos também é empregada nos estudos sobre 

formação de redes, cujo foco de investigação é compreender os processos organizacionais que 

permitem que as firmas consigam reduzir as dependências ambientais, por meio de estratégias 

de empoderamento. Na ótica da teoria da dependência de recursos, as empresas organizam-se 
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em redes com o objetivo de compartilhar ou acessar recursos escassos (BALESTRIN et al, 

2010). 

A teoria sobre redes sociais é uma concepção utilizada para estudar de que forma os 

laços sociais entre os diversos atores de uma rede afetam o desempenho da empresa 

(BALESTRIN et al, 2010). Uma das questões primordiais da teoria social trata exatamente 

como os comportamentos e as instituições são afetados pelas relações sociais 

(GRANOVETTER, 2007) apud (BALESTRIN et al, 2010). 

As teorias críticas são aplicadas à luz do poder e da dominação, analisando a maneira 

como se estabelecem as relações em uma estrutura de rede. Segundo essa ótica, existe ampla 

manipulação, por parte de alguns atores, nas relações em redes, principalmente nos casos em 

que existe evidente assimetria de poder e informações entre os agentes membros. Essa 

abordagem teórica também oferece compreensão para à emergência do conceito de 

governança em rede (BALESTRIN et al, 2010). 

A teoria institucional aborda a relação de dependência como um conceito central na 

configuração das redes. Não a dependência de recursos materiais, mas sim a dependência de 

legitimação ao participar de determinada rede. A luz da teoria institucional, uma empresa ao 

ingressar em uma rede, que seja composta por empresas renomadas e bem conceituadas, esta 

poderá obter de forma indireta, o reconhecimento de ser uma empresa idônea que opera com 

os padrões de qualidade dos demais parceiros da rede. Ou seja, pressupõe-se que uma 

empresa ao participar de uma rede conceituada, também goza de atributos inerentes às 

demais. 

As teorias sobre estratégia são aplicadas na compreensão da cooperação e das 

relações interorganizacionais como fonte de vantagem competitividade entre as firmas. Do 

ponto de vista estratégico, a configuração em rede tem-se apresentado como um eficiente 

meio para alcançar os objetivos coletivos das empresas associadas (BALESTRIN et al, 2010). 

Gray e Wood (1991) apud Olave e Neto (2001), enfatizam três abordagens, das teorias 

citadas: a teoria econômica apresenta precondições estruturais para predizer resultados, a 

teoria da dependência de recursos apresenta precondições para a colaboração e a subsequente 
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distribuição de recursos e por fim teoria da dependência apresenta precondições para os 

resultados das trocas colaborativas e da cooperação. 

 

2.3 Contexto de emergência das Redes de Cooperação 

A partir da expansão e da internacionalização da economia mundial, houve intensa 

necessidade de se reformular e reorganizar os fatores produtivos, e a maneira de se conduzir a 

gestão empresarial, com o objetivo de alinhar e compatibilizar as organizações aos padrões 

internacionais de qualidade e produtividade. Essas pressões externas fizeram com que as 

empresas repensassem os seus modelos de produção, adotando estratégias que lhes 

permitissem atender aos novos padrões além de fortalecer a competitividade frente ao novo 

mercado (OLAVE E NETO, 2001). O processo de globalização além de possibilitar a abertura 

dos mercados, integrou os países, aumentou a concorrência e induziu as empresas a se 

tornarem mais competitivas, exigindo, porém, diversos esforços de adaptação dentre eles as 

alianças interorganizacionais, parcerias, e redes (WITTMANN; DOTTO E WEGNER, 2008). 

Diante de importantes mudanças no cenário global, tornou-se evidente o 

desenvolvimento de uma capacidade de inovação para sustentar a necessidade estratégica de 

se ajustar as novas condições de mercado. Essa abordagem vem se desenvolvendo em 

diversas dimensões da inovação e em diferentes contextos, não se limitando somente ao 

processo de desenvolvimento tecnológico, mas observando principalmente a capacidade de 

inovação como um conjunto integrado e dinâmico dos elementos organizacionais, 

considerando os diversos parceiros e atores com quem a organização se relaciona. Fez-se 

necessário adotar alguns posicionamentos estratégicos, a fim de responder as grandes 

mudanças ocorridas no mercado (QUANDT, 2012). 

 

Entre essas estratégias encontram-se a formação de redes entre empresas, uma 

prática atual que pretende garantir a sobrevivência e competitividade principalmente 

das pequenas e médias empresas, criando desta forma, uma nova arquitetura 

organizacional e inovando na formação de relacionamento entre empresas (Olave e 

Neto 2001, p. 290). 
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As empresas identificaram que isoladamente, não são seriam capazes de desenvolver 

todos os recursos e capacidades para competirem no mercado e visualizaram que por meio da 

cooperação maior acessibilidades aos recursos e consequentemente maiores expectativas de 

sucesso no mercado, principalmente para as pequenas empresas (WITTMANN; DOTTO E 

WEGNER 2008). 

A cooperação entre empresas na forma de redes surge como uma quebra de 

paradigmas na forma de condução dos negócios, principalmente como resposta a rápida 

expansão dos mercados e do desenvolvimento de tecnologias que facilitou a troca de 

informações e tornou obsoleto o modelo de vantagem competitiva estável, baseado na 

economia de oferta e demanda e também na obtenção de recursos de baixo custo e na 

abundância de recursos. Esses e outros fatores determinaram a superação desse modelo de 

competição tradicional (FILHO, 2006). 

A estrutura organizacional é constituída de forma dinâmica por contínuas escolhas e 

decisões que buscam moldar e adaptar a organização às mudanças do ambiente 

(GALBRAITH, 1977) apud (SCHOMMER, 2000). O ambiente é composto por diversos 

fatores externos entre eles outras organizações ou grupos, que também sofrem influências 

ambientais que acabam moldando, suas características. Essa dependência mútua ou 

interdependência constitui a base para a cooperação e gerenciar a relação entre organização e 

ambiente é uma questão chave de governança em rede, que reflete na sobrevivência das 

organizações (SCHOMMER, 2000). 

O interesse cada vez mais crescente na formação de alianças e redes está associado 

necessidade de ampliação e diversificação dos recursos e competências necessários à 

manutenção da vantagem competitiva de uma organização (BORGATTI & FOSTER, 2003). 

As redes de empresas foram constituídas com o objetivo de reduzir as incertezas e os riscos de 

mercado, organizando atividades econômicas a partir da coordenação e cooperação entre as 

firmas. Consiste numa nova forma de organização onde as trocas econômicas estão 

embasadas num contexto particular de estrutura social, interesses mútuos e reputação e pouco 

guiadas por uma estrutura formal de autoridade (OLAVE E NETO, 2001). 
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Duas premissas solidificam a emergência da cooperação entre firmas. A primeira 

consiste em compreender que a totalidade das contribuições agregadas de forma coordenada 

por cada elemento, sempre será maior que a soma individual das contribuições desses 

elementos, ou seja, a máxima de que o todo é maior que a soma das partes (BERTALANFFY, 

1968). A segunda consiste na possibilidade real de se ter relações benéficas entre os agentes 

envolvidos, resultando em relações do tipo ganha-ganha (BRANDENBURGER E 

NALEBUFF, 1995) apud (FILHO, 2006). No ambiente empresarial a cooperação emerge 

exatamente quando essas duas premissas tornam-se gerenciáveis, ou seja, existe quando duas 

ou mais organizações interagem perseguindo o objetivo da obtenção de ganhos mútuos 

(COMBS E KETCHEN, 1999). 

As relações de cooperação entre empresas constitui um posicionamento estratégico 

onde as empresas perseguem o compartilhamento de recursos e competências e, 

principalmente, a redução dos custos operacionais (KLOTZLE, 2002). O isolamento e as 

estruturas rígidas e verticalizadas tendem a dar lugar a arranjos organizacionais da cooperação 

em rede que privilegiam a comunicação horizontal bem como a combinação multifuncional 

de competências, a aprendizagem e a absorção de conhecimento (QUANDT, 2012). 

 

2.4 Características e Tipos de Redes de Cooperação 

As redes de cooperação são caracteristicamente representadas por um conjunto de 

firmas, que cooperam de forma mútua entre si, onde as relações de poder são simétricas, sem 

que haja uma empresa central que coordene ou controle as demais (BALESTRIN et al, 2010). 

Balestrin e Vargas, (2004) destacam as principais características das redes de 

cooperação:  

a) são formadas por um grupo de firmas geograficamente próximas;  

b) as empresas que compõem a rede normalmente atuam em um segmento específico 

de mercado;  

c) as relações entre as firmas são horizontais e cooperativas, e são baseadas na 

confiança mútua;  
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d) a rede é formada por um período de tempo indeterminado; 

e) a coordenação da rede se dá mediante instrumentos contratuais, que regulam as 

regras básicas de governança. 

Brito, (2002) destaca o conceito de três tipos gerais de redes: empresas em rede que se 

refere à configuração intraorganizacional multidivisional, partindo-se da disseminação da 

tecnologia da informação; indústrias em rede que consistem na interconexão e 

compatibilidade entre unidades produtivas, constituindo uma base eficaz de produção e as 

redes de empresas que estão associadas a configurações interorganizacionais caracterizadas 

por um relacionamento de caráter cooperativo e recíproco entre firmas independentes. 

Kanter, (1990) cita os seguintes tipos mais específicos de redes e alianças que 

surgiram sob o prisma do novo paradigma da produção enxuta, ágil e flexível: 

f) Alianças Multi-Organizacionais de Serviços ou Consórcios: são tipos de alianças, 

entre empresas possuem necessidades similares. Ocorre frequentemente entre empresas de um 

mesmo setor que se juntam para criar uma nova entidade para atender as necessidades em 

comum. 

g) Alianças Oportunistas ou Joint Venture: as organizações identificam oportunidades 

para obterem algum tipo de vantagem competitiva imediata ou temporária, por meio de uma 

aliança na constituição de um novo negócio ou na ampliação de negócios existentes. Esses 

tipos de alianças são comumente utilizados em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

h) Alianças de Parceria, envolvendo Fornecedores, Consumidores e Funcionários: 

Esse tipo de aliança tem o envolvimento de vários parceiros, no processo de negócio e em 

seus diferentes estágios de criação de valor. Os parceiros deste tipo de rede são os diversos 

agentes dos quais a organização depende, entre eles fornecedores, clientes e funcionários. 

 

2.5 Vantagens e Benefícios da Cooperação em Rede 

Os recentes modelos de arranjos empresariais demandam formas de governança que 

sejam capazes de conciliar competição e cooperação, autonomia e interdependência com 

vistas ao desenvolvimento sinérgico das competências dos diversos membros que compõem a 
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rede. As empresas que não estão dispostas a relacionar-se de forma cooperada e a realizar 

trocas de conhecimento formal e informal tendem a limitar sua base de conhecimento, 

principalmente no longo prazo (PITTAWAY et al, 2004). 

Em uma rede não existe uma estrutura informacional hierárquica. As informações são 

transmitidas de maneira horizontal, recíproca e totalmente interativa o que melhora a eficácia 

do sistema e aumenta a capacidade de integrar tipos diferentes de informação e conhecimento 

tácito, e difundi-los ao longo da rede por meio de interações e trocas mútuas entre os 

diferentes agentes de diversas atividades distintas proporcionando a aprendizagem coletiva 

(QUANDT, 2012). 

Podem ser constituídas como um posicionamento estratégico com o objetivo atacar 

mercados específicos e se apropriarem de determinadas fatias desses mercados em detrimento 

de concorrentes que se encontram em desvantagem exatamente em função das redes alianças 

estratégicas.  Como benefício destaca-se um melhor dimensionamento crítico ao ocupar uma 

determinada posição no mercado, o alcance das redes de distribuição e a alocação de recursos 

em atividades complementares de pesquisa e desenvolvimento (OLAVE E NETO, 2001). 

Entre os objetivos estratégicos para a formação de redes de cooperação estão: 

economias de escala proporcionadas por meio do compartilhamento e da ação coletiva; o 

aumento do poder de barganha junto a fornecedores, clientes e demais parceiros; perspectiva 

de acesso a novos mercados, aumento da carteira de clientes, aumento do portifólio de 

produtos e economias de especialização; redução dos custos de transação, redução das 

incertezas e dos comportamentos oportunistas nas inter-relações em função do aumento da 

confiança entre os parceiros; aprendizagem coletiva com o compartilhamento de informações, 

habilidades, competências e conhecimento sobre soluções de problemas, acesso a novas 

tecnologias em decorrência da facilitação do processo de inovação (OLIVEIRA E 

GUERRINI, 2003). Das principais vantagens obtidas de uma estrutura de redes ou alianças é 

importante destacar: 

i) Ganhos de escala e de poder de mercado: Que consiste em benefícios obtidos em 

função do crescimento e do número de integrantes.  Quanto maior o número de empresas 
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maior será a capacidade da rede em obter ganhos de escala. Os resultados são o aumento do 

poder de barganha, relações comerciais amplas, representatividade, credibilidade e força de 

mercado (NETO, 1999). Os ganhos de escala e de poder de mercado possibilitam às redes a 

ampliação do potencial de barganha nas mais diferentes relações econômicas o que possibilita 

a realização de acordos comerciais em condições exclusivas (WAARDEN, 1992).  

j) Provisão de soluções: Onde as empresas dispõem infraestrutura e serviços 

disponíveis para o desenvolvimento dos associados. Caracterizam-se por: capacitação, 

consultoria empresarial, marketing compartilhado, prospecção de oportunidades, acesso a 

crédito e estruturas de comercialização (NETO, 1999). Muitos dos problemas que são 

enfrentados por pequenas empresas podem ser superados por meio de soluções disponíveis 

em rede (FILHO, 2006). Dentre as soluções destacam-se a possibilidade de comprar máquinas 

coletivamente, construção de fábricas e parques para integrar a produção e projeção de planos 

de investimento (WAARDEN, 1992). 

k) Aprendizagem e inovação: A organização em rede proporciona o compartilhamento 

de ideias e experiências entre os associados e as ações inovadoras são desenvolvidas em 

conjunto. Destacam-se o compartilhamento de informações e experiências, inovações 

coletivas, benchimarking interno e externo e ampliação do valor agregado em toda a cadeia 

(NETO, 1999). A cooperação em rede possibilita que as empresas integrantes tenham acesso a 

novos conceitos e métodos de gestão na resolução de problemas e no desenvolvimento dos 

negócios. A aprendizagem organizacional, a inovação e os avanços tecnológicos são 

elementos resultantes desse novo conceito de cooperação em arranjos colaborativos de redes 

entre empresas. As redes de cooperação permitem o desenvolvimento de estratégias coletivas 

de inovação. Como vantagem, destaca-se o rápido acesso às novas tecnologias através dos 

canais de informação da rede (FILHO, 2006). 

l) Redução de custos e riscos: Dividem-se entre os associados os custos e riscos de 

determinadas ações e investimentos comuns por meio de atividades compartilhadas, 

complementaridade, facilidades transacionais e produtividade (NETO, 1999).  A formação de 

redes proporciona a redução de custos entre os associados em função da economia de escala e 
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em decorrência dos benefícios do compartilhamento dos riscos de ações complexas entre 

todos os participantes dos esforços coletivos (FILHO, 2006). A Redução de Custos e Riscos é 

um dos principais elementos motivadores da cooperação em rede (PRAHALAD E 

RAMASWAMY, 2004). 

m) Relações sociais: Refere-se ao aprofundamento das relações entre os indivíduos, o 

crescimento do sentimento de família e o estreitamento das relações de grupo para além das 

relações econômicas (NETO, 1999). Com o passar do tempo, as relações interpessoais se 

repetem de forma sucessiva fazendo com que os motivos para suspeição sejam refreados e 

consequentemente as práticas colaborativas sejam incentivadas. Os benefícios desenvolvidos 

resultam numa vantagem competitiva conjunta entre os associados que cooperaram para gerá-

la (FILHO, 2006). 

 

2.6 Dificuldades na Constituição de uma Rede de Cooperação 

Uma das primeiras dificuldades que surgem diz respeito à busca pela melhor maneira 

de se dividir e equilibrar tanto os esforços quanto os custos resultantes da geração dos 

benefícios. Isso se intensifica no que diz respeito à apropriação dos ganhos (GULATI E 

SINGH, 1998). 

Outro fator importante diz respeito aos conflitos internos, que podem surgir como um 

desestímulo à emergência da cooperação. O potencial da cooperação concentra-se na 

capacidade de cada agente em auxiliar o outro. No entanto o dilema surge quando a oferta 

desse auxílio torna-se onerosa (AXELROD, 1990) apud (FILHO, 2006). A espinha dorsal da 

cooperação em rede sustenta-se no fato de que as partes devem aceitar determinado nível de 

obrigação com as futuras condutas. A principal problemática concentra-se na questão dos 

direitos e deveres dos membros e agentes que invariavelmente remete às soluções contratuais 

(RICHARDSON, 1997). 

A formação em de redes não constitui uma nova forma jurídica. Em função disso, há 

um forte risco de instabilidade na rede quando em determinado momento os parceiros deixam 

de cumprir os compromissos informais de apoio mútuo, firmados entre si (OLAVE E NETO, 
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2001). 

 

3. GOVERNANÇA EM REDES DE COOPERAÇÃO 

A governança em rede envolve um conjunto estruturado de firmas autônomas 

orientadas por objetivos comuns, onde as relações são baseadas em contratos implícitos e 

abertos para que possam se adaptar as contingências ambientais, e assim coordenar e proteger 

as transações (FILHO, 2006). 

Diferentemente da governança corporativa, que concentra os seus esforços de forma 

pontual, em uma empresa específica, em termos institucionais, a governança em redes 

concentra a sua atuação no conjunto de todas as empresas inter-relacionadas (BRITO 2002). 

As novas formas de arranjos interfirmas exigem mecanismos de governança que sejam 

capazes de conciliar competição e cooperação, autonomia e interdependência afim de 

propiciar o desenvolvimento sinérgico das competências dos membros da rede (QUANDT 

2012). 

Os aspectos relacionados ao custo de transação nas relações organizacionais 

analisados pela economia institucional, bem como as divergências de alinhamento de 

interesses entre contratantes e assimetrias de informação, preconizados pela teoria da agência 

demandam soluções contratuais para determinadas questões gerenciais inerentes à cooperação 

(FILHO, 2006). Ou seja, a coordenação da rede passa exercida por meio de instrumentos 

contratuais que garantem regras básicas de governança (BALESTRIN E VARGAS, 2004). 

Nesse contexto a governança se destaca como um importante mecanismo de 

coordenação e manutenção da rede com a capacidade de ajustar os desequilíbrios decorrentes 

de divergências, buscando fortalecer a harmonia e os vínculos de confiança através da 

cooperação mútua, adequados à especificidade de cada tipo de rede. A governança se 

apresenta como um componente essencial para o sucesso e principalmente para longevidade 

de uma rede de empresas, pois preserva as relações de trocas e permite que os sistemas sociais 

informacionais interajam de forma cooperada entre os seus integrantes, facilitando a 

transferência de conhecimentos elevando o nível de confiança nas relações. As regras de 
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governança quando legitimadas pelos membros e agentes, reduzem a possibilidade do 

surgimento de comportamentos oportunistas e restringem ações individuais que possam 

prejudicar a rede. Esse meio de controle estabelece o ajuste dos desequilíbrios decorrentes de 

possíveis conflitos de interesse (SILVA, 2014). 

 

3.1 Desafios na Criação de uma Rede de Cooperação 

A constituição de um modelo de organização em redes não se dá na mesma forma 

como a de uma firma individual. Na prática para que isso ocorra, faz-se necessário um 

conjunto de fatores que combinados para a concretização de uma rede. Dentre tais fatores, 

incluem-se os diversos tipos de recursos a trocar, englobando recursos humanos, matérias, 

financeiros que constituem a base da rede (SILVA, 2014). 

Ainda conforme Silva (2014), a criação de uma rede de cooperação se dá como forma 

de aumentar os resultados da organização, principalmente no enfrentamento de um 

concorrente seja para aproveitar uma oportunidade de mercado ou para minimizar as ameaças 

causadas e também como forma de reduzir custos, minimizando os riscos por meio do 

compartilhamento e perseguindo objetivos comuns.  

A governança atua na articulação e interação dos diversos atores de uma rede de 

cooperação, interconectando os entre os elos da cadeia. Em síntese quando se fala de 

governança há pelo menos duas dimensões relacionadas a governança em rede: uma 

relacionada para a teoria dos custos de transação com uma abordagem de cunho econômico e 

a outra relacionada a estrutura do modelo interno da coordenação da rede (HIDALGO, et al, 

2014). 

Portanto o grande desafio de gestão desse modelo de arranjo compartilhado pauta-se 

na cooperação e principalmente na confiança que deve existir entre os membros da rede. As 

organizações devem ter a capacidade de se moldar de forma dinâmica e flexível e através da 

relação de confiança mútua entre os parceiros da rede é possível mitigar os custos de 

transação e coordenação bem como a necessidade de influências contratuais e hierárquicas 

(SILVA, 2014). 
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4 METODOLOGIA 

 Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema, 

caracterizando-se como estudo exploratório. Este tipo de pesquisa objetiva proporcionar 

maior familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Envolve dentre outros: o levantamento bibliográfico (GIL, 2007) que trata da fundamentação 

teórica sobre a abordagem do tema com vistas à elaboração de um quadro teórico referencial, 

por meio de pesquisa bibliográfica utilizando como referência material publicado em forma 

de livros, revistas, artigos e etc. (SIENA, 2007). 

 A pesquisa foi realizada com o levantamento de referências na base de dados do 

Scholar Google com a utilização do software Publish or Parish, utilizando como critério de 

seleção as referências mais citadas. Na busca por meio software foram utilizadas as palavras-

chave: “Redes de cooperação produtiva”, “Governança em rede” e “Productive cooperation 

network”. Também foi realizada pesquisas em livros. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As mudanças ocorridas no cenário econômico global em função do processo da 

globalização e a abertura dos mercados criaram situações de complexidade em que as 

empresas necessitaram rever suas estratégias tanto para se adequarem ao novo contexto de 

negócio como para tender as novas demandas de mercado. 

Fez-se necessário uma ruptura com os modelos de negócio tradicionais onde a 

manutenção da vantagem competitiva se limitava a obtenção de recursos a baixo custo e em 

abundância ou simplesmente a reação e o posicionamento da empresa frente aos fatores 

externos ou ainda numa análise a posse e o uso de recursos valiosos e inimitáveis. Na visão 

tradicional ainda predomina os modelos de produção com estruturas altamente verticalizadas 

e rígidas com fluxos de informações hierarquizados, com baixa troca e baixo potencial de 

inovação o que torna um fator de risco para continuidade das empresas, principalmente as 

pequenas empresas, que possuem maio dificuldade de acesso determinados recursos. 
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Em face desse novo cenário, emergiu o conceito de cooperação em rede, onde as 

empresas, por meio de alianças estratégicas competem e cooperam entre si. Consiste em 

modelo horizontal de organização, de produção enxuta e altamente flexível onde às empresas 

cooperam em torno de objetivos comuns. Do ponto de vista estratégico as redes podem 

proporcionar o fortalecimento da marca, redução de custo de especialização, 

compartilhamento de recursos e riscos, poder de barganha frente aos fornecedores e clientes, 

economia de escala, aumento da participação de mercado e fortalecimento do posicionamento 

frente aos concorrentes. 

A maior dificuldade na criação de uma rede de cooperação entre empresas, diz respeito 

exatamente a gestão da rede. Faz-se necessário que alguns aspectos da relação sejam 

regulados por meio de instrumentos de contrato e assim evitar que comportamentos 

oportunistas de algum dos membros, ponha em risco a existência da rede. O ponto central da 

governança em rede concentra-se nas relações de confiança que são solidificadas ao longo do 

tempo, pois nem todas as situações podem ser reguladas por meio de instrumentos. Os 

instrumentos devem orientar os princípios básicos da governança em rede, mitigar os 

conflitos, garantir a manutenção das relações e a estabilidade e sobrevivência da estrutura em 

rede. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É visível que a dinâmica da economia vem exigindo que as empresas desenvolvam 

novas formas de organização produtiva, que venham atender tanto as novas demandas de 

mercado quanto proporcionar vantagem competitiva. Essas mudanças de marcados exercem 

grande influência principalmente em pequenas empresas, que na maioria das vezes não 

possuem condições de concorrer com grandes empresas, pelas assimetrias existentes no 

acesso de determinados recursos. 

O modelo de redes de cooperação tem se tornado importante estratégia de competição 

por permitir que as empresas fortaleçam os laços por meio de uma relação simbiótica, 

possibilitando o acesso a recursos valiosos, trocas de informações e tecnologias resultando no 
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aprendizado coletivo. 

Por fim observa-se que a organização em rede quebra um grande paradigma da 

competição, onde a forma tradicional preconiza formas de atuação totalmente isoladas, onde 

quando uma empresa ganha a outra deve perder. Na cooperação as relações são do tipo ganha-

ganha e o crescimento é mútuo. 
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RESUMO 

 

O envolvimento de indivíduos com outras pessoas ou organizações aumenta através do estabelecimento de 

vínculos, que precisam ser realimentados e initerruptamente fortalecidos para serem mantidos. Em uma 

perspectiva mais colaborativa, o entrelaçamento desses atores pode contribuir para dar origem a um novo modo 

de organizar a satisfação das necessidades humanas, onde os elos de confiança, a similaridade de 

comportamentos e a submissão dos atores às mesmas normas evidenciam a densidade das redes de relações. 

Fortalecer os laços de informação entre os vértices, preencher lacunas de comunicação e interligar até mesmo os 

agentes de outras redes, ou seja, aumentar a conectividade dos sistemas para com os demais conjuntos, são 

alguns dos objetivos das redes organizacionais solidárias. Nesse contexto, este artigo objetiva contextualizar, a 

partir de uma visão teórica, os assuntos que estão interconectados com as redes organizacionais solidárias 

visando construir uma definição ontológica a respeito desta temática. Por derradeiro, infere-se a edificação das 

redes organizacionais solidárias nos possibilita um direito de participação efetiva, onde cada indivíduo deve 

contribuir para a materialização dessa utopia coletiva de viver em uma sociedade alicerçada em valores como 

ética, transparência e equidade. 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Redes Organizacionais Solidárias. Solidariedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O agrupamento oriundo do relacionamento de seres racionais e irracionais é 

representado por bandos, cardumes, alcateias ou qualquer outro coletivo. E no que se refere ao 

envolvimento de indivíduos com outras pessoas ou organizações, não obstante, as respectivas 

redes de relacionamento aumentam em função de vínculos constantes, os quais precisam ser 

realimentados e initerruptamente fortalecidos para serem mantidos, principalmente devido à 

rapidez das informações e relações nesta contemporaneidade, as quais estão em velocidade 

frenética. 

Tem-se observado cada vez mais frequente a existência de redes e estruturas 

multicêntricas, as quais englobam atores e organizações diversificadas, porém vinculadas ao 

estabelecimento e manutenção de um mesmo objetivo, com formas de gestão compatíveis 

entre si (FLEURY, 2002). Nesse viés, a organização passa a ser compreendida como um 

potencial ator devido aos relacionamentos interorganizacionais (ERPEN, 2013; MAIA, 2008), 

que sobressaem o ambiente para adquirir transações macro sistêmicas. 
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A importância de obter entendimento e compreensão do conceito de redes 

organizacionais solidárias se ocasiona não somente pela disseminação do seu significado nos 

relacionamentos interorganizacionais, mas também por acreditar que o estabelecimento dessas 

estruturas multicêntricas sociais resultará em uma coletividade em seu sentido mais estrito. 

Dessa forma, este levantamento teórico pretende contextualizar o surgimento das redes 

organizacionais solidárias em um viés relativamente histórico, expor os assuntos os quais 

estão interconectados com a temática deste estudo a fim de oferecer um panorama holístico de 

redes e enfatizar uma característica imprescindível dos entrelaçamentos organizacionais 

solidários, para que ao fim deste trabalho o leitor posso construir sua própria definição 

ontológica a respeito do tema sem se esquivar do seu papel como relevante ator dentro do 

conceito de redes organizacionais solidárias. 

 

2 REDES ORGANIZACIONAIS SOLIDÁRIAS 

2.1 Contextualização 

Os socialistas utópicos foram os idealizadores primitivos do cooperativo 

revolucionário, enquanto que mais especificamente na Inglaterra, e nos Estados Unidos, as 

aldeias cooperativas foram estabelecidas no século XIX, contudo, grande destaque recebeu o 

conceito de solidarismo e voluntarismo através da representatividade que teve a queda do 

muro de Berlim (LECHAT, 2002), o que faz entender que tais significados são atemporais. 

Buscando clarificar, Erpen (2013) expõe que “o surgimento das redes se deu no início 

do século XX, onde surge a ideia de rede social, cujas relações compõem um tecido que 

condiciona a ação dos indivíduos nele inseridos”. Mence (2005) corrobora com o horizonte 

temporal ao relatar que, no término dos anos 90, a integração solidária metamorfoseou a 

economia solidária em uma possibilidade de desenvolvimento sustentável com base nos 

sistemas de redes solidárias. Lechat (2002) afirma que os fenômenos sociais não têm uma 

nascente específica, mas resulta de uma dialética histórica entre inúmeras variáveis. 
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Fleury (2002) explica que o termo rede tem sido utilizado entre diversas disciplinas, 

dentre as quais a psicologia social que elenca características estruturais relacionadas ao 

tamanho, densidade, composição, dispersão, homogeneidade e funcionamento. Sendo que o 

tamanho, além da eficiência, da limitação e da hierarquia, pode vir a ser uma falha estrutural 

da rede (REIS, 2014). 

Reis (2014) coaduna com os autores anteriores ao evidenciar que a teoria de redes se 

origina em múltiplas correntes, tais como: antropologia, psicologia, sociologia, inclusive a 

matemática. O que converge para o ponto inicial do estudo das redes, qual seja as relações 

sociais, interligando-se tudo isto pela motivação de materialização de sonhos e alcance de 

objetivos (ERPEN, 2013). Em um nível mais atomizado, depreende-se que nas redes existe 

enorme heterogeneidade entre atores, recursos e instituições, mas Fleury (2002) argumenta 

que essa diversidade se conecta pela existência de elementos comuns, gerando flexibilização, 

integração e interdependência. 

Schnorr (2004) ressalta que o maior desafio ainda é obter uma compreensão da 

complexidade que o significado do termo rede abrange, considerando que novos atores 

entrantes encontram formas inovadoras de organização (FLEURY, 2002), as quais evoluem 

consoante seus ambientes (OLIVEIRA, 2009). Ou seja, a rede requer então compatibilidade 

entre os componentes dentro de um ambiente de mobilização contínua de recursos devido ao 

entorno social e político (FLEURY, 2002). 

 

2.2 Redes Organizacionais Solidárias e suas Interconexões 

As redes de colaboração solidária estão se mostrando como um caminho coletivo pelo 

qual poderá superar a sociedade estritamente capitalista, evidenciando a justiça e a 

solidariedade como valores basilares (SCHNORR, 2004; SOUZA et al., 2013). Logo, pode 

contribuir para dar origem a um novo modo de organizar a satisfação das necessidades 

humanas, o que faz com que as redes sejam vistas como uma estratégia para conectar 

empreendimentos solidários (AMORIM et al., 2013). 
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Lechat (2002) ressalta que solidariedade advém de “uma deformação da palavra latina 

solidum que, entre os jurisconsultos romanos, servia para designar a obrigação que pesava 

sobre os devedores quando cada um era responsável pelo todo, in solidum”. Ainda em uma 

perspectiva etimológica, Silveira (2014) apresenta que “a palavra valor provém do latim 

valore, que significa que tem valor, que tem importância ou que seja importante para o 

indivíduo”. 

Tem se observado que o desdobramento de empreendimentos solidários está 

ocorrendo de maneira tão extensa que a rede a qual interliga os diversos vértices dessa malha 

está concedendo à economia solidária uma perspectiva de produção tida como não capitalista 

(GAIGER, 2006), afastando o conceito de valor como relevância determinada por um único 

ser e o ampliando para uma significação oriunda da comunidade. 

Busca-se, então, interligar empreendimentos solidárias em uma dinâmica de 

retroalimentação, crescimento síncrono, autossustentável e oposta ao capitalismo, construindo 

uma nova formação social e diminuindo a necessidade de transações comerciais com 

organizações capitalistas tradicionais (AMORIM et al., 2013; MANCE, 2005; SCHNORR, 

2004). 

Para Gaiger (2006), “o fenômeno da economia solidária guarda semelhanças com a 

economia camponesa”. Lechat (2002) acredita esse conceito estava imerso no significado de 

economia informal ou popular. Não obstante, resta nítido que o surgimento de uma rede 

solidária é um processo natural (REIS, 2014), o que não quer dizer que seja uma rede com 

interconexões mundiais em que a economia dita as regras. 

Gaiger (2006) ressalta que o espírito solidário “distingue-se da racionalidade 

capitalista - que não é solidária e inclusiva -  e da solidariedade popular comunista - 

desprovida dos instrumentos adequados a um desempenho socioeconômico que não seja 

circunscrito e marginal”.  

Percebe-se uma unidade entre o uso e a posse dos meios de produção. O labor 

consorciado beneficia o próprio trabalhador, possibilitando um entendimento mais amplo do 

sistema produtivo, em que o valor agregado pelo operário se transforma em qualidade de vida 
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para o próprio produtor. Esse horizonte permite uma economia voluntária - não dependente - 

aos beneficiários das redes solidárias (LECHAT, 2002). 

Schnorr (2004) ainda explica que toda atividade de organização, produção e consumo, 

por exemplo, contribui para qualificar a rede como um todo, melhorando a capacidade de 

mobilização. Mesmo assim, o vínculo solidário indubitavelmente sofre variação, podendo 

alcançar desde exclusivamente os indivíduos até a socialização dos meios de produção de uma 

cooperativa pautada na autogestão (GAIGER, 2006). 

Diante disso, “a autogestão e a cooperação são acompanhadas por uma reconciliação 

entre o trabalhador e as forças produtivas que ele detém e utiliza” (GAIGER, 2006), 

explicitando a ascensão do proletariado no atendimento de suas necessidades elementares, 

porém, ainda insuficiente para promover a integralidade entre as relações hierárquicas da 

sociedade. 

A predisposição da comunidade que proporciona um clima de cooperação e respeito 

entre os indivíduos pode ser entendido pela análise das dimensões do capital social 

(FERNANDES, 2014), o qual - para Erpen (2013) - “refere-se às normas que promovem 

confiança e reciprocidade na economia”. Destaca-se que as normas, a cultura e a própria 

confiança não podem ser confundidas com o capital social, apesar de comporem o ambiente 

institucional e social no qual este se encontra (FERNANDES, 2014). 

Infere-se que o viés solidário, e não competitivo, de redes faz com que a ação coletiva 

engrandeça a ação do indivíduo de maneira recíproca (SCHNORR, 2004), amadurecendo 

relações horizontais que favorecem o diálogo até mesmo com o Estado e seus atores políticos 

tidos como representantes da coletividade (FLEURY, 2002). 

Nesse contexto, Schnorr (2004) elenca a autopoiese, a intensividade, a extensividade, 

a diversidade, a integralidade, o fluxo de valor, o fluxo de informação, o fluxo de matérias, a 

agregação e a realimentação como propriedades básicas de redes de colaboração solidária, 

representando, em suma, um constructo social em que o amadurecimento das relações 

coletivas faze surgir tais características de modo natural. 
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Além disso, as redes de colaboração solidárias tendem a representar uma nova 

perspectiva de luta nos movimentos sociais para a transformação da coletividade através da 

geração de novos eixos de produção e consumo, promovendo o crescimento orgânico da 

economia solidária (MENCE, 2005; SCHNORR, 2004). 

Reorganizar socialmente as ações de produção, comércio, consumo, finanças, serviços 

e desenvolvimento tecnológico é o objetivo principal da economia solidária (MENCE, 2005). 

Por isso o autor afirma que as práticas que envolvem economia solidária “enfatizam a 

participação coletiva, a cooperação, a autogestão, a democracia, a autossustentação, a 

promoção de desenvolvimento humano e da equidade de gênero”, atrelando-se à 

conscientização dos envolvidos para uma atividade com maior transparência e 

corresponsabilidade (AMORIM et al., 2013). 

Observa-se que o comércio solidário e o comércio justo internacional podem catalisar 

a economia solidária, desde que as redes organizacionais tenham pontos de interligação com 

grupos de aquisição e consumo solidários e preveja o consumo crítico como oportunidade, o 

que está de acordo com o caráter transnacional descrito por Fleury (2002), cujas transações 

comerciais ultrapassam os limites fronteiriços. 

O que se almeja é um processo cíclico em que a distribuição de riqueza potencialize o 

consumo solidário e a criação de novos empreendimentos comunitários, alcançando um 

equilíbrio dinâmico, cenário o qual esboça o paradigma da abundância descrito por Mence 

(2005). 

Para Mence (2005), “a solidariedade econômica em estratégias de rede tem se 

mostrado a melhor forma de gerar soluções coletivas de sustentabilidade”, tendo em vista que 

essas experimentações de dignidade e equidade engrandecem o enfoque cognitivo e humano 

do indivíduo (GAIGER, 2006), fazendo com que a compreensão de conceitos sustentáveis 

seja materializada em ações comunitárias. 

Dessa maneira, conforme Amorim et al. (2013), “para que um empreendimento 

humano seja considerado sustentável, é preciso que seja: ecologicamente correto; 

economicamente viável; socialmente justo; culturalmente aceito”. O que se apresenta, então, é 
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a capacidade que o solidarismo detém para converter a essência elementar de uma nova 

racionalidade econômica, na qual os rendimentos extrapolam o viés econômico (GAIGER, 

2006) e consequentemente abarcam espaços ambientais e sociais. 

Mence (2005) também relata que o objetivo de redes de economia solidária busca 

integralizar empreendimentos solidários de comércio, produção, serviços e consumo, além de 

integrar as mais diversas organizações sociais, reinvestindo coletivamente para que se possa 

fortalecer as existentes e criar novas organizações, remodelando solidariamente tanto as 

cadeias produtivas quanto toda a cadeia de valor. 

Nesse contexto, a perspectiva estrutural considera o posicionamento do ator dentro da 

rede, além da capacidade de influenciar e ser influenciado, além de focar na densidade, na 

centralidade e na conectividade (FERNANDES, 2014). De outro modo, a força do elo 

estabelecido e a sua intensidade diz respeito à perspectiva relacional de análise de redes, 

evidenciando a confiança entre os agentes, no sentido coletivo (FERNANDES, 2014; REIS, 

2014). 

Esse conjunto de empreendimentos aglomerados socialmente indiscutivelmente possui 

ligações - diretas ou indiretas - entre alguns membros da rede, sendo que a quantidade de 

conexões de um determinado ator especifica o nível de centralidade que este possui perante a 

rede (REIS, 2014). Depreende-se que a escala de centralidade que um indivíduo ou 

organização possui revela uma posição estratégica para esse ator perante o seu ambiente 

(ERPEN, 2013; REAIS, 2014). 

Diante disso, realizar um bom diagnóstico do ambiente em que a rede está inserida é 

imprescindível para que a rede interconecte os vértices com as arestas adequadas a sua 

dimensão estrutural a fim de que se tenha maior conectividade e intensidade entre os atores e 

recursos. Além disso, Tauile (2002) clarifica que a “identificação de um mínimo de interesses 

comuns por parte dos agentes que compõem a rede solidária pode alavancar seu esforço 

coletivo”. 

Em conformidade com Gaiger (2006), “as novas experiências populares de autogestão 

e cooperação econômica representariam a emergência de um novo modo de organização do 
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trabalho e das atividades econômicas em geral”, se não fossem pessoas que buscam à 

maximização de rendimentos e redução de gastos através de ações coletivas porque entendem 

que a colaboração pode catalisar o viés econômico em benefício estritamente individual. 

Há, contudo seres que detêm comportamentos sociais e não esperam retribuição 

(FERNANDES, 2014). Assim, acredita-se na probabilidade de ascensão e desenvolvimento 

de redes organizacionais solidárias, alicerçando-se no pensamento compartilhado de que a 

cooperação e a solidariedade ainda são valores de alguns seres humanos. 

Logo, a economia solidária pode ser então ação com capacidade o suficiente para fazer 

emergir novas oportunidades de inserção social, responsabilidade, ajuda mútua, 

fortalecimento do desenvolvimento local de forma autossustentável, e claro, equidade e 

fortalecimento (SILVA et al., 2013). 

Desse ponto de vista, pauta-se a economia solidária na existência de atores desiguais 

economicamente (LECHAT, 2002), haja vista a imprescindibilidade do meio onde a cadeia-

rede é caracterizada pelo entrelaçamento de atores distintos, mas envolvidos uns com os 

outros e pelos laços de solidariedade de todo o sistema. 

Além disso, a globalização em sua essência exige laços sociais fortes e dinâmicos, o 

que torna possível verificar que a formação de cadeias produtivas em rede impacta a 

capacidade de competição e possibilidade de inserir-se em mercados nacionais e de 

exportação (AMORIM et al., 2013; SILVA et al., 2013), uma vez que a crescente 

diferenciação do tecido social cria novos processos de coordenação organizacional específicos 

(FLEURY, 2002). 

Para a organização manter-se competitiva então, a legitimidade da questão social 

adquire importância fundamental, o que confere existência e validade aos empreendimentos 

sociais no ambiente da rede (AMORIM, 2013). Depreende-se que a preocupação coletiva se 

torna um atributo qualificador no mercado local e mundial. 

Em congruência, Mence (2005) aponta que conforme as redes locais de economia 

solidária crescem e se interligam nacional e internacionalmente, a cooperativa - como reunião 

de indivíduos e elemento da rede - reorganiza o ambiente, “estabelecendo relações 
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verticalizadas, formando verdadeiras cadeias de produção, ou horizontalizadas - formando 

redes”, de acordo com Amorim et al. (2013). 

Cabe destacar que a articulação de uma cadeia produtiva depende das estratégias dos 

atores que almejam maximizar os seus retornos, especificando relações de interdependência, 

complementariedade e consequentemente orientadas por forças hierárquicas (SOUZA FILHO 

et al., 2014). Compondo-se de atores variados que agregam valor fundamental em cada 

vértice da cadeia produtiva, amplia-se, segundo Amorim et al. (2013), para uma cadeia de 

valor com princípios alicerçados no reconhecimento, conhecimento e colaboração (FLEURY, 

2002). 

Souza Filho et al. (2014) entendem que os empreendimentos comunitários estarão 

rodeados por stakeholders, stakewatchers e stakekeepers, o que indica relações de trocas e 

formação de laços. Esses laços representam uma série de interesses egocêntricos orientados de 

modo holístico para o coletivo, então, um nível mínimo de entrelaçamento, alicerçado em 

relações de confiança, torna-se imprescindível para o funcionamento efetivo da rede 

(TAUILE, 2002). Seguindo esse pensamento, Fernandes (2014) afirma que a confiança induz 

à cooperação, e a cooperação gera confiança. 

As relações de confiança, a similaridade de comportamentos e a submissão dos atores 

às mesmas normas evidenciam a densidade das redes e o nível de consenso no sistema social 

(FERNANDES, 2014; REIS, 2014), ratificando a importância de um elo confiável entre 

agentes inter-relacionados. Erpen (2013) afirma assim que “a confiança entre os agentes 

econômicos dentro dos clusters deve ser enfatizada pela sua relevância em uma rede”. 

A ligação ocasionada por algum ator entre redes distintas apresenta o nível de 

intermediação, o qual geralmente está atribuído ao agente, e raramente de um cluster 

componente da rede (REIS, 2014). Ou seja, por mais comunitária que seja a rede, o indivíduo 

ganha força ao representar a coletividade na qual ele faz parte. 

Até mesmo os espaços econômicos das fatias de mercado referente às organizações 

solidárias são fortalecidos pelo estabelecimento de laços de confiança e pela prática de trocas 

entre as empresas e seus clientes (GAIGER, 2006). Nesse ambiente multi-relacional, a rede 
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organizacional solidária se configura por expressar um conjunto de empreendimentos 

econômicos solidários (SOUZA et al., 2013). 

Empreendimentos solidários com base na associação de trabalhadores e com um 

modelo de gestão cooperativo destacam a alternativa encontrada para alguns grupos sociais de 

baixa renda, “fortemente atingidos pelo quadro de desocupação estrutural e pelo 

empobrecimento” (GAIGER, 2006). 

Nos empreendimentos solidários os proletários empregam o capital, enquanto que no 

sistema capitalista o capital emprega os trabalhadores (GAIGER, 2006). O reconhecimento 

representado pela aceitação de estar em rede, o conhecimento do ator o qual se está em 

constante relacionamento e a colaboração mútua não representam o capitalismo, mas sim o 

solidarismo cooperativo. 

Compreende-se, então a imprescindibilidade, não de dois, mas de somente um 

caminho tanto para a ida quanto para o retorno de conceitos e práticas, de inputs e outputs 

relacionados - construindo essa malha de tecidos sociais chamada de redes solidárias, 

possibilitando ao campo organizacional estruturado responder às incertezas do entorno 

(AMORIM, 2013). 

Apesar de todo esse contexto isonômico de maturidade social e solidarismo, Gaiger 

(2006) salienta que o pensamento cooperativo ainda não está distribuído em toda a rede 

organizacional, declarando o caráter incompleto da emancipação do trabalho solidário. 

Entretanto, percebe-se o amadurecimento e o compartilhamento dos conceitos relacionados à 

solidariedade perante os membros de todas as comunidades. 

 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente, utilizou-se da ferramenta Publish or Perish para verificar os estudos 

mais citados que englobam o tema deste trabalho. Realizou-se a pesquisa informando o tema 

Redes Organizacionais e Solidárias no campo All of the Words, então os dados foram 

exportados para o software Excel a fim de filtrar os resultados, bem como verificar 

estatisticamente os dados resultantes da pesquisa. 
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Com os dados consolidados no Excel, filtrou-se somente os trabalhos disponíveis em 

PDF, no campo type excluiu-se as citações, os resultados em formato html e doc, além de 

desconsiderar os livros e as os tipos que não tinham preenchimento específico, ressaltando 

que essa exclusão buscou os resultados com maior possibilidade de acesso integral. 

Após a filtragem realizada pelo tipo do arquivo, na área cite, estabeleceu-se a busca 

somente pelos artigos mais citados que aparentemente envolvem o tema em questão, 

selecionando os onze primeiros artigos mais citados, onde o primeiro possuía duzentas e trinta 

e uma citações relacionadas e o décimo primeiro fora sessenta e três vezes citados. 

Outrossim, verificou-se que dentre os onze artigos em formato pdf selecionados, oito 

estão entre os vinte mais citados independentemente do tipo, o que corrobora com a seleção 

realizada. Além disso, todos os onze artigos em pdf estão bem acima da média de citações de 

estudos citados que se encontram em tipo pdf, que está em sete citações aproximadamente 

para os duzentos e oitenta e seis artigos disponíveis em formato pdf relacionados ao tema 

Redes Organizacionais Solidárias. 

Tendo em vista a regionalidade deste estudo e sua respectiva congruência com o 

Programa de Pós-graduação Mestrado em Administração da Universidade Federal de 

Rondônia (PPGMAD/UNIR), buscou-se nas dissertações disponíveis no sítio eletrônico do 

referido programa as quais contenham em seu título uma das três palavras-base do tema deste 

trabalho - Redes Organizacionais Solidárias - seja no plural ou singular. 

Cabe ressaltar que a delimitação das dissertações do PPGMAD se orienta ainda por 

Kuhn (2006) ao destacar a importância de conhecer as crenças e os paradigmas que são 

compartilhados por uma determinada científica, o que tende a direcionar o discurso dessa 

comunidade, sem, todavia, uniformizá-lo. 

Após a leitura das doze dissertações do Programa de Pós-graduação Mestrado em 

Administração da UNIR e dos onze artigos mais citados relacionadas na pesquisa realizada 

pela ferramenta Publish or Perish, percebeu-se que alguns autores ganhavam evidência entre 

os trabalhos, os quais foram buscados e analisados para compor este artigo a fim de entender 

um dos pensamentos originários a respeito de Redes Organizacionais e Solidárias. 



 

845 

 

Portanto, trata-se de uma pesquisa básica no que diz respeito à natureza por não se 

pretender como finalidade um resultado concretamente aplicado, e sim contribuir através da 

produção de conhecimento para os demais estudos. Orientando-se ainda por Siena (2007), 

pode-se considerar como uma pesquisa essencialmente bibliográfica e em relação aos 

objetivos infere-se características de pesquisa exploratória por buscar aprofundar as 

informações relativas ao tema. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O surgimento das redes organizacionais não possui precisão cronológica, porém, 

deduz-se que a relevância de tais interconexões está exatamente no desenvolvimento em que o 

amadurecimento das relações possibilitou, o que posteriormente indagou sobre a necessidade 

de retroalimentar as interligações a fim de criar redes sustentáveis, mantenedoras de si. 

Percebeu-se então que a saída para a manutenção retroalimentada desses sistemas estava na 

perspectiva de redes organizacionais solidárias em que a comunicação convoca outros atores a 

se unirem a fim de evitar a entropia do sistema. 

 

4.1 Redes Organizacionais Solidárias com enfoque na Comunicação 

Embasando-se na revisão teórica efetuada, pode-se depreender que as redes, pela sua 

própria razão de ser, necessitam de processo de comunicação e informação bem delineados e 

efetivos, além de eficientes. E quando se trata de redes organizacionais solidárias, espera-se 

que esses processos sejam os mais transparentes e céleres e possíveis, uma vez que a 

perspectiva de um ser tem que ser conhecida por todas, e a de todas por essa pessoa. 

Outrossim, Reis (2014) esclarece que “a interação entre os indivíduos cria 

oportunidades para distribuição de conhecimentos e troca de informações”. Tendo em vista 

que o fluxo de informações com os demais atores da rede é fundamental, a internet pode 

aprimorar o funcionamento e organização das redes solidárias (MENCE, 2005). 
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Assim, para Tauile (2002), “parece evidente que, na medida do possível, se deva 

incentivar o desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias de informação adequadas 

aos propósitos dos participantes dessas redes solidárias”. Outrossim, o funcionamento dessa 

interação social busca proporcionar comunicação interconectando as pessoas (ERPEN, 2013). 

Infere-se que o estabelecimento de redes de gestão está submetido à adoção de 

tecnologias de comunicação que permitem interação em tempo real (FLEURY, 2002), 

fortalecendo os laços de informação entre os vértices, preenchendo lacunas de comunicação e 

interligando até mesmo os agentes de outras redes, ou seja, aumentando a conectividade dos 

sistemas para com os demais conjuntos. 

Outrossim, deve-se possuir dedicação para inserir as tecnologias de informações no 

âmago dos agentes da rede, tendo em vista que a organização que não tenha o aparato 

necessário na contemporaneidade do globo, tende a ter um desempenho fraco e 

consequentemente tende ainda ao fracasso (CAVALCANTE, 2013). 

No entanto, adota-se o desempenho como produto que abrange desde a elaboração das 

estratégias até a mensuração dos resultados (CAVALCANTE, 2013). Dessa maneira, o 

desempenho dependerá efetivamente da internalização da identidade organizacional de acordo 

com a eficiência que o ambiente requer (OLIVEIRA, 2009), o que possibilitará ao ambiente 

tecnológico orientar o ambiente institucional e o ambiente organizacional (MAIA, 2008).  

Deduz-se que por mais imprescindível que seja a comunicação, a internalização do 

conceito de coletividade capacita o ser humano a buscar meios de informação não somente 

para tomar conhecimento, mas para também fornecê-lo, nos quais a codificação, a 

descodificação e o feedback são adjetivos inseparáveis de uma rede organizacional solidária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tempo em que o pensamento filosófico evolui do modelo cosmológico 

antropocêntrico para o modelo heliocêntrico, infere-se uma compreensão de que perspectivas 

egoísticas não são suficientes para representar determinados fenômenos, principalmente 
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quando estes são inter-cognitivos e incluem conflitos que somente podem ser resolvidos por 

toda a coletividade. 

Percebe-se que o objetivo de contextualizar, a partir de uma visão teórica, os assuntos 

que estão interconectados com as redes organizacionais solidárias visando construir uma 

definição ontológica a respeito desta temática foi atingido através das interligações mais 

específicas do tema, as quais demonstram a imprescindibilidade que uma comunicação que 

acompanhe o dinamismo das redes para que as características essenciais desses 

entrelaçamentos e os próprios laços sejam mantidos. 

Contudo, o que causa maior interesse é perceber que a evolução do conceito de redes 

organizacionais solidárias se aprimorou juntamente com o aprofundamento e disseminação de 

pensamentos como governança e sustentabilidade. Assim, o amadurecimento do entendimento 

de que o constructo social se faz mais importante para que os indivíduos alcancem uma 

perspectiva mais altruísta no modo de viver em sociedade imprescinde de valores como ética, 

transparência e equidade. 

Depreende-se que redes organizacionais solidárias são interconexões entre os mais 

variados atores, sejam eles indivíduos ou organizações, que buscam conceder poder à 

solidariedade e ao voluntarismo para que sejam criados caminhos mais isonômicas em direção 

à ascensão econômica e social, nos quais a desigualdade se torna ferramenta para o 

crescimento, e não empecilho. 

Pautando-se basilarmente na economia solidária, o entrelaçamento organizacional 

solidário almeja ultrapassar as barreiras do capitalismo consciente. No entanto, para alguns, 

ainda restam determinadas inquietações a serem respondidas quanto à profundidade e à 

perpetuidade da economia solidária, e principalmente no que se refere à manutenção de redes 

organizacionais solidárias caso o capitalismo devore o pensamento coletivo politicamente 

correto. 

Conclui-se que as redes solidárias estão adquirindo dimensões relativamente 

intangíveis, porém, ainda se encontram em processo de edificação, o que nos possibilita o 
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direito de participação efetiva neste sociograma no qual cada indivíduo deve contribuir para a 

materialização dessa utopia coletiva. 
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RESUMO 

 
A frequência nas mudanças no ambiente empresarial exige que as empresas tenham uma elevada capacidade de 

adaptação. Neste contexto, é fundamental que os mecanismos para avaliar suas ações e operações possibilitem 

análise objetiva da situação atual de forma a contribuir nas projeções e ações que levem ao alcance da sua visão 

de futuro. Dentro desse enfoque, os indicadores de desempenho operacionais tornam-se instrumentos eficazes 

para esta análise, sobretudo quando o que se busca é uma resposta eficiente ao consumidor. Destarte, o presente 

estudo buscou analisar a relação existente entre os indicadores operacionais utilizados nos Serviços Postais e a 

orientação para a resposta eficiente ao consumidor (ECR). A abordagem teórica foi desenvolvida a partir de 

contribuições de vários autores, em especial Ballou, Severo Filho, Christopher, Ghisi e Nauri. No aspecto 

metodológico, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa e descritiva, com delineamento bibliográfico, 

documental e participante realizado em um estudo de caso na Gerência Operacional da ECT/DR/RO. Os dados 

foram coletados em documentos, intranet e nas entrevistas estruturadas realizadas com 13 coordenadores; e em 

seguida tratados por meio de técnicas aplicáveis aos estudos qualitativos. Os resultados mostram que dentre os 

indicadores do ECR aplicáveis aos serviços postais, os mais utilizados pela ECT-DR-RO são os de qualidade e 

desempenho, além de outros indicadores que, mesmo não constando na literatura mostram uma estreita relação 

com uma Resposta Eficiente ao Consumidor. 

 

Palavras-chave: Qualidade em Serviços. Indicadores Operacionais. Indicadores de Qualidade 

 

1  INTRODUÇÃO 

A explosão do comércio internacional, a estabilização econômica produzida pelo real e 

as privatizações da infraestrutura foram alguns os fatores que mais impulsionaram o processo 

de mudanças da logística no Brasil. 

A logística passou por um processo revolucionário, tanto em termo de práticas 

empresariais, quanto da eficiência, qualidade e disponibilidade da estrutura de transportes e 

comunicações elementos fundamentais para existência de uma logística moderna.  As 

indústrias e organizações de grande porte com ênfase em logística tiveram a percepção de 



 

851 

 

desenvolver processos e ferramentas que refletissem a necessidade e satisfação de seus 

parceiros e clientes finais.  

Assim, a Resposta Eficiente ao Consumidor ou em inglês Efficient Consumer 

Response (ECR) surge como uma ferramenta facilitadora do trabalho conjunto entre os 

parceiros comerciais, visando fundamentalmente à satisfação do consumidor, maximizando, 

consequentemente, a eficiência do negócio (Peache, 1996). 

Com advento da TI, o ECR traduz um esforço colaborativo do canal de distribuição, 

para promover a eficiência e a resposta para consumidores, através de novas formas de 

coordenação e cooperação, juntamente com novas aplicações de tecnologia de informação 

(GHISI, 1997). 

Alinhados a estratégia de gestão, o ECR é percebido como uma estratégia delineada 

para eliminar ineficiências e custos que não agregam valor ao longo da cadeia de suprimentos, 

para poder assim, melhor satisfazer os consumidores (KURNIA, SWATMAN E SCHAUDER, 

1999). 

O ECR é uma estratégia que estimula os participantes da cadeia de suprimentos a 

estudar e aplicar métodos que possibilitem o trabalho conjunto entre os participantes, para que 

juntos consigam atingir a missão da cadeia como um todo (GHISI ET AL, 2001). 

Seguindo esse cenário de grandes transformações, a Empresa de Correios e Telégrafos 

do Brasil, atuando na área de Serviço Postal, vislumbrou não somente o trânsito de 

correspondências da sociedade em geral, mas as necessidades postais. Dessa forma, foram 

alterados e ampliados os processos para que acompanhassem as mudanças no mercado 

competitivo e os inúmeros avanços tecnológicos. 

Neste panorama, a adaptação à realidade nos serviços postais se torna uma 

necessidade. A ECT começa a transportar tanto correspondências quanto mercadorias em 

conjunto com parceiros. Posteriormente, passa a prestar serviços sociais e financeiros, 

vinculados ou não aos serviços postais, procurando atender as exigências de sua clientela. 

Assim, no cenário atual apresentado pelo mercado, a logística tem se revelado cada 

vez mais como um importante instrumento intra e interorganizacional, o que a torna uma 
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ferramenta preponderante na definição tanto da estratégia quanto dos indicadores de 

Desempenho que auxiliam na Gestão Empresarial.  

Diante de todo o contexto apresentado, tem-se então a questão de pesquisa a ser 

respondida: “existe relação entre os indicadores operacionais e as práticas do efficient 

consummer response (ECR) na Empresa de Correios e Telégrafos – DR/RO?”. 

Para buscar respostas ao problema proposto, a pesquisa teve como objetivo geral:  

Analisar a relação existente entre os indicadores operacionais utilizados  nos Serviços Postais  

e a orientação para a resposta eficiente ao consumidor (ECR) na Empresa de Correios e 

Telégrafos – DR/RO. E como específicos: (1) Levantar, com base na literatura, os principais 

indicadores de desempenho de processos inerentes à ECR; (2) Identificar as ferramentas de 

monitoramento para otimização de processos utilizada pela ECT-DR-RO; (3)Verificar 

existência de indicadores de desempenhos inerente à ECR na ECT-DR-RO; e (4) Comparar os 

resultados obtidos nos indicadores ECR com os demais indicadores operacionais da DR/RO e 

as metas de desempenho e qualidade operacional estabelecido pela ECT 

1.1 Justificativa 

.No Brasil, a visão da logística como uma ferramenta estratégica preponderante para 

um processo integrador, tanto das organizações do setor de produção quanto para as do setor 

de prestação de serviços, começou a ganhar relevância a partir da década de noventa, marcada 

pela explosão do comércio internacional, pela estabilização econômica e pela privatização da 

infraestrutura (FLEURY, 2000).  

Neste cenário, é preciso comprovar a efetividade de cada ação através dos indicadores 

mais apropriados. Entretanto, determiná-los não é uma tarefa tão fácil assim, é necessário que 

esses indicadores estejam alinhados à estratégia e objetivos da empresa e que o conjunto 

desses indicadores ilustre perfeitamente a realidade da situação. Para isso, é preciso que sejam 

bem definidos e revisados, para que consiga demonstrar de forma mais acertiva possível os 

resultados atingidos conforme planejados. Em virtude desta necessidade é que a ECT/DR/RO, 

vem desenvolvendo e aprimorando cada vez mais a ferramenta em Indicadores de 
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Desempenho, em face da importância de destaque em uma organização em prestação de 

serviços postais. 

Neste contexto, este trabalho tem a intenção de contribuir do ponto de vista teórico-

empírico com a produção de novos conhecimentos para uma melhor  compreensão do 

desdobramento da estratégia em Indicadores de Desempenho bem como do alinhamento 

destes com a Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), a partir do fenômeno que se observa 

na Gerência Operacional. Do ponto de vista prático, dentro desta proposta, tentar conciliar 

este conhecimento com a realidade operacional dos Serviços Postais em termos de 

ferramentas e segmentos postais.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este estudo traz uma abordagem teórico-empírica à Logística Empresarial, com foco 

nos Indicadores de Desempenho para uma Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR), ambos 

no contexto da Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

 

2.1  Logística Empresarial 

Muitas vezes confundida com a gestão da cadeia de abastecimento, desde o final dos 

anos 1980 a logística vem ganhando bastante popularidade e ampliação no seu escopo. No 

entanto, a definição de gestão da cadeia logística é mais abrangente que o conceito de 

logística. 

A logística gerencia atividades como: transportes, manutenção de estoques, 

processamento de pedidos, compras, armazenagens, manuseio de materiais, embalagens, 

padrões de serviços ao cliente e produção, englobando todas essas ferramentas a prestação de 

serviço como um todo. (FLEURY, 2000). 

De forma semelhante, o serviço logístico está calçado em três pilares: a 

disponibilidade, o desenvolvimento operacional e a confiabilidade do serviço. A 

disponibilidade está ligada diretamente à existência do produto e que ele esteja em perfeita 
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condições. O desempenho operacional é basicamente o tempo gasto para receber o pedido, 

processá-lo e entregá-lo ao cliente final. E, finalmente, a confiabilidade diz respeito à 

qualidade das ações praticadas na função logística. A combinação dessas três ferramentas 

resulta num alto custo logístico (BOWERSOX E CLOSS, 2001).  

Alguns autores definem o SCM como no atual ambiente de negócios, como uma 

ferramenta que permite ligar o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção e a 

atividade de compra de tal modo que os consumidores tenham um alto nível de serviço ao 

menor custo total, simplificando assim o complexo processo de negócios e ganhando 

eficiência (BALLOU, 2006; CHOPRA E MEINDL, 2003; BOWERSOX E CLOSS, 2001). 

A gestão da cadeia logística é a integração dos processos de negócio do consumidor 

através dos fornecedores de produtos, serviços e informação, com o objetivo de acrescentar 

valor para o cliente (LAMBERT, 1998). 

A cadeia logística não é composta apenas de movimentação de produtos físicos entre 

empresas. Envolve, também, o fluxo de informação e capitais entre as mesmas companhias. A 

comunicação é fator preponderante para a gestão da cadeia logística, uma vez que os 

membros da cadeia logística têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar as 

operações da cadeia, pois são essas medidas que permitem reduzir os custos e aumentar as 

receitas. (CHRISTOPHER, 2007). 

Diante do avanço tecnológico, o maior fator restritivo que as empresas devem levar 

em consideração ao planejarem suas operações logísticas passa a ser o econômico e não mais 

o tecnológico. Portanto, há de ser escolher entre nível de serviço e custo. A contribuição maior 

que a logística pode lhes oferecer é a possibilidade de adquirir vantagens competitivas que 

proporcionem um nível mais alto de serviço aos seus clientes. Essas vantagens são obtidas por 

duas premissas: custos mais altos e customização de serviços. (BOWERSOX E CLOSS, 

2001) 

O ECR tem como objetivo estabelecer um fluxo consistente de informações e produtos 

que se incluem bidirecionalmente na cadeia logística de abastecimento, tendo em conta a 

manutenção do abastecimento do ponto de venda a custos baixos e em estoques adequados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
file:///C:/D:F:refLambert
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimentação_de_material
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informação
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_(economia)
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A resposta eficiente ao consumidor exige o repensar de toda a cadeia de valor, de 

forma a conseguir a torná-la mais ágil e eficiente no fornecimento aos consumidores, dos 

produtos certos e ao preço esperado.  

Este conceito estabelece que seja mantido um fluxo consistente de produtos e 

informação que caminham bidireccionalmente na cadeia logística de abastecimento, tendo 

como objetivo a manutenção do abastecimento no ponto de venda a custos baixos e níveis 

adequados. Para Ghisi et al (2001), o ECR também é  uma estratégia, visto que estimula os 

participantes da cadeia a estudarem implementarem métodos que possibilitem o trabalho 

conjunto entre os participantes, para que juntos consigam atingir a missão da cadeia como um 

todo. 

Nessa perspectiva, o ECR abrange uma série de tecnologias e processos. As 

tecnologias fornecem a estrutura base para a aceitação dos processos que são fundamentais 

para a aplicação das estratégias do ECR e, por sua vez, o inter-relacionamento das estratégias, 

processos e tecnologias, formam a estrutura do ECR. A otimização dessa estrutura é 

possibilitada por meio da aplicação de quatro importantes estratégias de apoio: (1) Reposição 

eficiente dos produtos; (2) Variedade eficiente dos produtos; (3) Promoção eficiente dos 

produtos; e (4) Introdução eficiente dos Produtos (GHISI ET AL, 2001, p.11).  Estas 

estratégias contam com o apoio de dois processos chave: Gestão por classes/categorias e 

Reposição contínua de produtos. 

Por outro lado, a efetividade na aplicação do ECR requer que as organizações 

ultrapassem diversas barreiras estruturais e culturais, compartilhem informações, e tal feito 

impõe modificações na forma de fazer negócio. E o que se observa é que, em pleno século 

XXI algumas organizações ainda não acordaram para isso, e que é necessário o 

estabelecimento de novos relacionamentos entre as empresas, onde os costumes tradicionais 

de negócios sejam trocados por formas de gestão alicerçadas na integração e formação de 

alianças inter-organizacionais, com aporte tecnológico. Nessas novas formas de fazer negócio, 

“as conexões devem estar baseadas na cooperação entre empresas, focadas na filosofia win-

win” na qual “os ganhos são compartilhados entre todos os elos da cadeia). ¨ (GHISI ET AL, 

file:///C:/D:F:wikiFluxo
file:///C:/D:F:wikiCustos
file:///C:/D:F:windex.php%3ftitle=Reposição&action=edit&redlink=1
file:///C:/D:F:wikiPromoção
file:///C:/D:/F:refGhisi
file:///C:/D:F:wikiCooperação
file:///C:/D:F:windex.php%3ftitle=Win-win&action=edit&redlink=1
file:///C:/D:F:windex.php%3ftitle=Win-win&action=edit&redlink=1
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2001, p.11).  

 

2.2 Indicadores de Desempenho 

A necessidade de competitividade da empresa impõe aos gestores a utilização de 

instrumentos gerenciais, técnicas e métodos para tomada de decisões e avaliações 

consequentes em termos de sua monitoração e controle (Moisés, 1997). Neste contexto, os 

indicadores de desempenho despontam como um dos instrumentos capazes de auxiliar na 

definição do planejamento estratégico e na consequente determinação das estratégias 

empresariais. E ainda, permitem verificar a propriedade com que as decisões foram tomadas 

e, eventualmente, corrigir e readequar o processo vigente de gestão. 

Esta nova realidade trouxe a necessidade de tomadas de decisões estratégicas rápidas, 

que antes podiam ser feitas em um ritmo mais lento. A partir desta necessidade, algumas 

empresas passaram a adotar diferentes métodos que permitissem acelerar a obtenção de dados 

sobre o desempenho organizacional de modo que os administradores pudessem corrigir rumos 

e planejar mudanças e reações aos concorrentes. Com isso, a melhoria do controle do 

desempenho torna-se desafio, seja na obtenção de dados confiáveis e representativos, seja no 

estabelecimento dos padrões de comparação e de desempenho (GODOY, 2009).  

No Brasil as empresas passaram a sentir esta necessidade, principalmente depois da 

abertura ocorrida na década de 90, quando muitas não estavam preparadas para concorrer ou 

sequer possuíam claros mecanismos de medição de desempenho. De um modo geral, a 

medição de desempenho ocorria nas companhias multinacionais, que importavam os modelos 

de suas matrizes no exterior, e implementavam (às vezes parcialmente) nas unidades locais. 

(CHRISTOPHER, 2007) 

O primeiro grande passo no sentido da melhoria do desempenho nas organizações 

brasileiras deu-se pela implementação de Sistemas da Qualidade e, em paralelo, muitas 

passaram a desenvolver ou comprar softwares operacionais para o registro e guarda das 

informações em ambiente informatizado, o que favoreceu a coleta de dados. (GODOY, 2009). 
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Deste ponto em diante, o ambiente esteve então mais favorável a avaliações de 

desempenho, embora até hoje encontremos nos gestores, algumas dificuldades para a 

definição de indicadores. 

No tocante às medidas de desempenho, as perguntas constantemente feitas por 

gerentes e administradores são aquelas que Hronec (1994) cita em Sinais Vitais: "o que deve 

ser medido?"; "por que medir o desempenho?"; "como medi-lo?"; "fazer a medição a cada 

quanto tempo?". Por isso é preciso dispor de informações e dados que permitam gerenciar o 

presente e o futuro das organizações devido às constantes mudanças das condições do 

mercado.  

Dessa forma, um sistema de medição de desempenho pode ser considerado conjunto 

de medidas referentes à organização como um todo, às suas partições (divisões, departamento, 

seção, etc.), aos seus processos e às suas atividades organizadas em blocos bem definidos, 

para que, assim, possa refletir certas caraterísticas do desempenho para cada nível gerencial 

interessado." (MOREIRA, 1996). 

O objetivo de sistema de medição de desempenho em organizações é estabelecer o 

grau de evolução ou de estagnação de seus processos, assim como, da "adequação ao uso" de 

seus bens e serviços, fornecendo informação adequada, no momento preciso, a fim de tomar 

as ações preventivas e/ou corretivas que levem à conquista das metas organizacionais.  

A própria definição de medidas de desempenho está direcionada ao fornecimento de 

informações-chave que ajudam a explicar ou apontar ações: 

 

"As medidas de desempenho são sinais vitais da organização e elas qualificam e 

quantificam o modo como as atividades ou "outputs" de um processo atingem suas 

metas, assim as medidas de desempenho respondem à pergunta como você sabe?" 

(HRONEC, 1994, p.1). 

 

De forma geral, as medidas de desempenho permitem conhecer: como as coisas estão 

sendo feitas; se as metas estão sendo atingidas; se os clientes estão satisfeitos; se os processos 

estão sob controle; e onde o processo de melhoria é necessário. Desse modo, desempenho de 
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um produto pode ser definido, como "o conjunto de habilidades funcionais e propriedades que 

o fazem adequável (e vendável) para uma finalidade específica" conforme (HRONEC, 1994). 

Assim, pode-se inferir que o desempenho de um produto ou de um serviço dependerá 

de como cada um satisfaz os requisitos, as necessidades e as expectativas dos clientes. Assim, 

produtos ou serviços podem ter a mesma finalidade primária, mas, diferentes especificações 

ou características, que solicitarão ou não um ajuste em seus projetos. 

 

2.3 A Empresa de Correios e Telégrafos e a Diretoria Rondônia 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), instituída pelo Decreto nº 509, 

de 20 de março de 1969, por meio da transformação em empresa pública do Departamento 

dos Correios e Telégrafos (DCT), é entidade integrante da Administração Indireta, com 

personalidade jurídica de direito privado e autonomia patrimonial, administrativa e financeira. 

Vinculada ao Ministério das Comunicações nos termos da Lei dos Serviços Postais 

(Lei n.º 6538/78), a ECT tem a competência de explorar o serviço postal e o serviço de 

telegrama em todo o território nacional, assim como nos lugares em que os princípios e 

convenções internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade.  

As atividades finalísticas da ECT compreendem, segundo o § 1º do art. 2º da Lei nº 

6538/78, de 22 de junho de 1978: a) planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço 

de telegrama; b) explorar atividades correlatas; c) promover a formação e o treinamento de 

pessoal ao desempenho de suas atribuições; d) exercer outras atividades afins, autorizadas 

pelo Ministério das Comunicações (FGV, p.18). 

A evolução da ECT pode ser apresentada em três macro fases, a) 1970 a 1979: 

estruturação e criação de modelos técnico-operacionais; b) 1980 a 1989: aperfeiçoamento e 

desenvolvimento dos modelos; c) a partir de 1990: diversificação dos serviços. 

Nessa última fase foi quebrado o monopólio dos serviços de correios com a efetivação 

de parcerias de forma a ampliar a variedade de opções para seus clientes.  

No entanto, já na década de 80, haviam sido abertas cerca de 300 novas agências na 

modalidade de parcerias e no início dos anos 90, a ECT adotou o sistema de franchising, 
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permitindo, assim, que fossem instaladas 1.700 novos pontos de atendimento, sobretudo nos 

grandes centros urbanos. No sistema de franquias a atividade de atendimento é executada pelo 

franqueado, enquanto a ECT realiza a gestão do fluxo operacional como um todo.  

Em 1997, os serviços executados pelo setor privado representavam cerca de 49% da 

receita global dos serviços de correios no Brasil. Tais atividades podiam ser realizadas pela 

própria empresa ou por agentes privados, terceirizados por meio de contratos ou convênios 

mediante autorização do Ministério das Comunicações (BRASIL, 1999). 

A partir de nove de outubro de 2009 os Correios adotaram uma nova Identidade 

Corporativa e estabelece suas diretrizes institucionais na declaração de Negócio, Missão, 

Visão e Valores mais adequados aos novos tempos e que melhor o posicionasse frente aos 

crescentes desafios.(BRASIL, ECT, 2008). 

A história da Diretoria Regional em Rondônia - ECT/DR/RO está diretamente ligada à 

evolução política do próprio Estado. Ex-integrante de Mato Grosso, com o nome de Guaporé, 

Rondônia foi elevada à categoria de estado em 1981, depois de ter sido Território Federal de 

Guaporé e de Rondônia. A região passou a ser conhecida no início do século XVII, época em 

que aventureiros europeus buscavam as “drogas do sertão”. Faz limite com o Amazonas, 

Mato Grosso, a República da Bolívia e o Acre. A capital é Porto Velho, na qual está o Palácio 

Presidente Vargas, sede do Governo Estadual. 

Em 02/10/1914, Porto Velho era conhecido político-administrativamente como 

Município e em 13/09/1943 como capital de novo Território Federal do Guaporé, que mais 

tarde, em 17/02/1956, passava a se chamar de Território Federal de Rondônia, em 

homenagem ao Marechal Cândido da Silva Rondon.  

Em maio de 1973 foi instituída REOP (Regional Operacional) da DR/AM, em 01 de 

junho de 1983 foi criada a então DIRETORIA RONDÔNIA, agora constituída com um 

quadro próprio. Ao longo dos tempos foi sendo adequadas as necessidades da Diretoria, hoje 

o corpo técnico e operacional estar exposto da seguinte forma. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa de campo se desenvolveu na Empresa de Correios e Telégrafos Diretoria 

Regional de Rondônia. 

O presente estudo caracteriza se, quanto à natureza como uma pesquisa aplicada. 

Segundo Ander-Egg apud MARCONI e LAKATOS (1990), a pesquisa aplicada "caracteriza-

se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados, imediatamente, na 

solução de problemas que ocorrem na realidade.".  

Com abordagem qualitativa, do ponto de vista da forma, é caracterizada pela tentativa 

de explicar em profundidade o significado e as características dos resultados das informações 

obtidas, por meio de entrevistas e observação, sem mensuração quantitativa, reduzindo a 

distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, por meio da lógica da análise 

fenomenológica, pela descrição e interpretação. O pesquisador é parte integrante do objeto de 

estudo; vale-se das suas experiências pessoais, busca uma profunda compreensão do contexto, 

sendo as hipóteses menos estruturadas, o que torna a pesquisa flexível (OLIVEIRA, 2007; 

TEIXEIRA, 2005). 

Quanto aos objetivos, trata- se de uma pesquisa, descritiva, a qual é utilizada quando 

se tem de descrever características de grupo, estimar a proporção de elementos numa 

população específica que tenha determinada característica; e descobrir ou verificar a relação 

entre as variáveis Conforme (MATTAR 1996, p.23).“são caracterizadas por possuírem 

objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem bem estruturadas e dirigidas para a 

solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação”.  

Quanto aos procedimentos trata-se de um estudo de caso. O estudo de caso é uma 

metodologia que pode ser adotada na investigação prática de um trabalho. É um estudo 

detalhado, com base em dados coletados em um ou mais locais ou grupos de pesquisa, como 

as organizações e seus setores, ou as pessoas e seus grupos. Segundo Cervo, Bervian e Da 

Silva (2007, p. 67), o estudo de caso “é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, 

grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos 

variados de sua vida”. O estudo de caso se assemelha mais a uma abordagem metodológica de 
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pesquisa que a um tipo de procedimento. É composto de três fases: uma exploratória; outra de 

sistematização de coleta de dados e delimitação do estudo, e a última de análise e 

interpretação das descobertas (YIN, 2005). Enfatiza a interpretação de um caso particular e 

busca retratar a realidade de forma complexa e profunda (VERGARA, 2000).  

A unidade de análise é a Diretoria Regional de Rondônia, Gerência Do Centro De 

Tratamento De Cartas E Encomendas (GCTCE), em virtude de dispor de características 

estruturais favoráveis à realização dos levantamentos na área operacional, com ênfase em 

Logística Operacional. A população pesquisada foram os colaboradores e mais 13 

coordenadores e/ou Gerentes operacionais que laboram com os índices: Índice de 

Desempenho Operacional (IDO) e Índice de qualidade Operacional (IQO), Gerentes de 

Centro de Distribuição Domiciliar (CDD), Centro de Entrega de Encomendas (CEE), Centro 

de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), além do Setor de Reclamações, no intuito de 

se compreender qual ou quais os fatores que impactam diretamente no resultado de cada 

segmento, assim como, descrever como são geridas metas de desempenhos e padronização 

dos processos que envolvem cada um dos segmentos. 

Para operacionalização da Pesquisa, em busca do objetivo pretendido, o estudo foi 

desenvolvido em 4(quatro) fases operacionais de acordo com os objetivos específicos 

definidos, as quais são apresentadas no é apresentado na figura 1. 

Figura 1 – Fases Operacionais da Pesquisa 

FASE  Denominação e Descrição da Fase 

Primeira  Bibliográfica. Realizou-se uma busca em bases bibliográficas com finalidade de levantar dados 

sobre indicadores de desempenho e Indicadores de ECR disponíveis na literatura.   

Segunda Documental e Observacional. Analisou-se uma série de documentos internos situados na base 

de dados disponíveis na página da empresa (INTRANET), tais como: relatórios mensais com os 

indicadores de reclamações, indicadores em segmento de (IDO e IQO); relatórios de reuniões 

entre os gerentes operacionais e manuais operacionais, além de observação participante, por ser 

parte do processo em estudo. 

Terceira Comparativa. Foram identificados os indicadores inerentes à ECR utilizados na ECT-DR-RO. 

Quarta Alinhamento. Por meio de entrevistas com os coordenadores foram levantados dados relativos à 

gestão dos processos operacionais da DR-RO e ao monitoramento das metas estabelecidas pela 

ECT, bem como os principais resultados dos indicadores monitorados. Confrontou-se os 

resultados dos indicadores (ECR e DR-RO) com as Metas estabelecidas pela ECT para verificar 

se a DR-RO exerce monitoramento no processo produtivo e se a adequação desses índices 

resulta em uma otimização de processos que levem a uma resposta eficiente ao consumidor. 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Os principais dados coletados na entrevista constam das respostas dos coordenadores 

às seguintes questões: (1) você tem conhecimento nos resultados de outros segmentos?;(2) 

Você recebeu treinamento para atuar na área operacional?;(3) segmento está sob sua 

responsabilidade alcança meta da ECT?; (4) As informações disponibilizadas no sistema 

auxiliam no monitoramento?;(5) Os aspectos: Trabalho em Equipe e Salientar a Atenção ao 

Consumidor são preponderantes no alcance dos indicadores operacionais?; (6) Você tem 

conhecimento do sistema SAPPP e PMA ?; (7) A aquisição de mais linhas para RPN,LTN e 

LTR, ajudaram indicadores?; (8) Existem reuniões para deliberações de melhoramento de 

Indicadores?; (9)  Houve melhoria na compreensão dos objetivos organizacionais?; (10)  O 

Departamento FALE CONOSCO, participa das deliberações sobre melhoria do processo 

operacional? 

Para leitura, descrição e análise do conteúdo extraído das fontes consultadas, foram 

aplicadas técnicas que analisam as comunicações, nas quais se utilizam procedimentos 

sistemáticos e objetivos para descrever o conteúdo das informações e “procura conhece aquilo 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (Bardin, 1991, p.44). 

Das fontes bibliográficas consultadas na fase 1, para fins de análise, resultou na 

construção de Quadro contendo os principais indicadores de desempenho de processos , com 

destaque para os indicadores relacionados à ECR encontrados na literatura pesquisada. 

Identificou-se em documentos internos, relatórios e manuais operacionais a existência 

de palavras chaves que aproximassem de ferramentas, segmentos, monitoramento, otimização 

de processos, desempenho e indicadores. Para análise foi constituído um quadro (Figura 2), a 

seguir apresentado, o qual apresenta as principais informações extraídas nos documentos 

disponibilizados pela ECT-DR-RO.  
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Figura 2 – Informações extraídas dos Dados Coletados em Documentos 

DOCUMENTO ANALISADO INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS 

Mapa mensal de cesta de indicadores Acompanhamento dos Índices mensais de cada indicador 

Site do DECAR (intranet); Análise de dados (distribuição) /mensuração 

Site do DENCO (intranet); 
Análise do tratamento de informações para abastecimento de 

bancos de dados 

Site do FALE CONOSCO (intranet) Acompanhamento dos índices de reclamações e indenizações 

Relatório mensal de IDO/IQO 
Levantamento e confronto de índice em desempenho/qualidade 

operacional 

Ficha técnica de indicadores Absorver técnica de manuseio na busca de peso/meta 

Manuais operacionais (MANENC, MANTRA, 

MANQUA, MANPLA, MANDIS e MANTIC). 
Conhecer, trâmites no tráfego postal 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Com base nestas informações, elaborou-se um quadro contendo lista de ferramentas de 

monitoramento para otimização de processos utilizadas pelos correios e respectivos 

indicadores encontrados nos documentos analisados.   

Em seguida, estabeleceu-se o comparativo entre os quadros de indicadores construídos 

nas fases um e dois, o que resultou em um conjunto de indicadores ECR com aplicação na 

Unidade Pesquisada – ECT-DR/RO. 

Por fim, os dados da entrevista foram tratados utilizando planilha do MS Excel e 

sintetizados por meio de análise de conteúdo. Os resultados dos indicadores foram 

disponibilizados pelos gestores em meio eletrônico (tabelas e gráficos) e os principais 

resultados também tratados em planilha. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

4.1 Resultado da Primeira Fase 

Das fontes bibliográficas consultadas na fase 1, além de todo o capítulo de referencial 

teórico, o produto resultante, o qual foi utilizado também como quadro de análise para as 

demais fases da pesquisa, é apresentado na figura 3. 
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Figura 3 -  Indicadores de Desempenho e Indicadores em ECR 

INDICADORES EM ECR Autor 

1. Conscientização da força de trabalho para a importância do alcance dos objetivos.  

Ghisi et al. 

(2001) 

2. Cultura organizacional focada no consumidor 

3. Trabalho em Equipe 

4. Controle dos Custos Operacionais 

5. Ganho de produtividade (eficácia e flexibilidade operacional com a eliminação de 

custos desnecessários) 

6. Atualização da tecnologia aplicável aos processos 

7. Foco nos processos-chave (agregação de valor) 

8. Reavaliação dos indicadores de desempenho 

9. Melhoramento contínuo (melhorias em todos os indicadores 1 a 8 apresentados). 

INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROCESSO Autor 

1. IQO – Indicador de Qualidade Operacional (Qualidade: grau em que o produto ou 

serviço satisfaz as necessidades e expectativas do cliente)  

(Hronec 

1994) 

2. IDO – Indicador de Desempenho Operacional (desempenho competitivo não depende 

apenas de características da firma ou da tecnologia, mas de uma coleção de habilidades e 

modelos de ação combinados). 

Pettigrew e 

Whipp 

(1993)  

Fonte: elaborado pelos autores baseados em Ghisi et al. (2001); Hronec (1994);  Pettigrew e Whipp (1993) 

  

Importante ressaltar que os indicadores em ECR acima identificados referem-se ao 

primeiro nível de implantação do processo ECR – Aperfeiçoamento de Processos Internos, 

apresentado por Ghisi et al. (2001), uma vez que o foco do presente estudo são os indicadores 

operacionais.  

De forma geral, estes indicadores contribuem significativamente para o 

monitoramento dos aspectos-chave que a organização deve focar internamente quando decide 

implantar o modelo Efficient Consumer Response - ECR (Resposta Eficiente ao 

Consumidor). Para as fases dois e três do ECR, os aspectos monitorados estão relacionados 

aos demais stakeholders da cadeia de suprimentos, os quais não serão contemplados no 

presente estudo. 

 



 

865 

 

4.2 – Resultado da Segunda Fase 

Na segunda fase, analisou-se uma série de documentos internos, além de observação 

participante com fins de identificar as ferramentas de monitoramento para otimização de 

processos utilizadas pela ECT-DR-RO e respectivos indicadores. 

Os dados mostram que as ferramentas utilizadas para monitorar os processos 

constituem-se em: a) manuais operacionais: MANENC, MANTRA, MANQUA, MANPLA, 

MANDIS e MANTIC; (b) Mapa mensal de cesta de indicadores; (c) Intranet: site do DECAR, 

DENCO, FALE CONOSCO; (d) Ficha técnica de indicadores; e (e) Relatório Mensal de 

IDO/IQO. Especificamente para a área operacional, são dois os manuais aplicáveis -  

MANDIS E MANENC 

Em relação aos indicadores mapeados a partir do Mapa Mensal de Cesta de 

Indicadores, Ficha Técnica de Indicadores e Relatório Mensal de IDO/IQO, verificou-se que 

de forma geral o monitoramento do desempenho é realizado por meio de uma cesta de 

indicadores agregados em dois índices: o IDO e o IQO, cuja descrição consta na figura 4. 

 

Figura 4 -  Índices de Desempenho e de Qualidade Operacional 

Índice de Desempenho Operacional - IDO 

Representa a visão do Processo. A cesta de indicadores pretende medir o desempenho da Regional 

no conjunto de serviços da área operacional. Os indicadores de âmbito nacional não deixam de ser 

contemplados, mas possuem pesos menores, procurando dar ênfase para o processo operacional de cada DR. A 

cesta é composta pelos serviços de Mensagens, Encomendas, Internacional, Logística Integrada, Serviços de 

Transportes e Integridade. Implantação: Julho de 2007, com exceção do Indicador de Transportes, incluído na 

cesta em janeiro de 2009 e do Indicador de Integridade, incluído na cesta em 2013. 

Índice de Qualidade Operacional - IQO 

Representa a visão do Cliente. A cesta de indicadores estratégicos é mais enxuta e consta no Plano de 

Indicadores e Metas Estratégicas - PIME. Os indicadores apresentam o resultado da qualidade das principais 

famílias de serviços da ECT. As metas são acompanhadas pelo DPLAN e a cesta é composta pelos serviços de 

Mensagens, Encomendas, Internacional e Logística Integrada. Implantação: Julho de 2007  

Fonte: elaborado pelos autores 
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4.3  Resultado da Terceira Fase 

Para a terceira fase, conforme explicitado no capítulo de metodologia, estabeleceu-se o 

comparativo entre o quadro de indicadores construído na fase um (indicadores de ECR) e os 

indicadores mapeados nos documentos da DR-RO na fase dois, o que resultou em um 

conjunto de indicadores ECR com aplicação na Unidade Pesquisada – ECT-DR/RO, 

conforme mostra a figura 5. 

Figura 5 - Indicadores ECR encontrados na ECT-DR-RO 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Verificou-se, portanto, que após implantação desses dois indicadores (IDO/IQO) 

tornou se bem mais fácil para o gestor visualizar o quê, onde e como intervir  para resolver o 

problema. Portanto, o IDO/IQO além de configurar como uma cesta de indicadores aplicáveis 

ao ECR, apresenta-se também como a  principal ferramenta de monitoramento e avaliação dos 

serviços e produtos. 

 

RESULTADO / 

PESO

RESULTADO 

QUALITATIVO

95% (Peso 5)

Reuniões mensais 

para adequação de 

metas

96%  (Peso 4)

Ênfase na 

satisfação do 

cliente 

96%  (Peso 4) Maior harmonia

95%  (Peso 5) Redução de gastos

97%  (Peso 3)
Diminuição de 

retrabalho

97% (Peso 3) 

Aperfeiçoamento 

em mão de obra 

qualificada

96%  (Peso 4)

Maior flexibilidade e 

dinamismo no 

processo

96%  (Peso 4)
Adequação de 

novos métodos

96%  (Peso 4)
Busca por 

efetividade

96% (Peso 4) 
Ampliação em 

parcerias

 96% (Peso 4)
Ampliação do 

quadro efetivo

1. Conscientização da força de 

trabalho para a importância do 

alcance dos objetivos. 

IDO/IQO

2. Cultura organizacional focada 

no consumidor
IDO/IQO

INDICADORESLITERATURA 

(ECR /DESEMPENHO)

INDICADORES 

NA ECT-DR/RO

3. Trabalho em Equipe IDO/IQO

4. Controle dos Custos 

Operacionais
IDO/IQO

5. Ganho de produtividade 

(eficácia e flexibilidade 
IDO/IQO

6. Atualização da tecnologia 

aplicável aos processos
IDO/IQO

7. Foco nos processos-chave 

(agregação de valor)
IQO/IQO

8. Reavaliação dos indicadores de 

desempenho
IDO/IQO

9. Melhoramento contínuo 

(melhorias em todos os 

indicadores 1 a 8 apresentados ).

IDO/IQO

1.       IQO – Índicador de 

Qualidade Operacional
IDO/IQO

2.       IDO –Indicador de 

Desempenho Operacional 
IDO/IQO
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4.4 – Resultado da Quarta Fase 

Na quarta fase  por meio de entrevistas com os coordenadores foram levantados dados 

relativos à gestão dos processos operacionais da DR-RO e ao  monitoramento das metas 

estabelecidas pela ECT, bem como os principais resultados dos indicadores monitorados.  

4.4.1 Resultado da Entrevista 

Foram sintetizadas as respostas obtidas na entrevista realizada com os  gestores e o 

resultado é apresentado no figura 6. 

Figura 6 – Síntese das respostas obtidas na Entrevista com os Gestores. 

Questões da Entrevista Síntese das Respostas Obtidas 

1)    Você tem conhecimento nos resultados de outros segmentos?  Sim, todos 

2)    Você recebeu treinamento para atuar na área operacional? 
 Todos, no entanto necessitam de 

aperfeiçoamento 

3)   segmento está sob sua responsabilidade alcança meta da ECT? 
 Não, em virtude de falta de equipamentos 

operacionais 

4)    As informações disponibilizadas no sistema auxiliam no 

monitoramento? 
 Sim, todos. Com clareza e praticidade 

5)    Os aspectos: Trabalho em Equipe e Salientar a Atenção ao 

Consumidor são preponderantes no alcance dos indicadores?  
 Sim, todos. São aspectos importantes 

6)    Você tem conhecimento do sistema SAPPP e PMA ? 
 Dos trezes, apenas dois não conhece 

plenamente 

7)   A aquisição de mais linhas para RPN,LTN e LTR, ajudaram 

indicadores? 

 Sim, todos.  Houve melhorias nos 

indicadores.  

8)    Existem reuniões para deliberações de melhoramento de 

Indicadores? 

 Sim. Todos.  Reuniões periódicas;  falta 

maior comprometimento. 

9)  Houve melhoria na compreensão dos objetivos organizacionais? 
 Dos trezes, cinco informaram que a 

equipe não ajuda. 

10)  O Departamento FALE CONOSCO, participa das 

deliberações sobre melhoria do processo operacional? 

 Sim, todos.  Importante zelar pela 

integridade dos objetos. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

As respostas obtidas indicam que toda equipe vem desenvolvendo condições para a 

melhoria do Processo organizacional e ênfase em qualificação profissional. 

Por meio das entrevistas ficou evidenciado Processo elaborado para desenvolver 

atividades e uso de ferramentas condizentes com as indicadas na literatura para uma Resposta 

Eficiente ao Consumidor (ECR). A identificação e descrição do processo são compartilhadas 
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entre os gestores para o alcance da capacitação ideal na gestão de cada ferramenta/segmento. 

A figura 7 mostra o mapeamento do Macroprocesso que é desenvolvido na ECT/DR/RO. 

Figura 7 – Processos Operacionais Mapeados na Entrevista: 

Questões Macroprocesso/Indicador Resultado 

Informações disponibilizadas no 

sistema ajudam no monitoramento 

IDO / Pontualidade no 

encaminhamento aéreo e superfície 

Maior confiabilidade e apoio na 

tomada de decisão 

Houve aquisição de mais linhas 

para RPN,LTN e LTR 
IDO / Chegada no prazo 

Redução de insatisfação e 

diminuição de indenizações (custos) 

Comprometimento na 

compreensão dos objetivos 

organizacionais 
IQO / Qualidade na entrega 

Inexistência no Envolvimento de 

parte da equipe (técnico, tático e 

operacional), transparência de 

resultados, maior foco na prevenção. 

O FALE CONOSCO, participa das 

deliberações 
IQO / Integridade 

Levantamento e diagnósticos na 

redução de objetos espoliados 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

O conjunto, entrevistas e dados dos Processos Operacionais demostram o nível de 

capacitação que existe na DR/RO, a alocação de esforços ainda é baixo e os objetivos 

abordados pela organização não estão sendo almejados. Essa ação possibilita que parte dos 

indicadores deixe de ser alcançada. Em outras palavras, os gestores devem Alencar esforços 

no monitoramento das informações, permitindo desta forma a correção de rumos, ajustes e até 

mesmo mudanças completas na estratégia. O acompanhamento do desempenho por meio de 

indicadores permite à organização alinhar sua estratégia em todos os níveis e monitorar suas 

operações no curto prazo, visando à manutenção de sua vantagem competitiva em longo 

prazo. 

 

4.4.2 Resultado dos Indicadores DR-RO X Metas para os Indicadores ECT 

Com base nos resultados dos indicadores disponibilizados pelos gestores (Figura 5) 

buscou-se também conhecer as metas estabelecidas para os mesmos indicadores. Assim, o 

gráfico apresentado na figura 8 mostra as metas estabelecidas pela Empresa de Correios e 

Telégrafos (ECT) e os resultados obtidos pela DR-RO no ano 2012.  

 

Figura 8 – Desempenho e Qualidade Operacionais  DR/RO Ano 2012 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Verificou-se com base na figuras quadros 6, 7 e 8 a existência de aspecto favorável 

que contribui na busca constante pela conformidade na  meta estabelecida  pela ECT e que 

reflete em  aumento de qualidade em todos os níveis da operação postal: é o envolvimento da 

equipe. Como desfavorável, ausência de qualificação de mão de obra por parte da equipe e 

falta maior gerenciamento em qualificação organizacional. É preciso que o processo de 

desenvolvimento em gestão esteja alinhado com necessidade da organização. 

De modo geral, a análise dos resultados mostra que os índices utilizados pela 

ECT/DR/RO, possibilitam a avaliação em tempo real de todo o processo operacional bem 

como desenvolver métodos na busca de melhorias, racionalizando processos e buscando a 

Real IDO; 2011 Dez; 
79,58 

Real IDO; 2012 Dez; 
87,80 

Real IQO; 2011 
Dez; 73,80 

Real IQO; 2012 
Dez; 80,56 

Real IDO Meta IDO Real IQO Meta IQO

2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Real IDO 79,58 83,59 83,47 84,03 85,53 86,37 85,28 90,63 91,09 90,64 88,86 88,69 87,80

Meta IDO 96,51 96,24 96,46 96,68 96,90 97,12 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35 97,35

Real IQO 73,80 78,89 75,72 75,11 77,31 79,19 77,62 85,79 87,40 85,95 86,34 83,62 80,56

Meta IQO 95,07 93,65 93,99 94,33 94,68 95,02 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37 95,37

95% >= 100,00 %

>= 95 % e < 100,00 %

< 95 %
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tecnologia para o suporte necessário, evidenciando uma otimização de processos que leva a 

uma resposta eficiente ao consumidor. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a relação existente entre os indicadores 

operacionais utilizados nos Serviços Postais e a orientação para a resposta eficiente ao 

consumidor (ECR). Para se atingir o objetivo traçado, a pesquisa foi desenvolvida em quatro 

fases cada qual buscando respostas aos objetivos específicos traçados: (Fase 1) Levantar, com 

base na literatura, os principais indicadores de desempenho de processos inerentes à ECR; 

(Fase 2) Identificar as ferramentas de monitoramento para otimização de processos utilizada 

pela ECT-DR-RO; (Fase 3) Verificar existência de indicadores de desempenhos inerente à 

ECR na ECT-DR-RO; e (Fase 4) Comparar os resultados obtidos nos indicadores ECR com 

os demais indicadores operacionais da DR/RO e as metas de desempenho e qualidade 

operacional estabelecido pela ECT. 

A análise dos resultados da primeira fase mostra que a DR/RO, evidencia aspectos 

com primeiro nível de implantação do ECR, que desenvolve condições favoráveis na busca de 

adequação para minimizar ausência de inconformidade em relação aos demais níveis tanto os 

indicadores em Desempenho como em ECR. 

Já na segunda fase, os resultados revelam que dois sistemas bem alinhados 

(SAPPP/PMA), dão suporte para desenvolver condições de monitoramento e análise de cada 

ferramenta disposta dentro de cada indicador.  

Na sequência, a terceira fase da pesquisa mostra em seus resultados que IDO/IQO tem 

cumprido com sua criação, que é desenvolver condições para os gestores adequar às 

inconformidades operacionais. 

Por fim, a quarta fase revelou alguns achados a partir dos dados disponibilizados 

pelos gestores entrevistados. Na entrevista alguns gestores informaram que a necessidade de 

adequação deve ser compartilhada com as demais gerencias, em virtude de alguns métodos 
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não estarem alinhados, ocasionando retrabalho e por consequente perda de qualidade e 

desempenho, quanto aos resultados dos indicadores e metas essa falta de alinhamento ou 

inconformidade com métodos e processos dificultam na busca por metas melhores. 

De modo geral, a análise dos resultados mostra que os índices utilizados pela 

ECT/DR/RO, possibilitam a avaliação em tempo real de todo o processo operacional bem 

como desenvolver métodos na busca de melhorias, racionalizando processos e buscando a 

tecnologia para o suporte necessário. 

Utilizando-se dos resultados obtidos em todas as fases da pesquisa e respectivas 

análises, é possível assegurar que a DR-RO exerce monitoramento no processo produtivo por 

meio das ferramentas em Logística e que a adequação nos índices IDO/IQO resulta na 

otimização dos processos - o que, consequentemente, leva a uma resposta eficiente ao 

consumidor. Assim, respondendo à pergunta de pesquisa, é possível afirmar que os 

indicadores operacionais, IDO e IQO utilizados nos Serviços Postais estão alinhados e 

direcionados a uma resposta eficiente ao consumidor (ECR). 

Por outro lado, os dados ainda revelam a necessidade de reavaliação das 

funcionalidades e responsabilidades, reconhecendo quais são os gestores que devem ser 

responsáveis por determinados processos e atividades e delimitação das estratégias e 

resultados em comum, cada agente da cadeia deve arcar com as responsabilidades, pois o 

desempenho individual tem implicações claras no resultado final. 

Dessa forma, no cenário postal a Empresa de Correio e Telégrafo Diretoria Rondônia 

busca alternativas com o aperfeiçoamento dos indicadores, diferenciação das habilidades da 

força de trabalho e gerentes capacitados, Indicação da necessidade de se desenvolver 

capacidades (competências) e lideranças que permitam a exploração de novos objetos e 

âmbitos de atuação, Maximização econômica e consequente melhoria na qualidade dos 

serviços com menor custo para o cliente. 

Assim, embora esta pesquisa tenha se limitado a estudar o ECR sob o ponto de vista 

das ferramentas e indicadores operacionais da ECT DR/RO, ficou claro no decorrer do 

trabalho a importância da prática, vivência e domínio do conhecimento nesta nova área por 
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parte dos gestores e operadores de serviços postais. Assim, como complementares ao presente 

trabalho podem ser apontados estudos sobre mapeamento e desenvolvimento de competências 

em ECR aplicado no segmento de serviços postais, de forma que se mantenha neste cenário 

globalizado, onde a logística é parte essencial para reduzir a distância entre os indivíduos e 

organizações 
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RESISTÊNCIA DE ALEVINOS DE TAMBAQUI EXPOSTOS A DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DE AMÔNIA TOTAL 
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Claudio Brandão de Queiroz (UNIR) 

Fernanda Bay Hurtado (UNIR) 

RESUMO 

 

O tambaqui (Colossoma macropomum) é uma espécie de peixe considerada com grande potencial para a 

produção piscícola, uma vez que possui excelente desempenho zootécnico quando cultivada em cativeiro. 

Contudo, os efeitos dos compostos nitrogenados presente na água do viveiro durante o cultivo desta espécie, 

podem ser considerados um fator de risco para a produção aquícola devido à toxicidade da amônia (produto de 

excreção). O presente estudo objetivou verificar a resistência de alevinos de tambaqui expostos a diferentes 

concentrações de amônia total. Os testes foram realizados no Laboratório de Pesca e Aquicultura do Campus de 

Presidente Médici - UNIR. As concentrações de NH3 testada para a determinação da concentração letal de 50 % 

dos indivíduos foram: B (água de poço semi artesiano); 0,075 mg/L; 0,15 mg/L; 0,3 mg/L; 0,6 mg/L; 1,2 mg/L; 

2,4 mg/L; 4,8 mg/L; 9,6 mg/L; 19,2 mg/L e 38,4 mg/L. Observou-se que todos os peixes submetidos as 

concentrações de 9,6 mg/L; 19,2 mg/L e 38,4 mg/L morreram nas primeiras 34 h do experimento, sendo a 

CL50,96 horas de 7,76 mg/L. Os tempos de letalidade de 50 % (TL50,96 horas) dos indivíduos foram de 1h 34 min para 

a concentração de 38,4 mg/L; de 20 h para a concentração de 19,2 mg/L e 33 h para a concentração de 9,6 mg/L. 

A CL50,96 horas (7,76 mg/L) determinada mediante o teste  de toxicidade sugere que os alevinos de tambaqui 

possuem grande resistência a elevadas concentrações de amônia na água comparada a outras espécies tropicais, 

provando ser uma espécie de grande potencial para produção aquícola devido a sua rusticidade e excelente 

adaptação às condições do meio.  

 

Palavras–chave: Piscicultura. Colossoma macropomum. Toxicidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A produção de pescado em Rondônia é advinda em sua maioria da piscicultura, 

representando maior produção do que a pesca artesanal, uma vez que a pesca artesanal é 

desenvolvida por comunidades ribeirinhas como forma de subsistência, em contrapartida os 

fatores como alta disponibilidade de recursos hídricos, condições climáticas e localização 

próxima ao principal mercado consumidor (Manaus - AM), faz com que o estado se destaque 

na produção aquícola brasileira (XAVIER, 2013). 

Entre as principais espécies de peixes cultivadas (cativeiro) no estado, destaca-se o 

tambaqui (Colossoma macropomum), que por sua vez, também é a principal espécie de peixe 

cultivada na região Norte. No entanto, a facilidade na reprodução, a constante oferta de 
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alevinos; a resistência ao manejo; os bons índices zootécnicos; a boa aceitação no mercado, 

contribuem para que o tambaqui seja preferível durante a escolha da espécie a ser cultivada 

(SANDOVAL JUNIOR, 2013). Para Pedroza Filho, Rodrigues e Rezende (2016) o estado de 

Rondônia é atualmente considerado como sendo o maior produtor de peixes redondos do país. 

O tambaqui é uma espécie de água essencialmente tropical distribuído por toda a bacia 

do rio Amazonas, por se tratar de um peixe onívoro, quando criado na natureza se alimenta de 

frutas, sementes, além de fito e zooplâncton filtrados através das brânquias. Quando criado 

em cativeiro são alimentados com rações comerciais, que pode ser farelada, peletizada ou 

extrusada, apresentando nesse sistema de criação uma boa conversão alimentar (SILVA 

JUNIOR et al., 2011). 

Na piscicultura intensiva, a ração fornecida para cada fase de desenvolvimento dos 

peixes torna-se a principal fonte de compostos nitrogenados na água, resultante do 

catabolismo das proteínas. Sendo a amônia um composto nitrogenado que se apresenta no 

ambiente aquático em duas formas NH4
1+

 (amônio) e NH3 (amônia), onde a concentração 

dessa última torna-se um fator de risco para a recria de peixes devido a sua toxicidade 

(SANDOVAL JUNIOR, 2013).  

Antes de tudo, segundo Westers (2001) a amônia é o principal produto da excreção 

dos peixes, sendo responsável por 80% do total excretado por várias espécies. Martinez, 

Azevedo e Winkaler (2006), afirmam que estudos sobre a toxicidade da amônia para espécies 

de peixes dulcícolas neotropicais ainda são bastante escassos, contudo, o presente estudo 

objetivou verificar a resistência de alevinos de tambaqui expostos a diferentes concentrações 

de amônia total. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Compostos Nitrogenados e Toxicidade 

O nitrogênio é considerado um dos elementos mais importantes no metabolismo de 

ecossistemas aquáticos, em razão de sua participação na formação de proteínas, podendo atuar 
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como fator limitante da produção primária desses ecossistemas e, em determinadas condições, 

tornar-se tóxico para os organismos aquáticos. Dentre os compostos nitrogenados dissolvidos 

na água, encontra-se uma forma ionizada (NH4
1+

) e não ionizada (NH3), ambas constituem a 

amônia total ou nitrogênio amoniacal total (PEREIRA; MERCANTE, 2005). 

Uma vez em ambiente aquático a amônia é oxidada, por bactérias do gênero 

nitrosomonas, em nitrito (NO2
1-

). O nitrito sofre oxidação por bactérias do gênero Nitrobacter, 

sendo transformado em nitrato (NO3
1-

). Ambos os processos ocorrem em condições aeróbicas 

e são conhecidos como nitrificação (MARTINEZ; AZEVEDO; WINKALER, 2006). A 

amônia e o nitrito são tóxicos para os peixes, mesmos em baixas concentrações, enquanto o 

nitrato só se torna tóxico em altas concentrações (BALDISSEROTO, 2002).
 

A toxicidade e os efeitos letais e subletais da amônia estão atribuídas a sua forma não 

ionizada (NH3), devido a esta ser lipofílica e se difundir rapidamente através das membranas 

biológicas. No entanto, a NH4
+ 

é uma molécula maior não permeabilizando prontamente as 

membranas (RANDALL; TSUI, 2002).  

A amônia na forma não ionizada e em concentração excessiva pode prejudicar a 

transformação de energia alimentar em ATP inibindo o crescimento dos peixes e provoca a 

desaminação dos aminoácidos, o que, por sua vez, impossibilita a formação de proteínas, 

essencial no crescimento dos animais (PARKER; DAVIS, 1981 apud CAVERO et al., 2004). 

 

2.2 Excreções de Amônia pelas Brânquias 

Nos peixes a excreção de amônia ocorre, na maioria, por difusão passiva através das 

brânquias, quando o gradiente de concentração é favorável (HARGREAVES; KUCUK, 

2001). A amônia excretada pelo tambaqui representa aproximadamente 93,7%, principal 

produto nitrogenado excretado (ISMINO-ORBE et al., 2003). 

A difusão passiva de NH4
+ 

tem importância em termos quantitativos apenas para 

teleósteos marinhos, nos quais a permeabilidade iônica branquial é elevada. Para os teleósteos 

dulcícolas a excreção de amônia pelas brânquias é dominada pela via associada à difusão de 

NH3 sendo o papel do trocador Na
+
/NH4

+ 
menos relevante (WILSON, 1996). 
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A amônia excretada no ambiente aquático pode causar sérios problemas, pois o 

nitrogênio é considerado a principal fonte de poluição, podendo resultar em elevada taxa de 

eutrofização, produzindo compostos tóxicos aos peixes e, no caso de predomínio de 

cianobactérias prejudicar as características organolépticas da carcaça por provocar o offlavor 

ou “gosto de barro” (DAIRIKI; SILVA, 2011). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Preparações dos Tratamentos e Instalação da Estrutura Experimental 

O estudo foi realizado no Laboratório de Pesca e Aquicultura (LPA) do Campus de 

Presidente Médici - UNIR, onde a água para cada tratamento foi preparada em caixas de PVC 

(policloreto de vinila) com 30 L de água usando-se cloreto de amônia (NH4Cl, Dinâmica), 

para ajustar a concentração de amônia total e carbonato de cálcio (CaCO3, Dinâmica) para 

ajustar o pH (Figura 1).  

As concentrações de Amônia-Ionizada e Total foram calculadas pela fórmula de Boyd 

e Tucker (1992): 

pH) - T)]}  273,15[2729,92/(  ({0,09018 antilog  1

TAN - Total Amônia de ãoConcentraç 
  Ionizada-Não Amônia




 

As concentrações de amônia ionizada e total a serem utilizados foram estimadas de 

acordo com dados da literatura Kubitza (2003) e a resolução 357/CONAMA/2005 e também 

com os resultados obtidos no experimento com os alevinos.  

Para manter o oxigênio constante foi necessário realizar a instalação de um soprador 

de ar (Aero Mack), com saída e distribuição para um cano PVC (20 mm), sendo esta 

distribuição efetuada através de mangueiras de plástico maleável com vários pontos 

(perfurações) em toda sua extensão para inserção das pedras porosas de aquário (Vigor Ar), 

onde estas permaneceram imersas na água das caixas durante o teste.  
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Figura 4. Instalação das caixas no Laboratório de Pesca e Aquicultura. 

 

Onde: A - Soprador de ar. B - Caixas com aeração constante. C e D - Pedras porosas de aquário. 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

3.2 Testes de Toxicidade Aguda 

Foram utilizadas 24 unidades experimentais (Figura 2), sendo cada tratamento 

composto por três caixas de PVC com 30 litros de água e 15 alevinos de tambaqui em cada 

uma delas. O experimento foi realizado via sistema estático com ausência de alimentação dos 

organismos testes e aeração constante, no entanto, foram constituídos 10 tratamentos, 

inteiramente casualizados em triplicata (três repetições). Com relação ao efeito da amônia não 

ionizada (NH3) o mesmo foi observado através da mortalidade ocorrida em cada tratamento e 

a cada hora. Os animais apresentavam tamanho médio de 4,29 ± 0,55 centímetros de 

comprimento total e peso médio de 1,56 ± 0,3 gramas de peso total. 
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Figura 5. Unidades experimentais utilizadas para realização do teste de Toxicidade Aguda da Amônia. 

 

Onde: A - Limpeza das unidades experimentais; B - Unidades experimentais com as soluções testes. 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

As concentrações foram divididas para os 10 tratamentos (concentração seriada de 

amônia não ionizada aumentando na proporção 1:2) com mais um tratamento (Branco - 

controle negativo): B (água de poço semi artesiano); T1 (0,075 mg/L); T2 (0,15 mg/L); T3 

(0,3 mg/L); T4 (0,6 mg/L); T5 (1,2 mg/L); T6 (2,4 mg/L); T7 (4,8 mg/L); T8 (9,6 mg/L); T9 

(19,2 mg/L); T10 (38,4 mg/L). O efeito da amônia não ionizada (NH3) foi observado através 

da mortalidade ocorrida em cada tratamento a cada. A biometria dos organismos-teste foi 

realizada logo após a morte destes com intuito de evitar o estresse nos mesmos, sendo 

considerado para fins de medição o comprimento total (cm) e o peso (g) dos indivíduos.  

 

3.3 Análises dos Parâmetros Físico-químicos 

As análises de temperatura (T ºC), oxigênio dissolvido (OD, mg/L), pH e 

condutividade (µS/cm) foram monitoradas a cada 24 h, realizadas com sonda 

multiparamétrica (AK88 AKSO), a alcalinidade (mg/L de CaCO3), amônia ionizada e não 
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ionizada (mg/L) foram realizadas com fotômetro (HI 83099 HANNA) sendo usado kit de 

análise específico para cada parâmetro. 

 

3.4 Análises Estatísticas 

Os dados foram tabulados e submetidos à análise descritiva e confecção dos gráficos 

para obtenção da concentração letal de 50 % (CL50) e tempo letal de 50 % (TL50) no programa 

Microcal Origin versão 8.0 através da curva dose resposta.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diversas manifestações no comportamento dos organismos-teste foram observadas 

durante o período de exposição ao teste de toxicidade aguda da amônia, principalmente nas 

maiores concentrações testadas (9,6 mg/L; 19,2 mg/L e 38,4 mg/L). Estas alterações 

comportamentais, bem como, os efeitos subletais foram verificadas em parte dos alevinos nas 

primeiras 24 horas de exposição a concentração 9,6 mg/L e 12 horas na concentração 19,2 

mg/L. Já para a concentração 38,4 mg/L
 
(maior concentração), o princípio de intoxicação foi 

constatado na primeira hora (48 min.) após o início do experimento.  

Dentre os efeitos deletérios observados durante o período experimental com a espécie 

de peixes Cyprinus carpio exposta à amônia durante 24 horas foram verificados nestes: a 

elevação epitelial caracterizada pelo descolamento do epitélio lamelar, hemorragia nas 

brânquias, danos branquiais que podem levar à hipóxia e distúrbios osmóticos (PEYGHAN; 

TAKAMI, 2002). No entanto, estudos realizados com Oreochromis sp. expostas a 

concentrações elevadas de amônia durante um período de 24 horas apresentaram hiperplasia 

do epitélio branquial (alterações reversíveis e inespecíficas, que podem servir como defesa) e 

fusão das lamelas (BENLI; KOKSAL, 2005). 

Na realização deste experimento os principais sinais de intoxicação nos alevinos de 

tambaqui decorrentes das condições do meio tóxico induzido pela adição de cloreto de amônia 

(NH4Cl), foram notados as seguintes alterações comportamentais e efeitos subletais dos 
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indivíduos, tais como: busca por oxigênio na interface água-atmosfera, expansão do lábio 

inferior (prolapso labial), natação errática e as vezes extremamente acelerada, hiperatividade, 

posterior letargia e batimento opercular acelerado. Para as concentrações entre 0,075 mg/L
 
e 

4,8 mg/L (menores concentrações), não houve constatação dos efeitos subletais e alterações 

descritas acima, todavia, foi observado um leve clareamento na coloração da superfície 

externa dos alevinos (Figura 3). 

De acordo Silveira (2009), a procura dos peixes pela superfície da água serve de 

indicativo para constatação da necessidade de uma demanda maior de oxigênio dissolvido, 

uma vez que, na superfície da coluna d’água está concentrada a fração mais rica em oxigênio. 

Neste caso, quando há baixa concentração de O.D. na água o lábio inferior dos peixes inicia 

um processo de expansão, canalizando a água diretamente para as brânquias. 

Na concentração letal (CL50, 96 horas de 0,27 mg/L) de amônia onde houve mortalidade 

da espécie de peixe Leporinus obtusidens foram notados algumas alterações no 

comportamento destes indivíduos sendo possível constatar o desequilíbrio do corpo na água, 

natação errática, hiperatividade e convulsões (BOLNER, 2007). 

Os efeitos deletérios também estão correlacionados com os danos causados, devido a 

exposição do agente intoxicante, aos processos celulares e humorais que agem na defesa do 

organismo e dependerem significativamente do metabolismo energético para o ótimo 

funcionamento fisiológico (BALM, 1997). 
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Figura 3. Clareamento dos peixes após a exposição a concentrações de amônia não ionizada durante a 

realização do teste de toxicidade aguda. 

 

Onde: A - peixes expostos a concentração de 4,8 mg/L de amônia não ionizada; B - peixes expostos a 

água de poço semi artesiano. 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

O resultado obtido através da análise estatística determinou que a concentração letal 

média em 96 horas (CL50, 96 horas) para alevinos de tambaqui foi de 7,76 mg/L (Gráfico l), 

indicando que esta espécie apresentou uma CL50 maior do que os dados abordados para outras 

espécies de peixes na literatura definidos por Kubitza (2003). 

A CL50, 48 horas da amônia não ionizada determinadas para as espécies de peixes foram 

de 0,29 mg/L para Perca fluviatilis, 0,35 mg/L para Rutilus rutilus, 0,36 mg/L para Scardinus 

erythrophthalmus, 0,41 mg/L para Abramis brama, 0,41 mg/L para Salmo gairdnei, 0,39 

mg/L para Sciaenops ocellatus e (3,8 mg/L) para o bagre Ictalurus punctatus. Com relação, a 

concentração aproximada para causar a letalidade aguda em Hyphessobrycon callistus esta 

variou entre 0,6 e 3,2 mg/L (DAMATO; BARBIERI, 2011). 

Segundo Kubitza (2003), as concentrações letais de 50% dos organismos em ensaios 

de 96 horas variam entre 0,3 a 3,8 mg/L
 
todavia depende de cada espécie avaliada, tamanhos 

dos organismos, condições ambientais do meio e prévia exposição a amônia. No entanto, os 
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peixes submetidos sob uma exposição tóxica contínua (toxicidade crônica da amônia) em 

concentrações em torno de 0,1 mg/L pode provocar irritação  e danos nas brânquias, bem 

como, reduz o crescimento dos indivíduos. De um modo geral, os peixes de água doce são 

menos sensíveis à exposição da amônia (BALDISSEROTO, 2013). 

 

Gráfico 16. Concentração-resposta do teste de determinação da CL50, 96 horas da amônia não ionizada (NH3) 

para alevinos de tambaqui. 

 

 

A sensibilidade à amônia em organismos em condições de cultivo regularmente 

alimentados e em constante movimento é diferente dos organismos submetidos aos testes de 

CL50 geralmente em repouso, não estressados e em jejum, uma vez que, a alimentação 

estimula a glutamina sintetase, aumentando a resistência a níveis elevados de NH3, podendo 

esta ser considerada uma estratégia para lidar com estas variações no período do arrazoamento 

(BALDISSEROTO, 2013). 

De acordo com Ferreira (2008), o valor da concentração letal (CL50, 96 horas) da amônia 

foi determinada para o Rhamdia quelen em diferentes níveis de pH (6,0; 7,5 e 8,0) 

confirmando a correlação entre a amônia não ionizada e pH da água. Contudo, a variação da 
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concentração de NH3 na água depende principalmente dos valores de pH e estas oscilações 

dos valores provoca a toxicidade aguda da amônia nos indivíduos, onde as elevadas 

concentrações ocasionam o aumento da espessura lamelar e com isso a difusão do oxigênio 

nas brânquias torna-se dificultada (BALDISSEROTO, 2013). 

O valor da CL50, 96 horas 7,76 mg/L determinada no presente estudo sugere que os 

alevinos desta espécie possuem grande resistência a elevadas concentrações de amônia na 

água comparado a outras espécies. Sendo que, o tempo letal (TL50, 96 horas) de exposição à 

concentração de amônia para os alevinos de tambaqui apresentado (Gráficos 2, 3 e 4), foi de 

33 horas para a concentração 9,6 mg/L, 20 horas para a concentração 19,2 mg/L
 
e 01 h 34 min 

para a concentração 38,4 mg/L. 

Para Crivelenti et al. (2011) a aplicação dos teste de TL50 contribui na diferenciação 

da toxicidade aguda entre os tratamentos, sendo que o tempo de letalidade média (TL50, 36 horas) 

obtido para alevinos de Poecilia reticulata, submetidos ao teste toxicidade com solução de 

inseticida organofosforado (Abate®), na morte da 2ª larva foi de 03 h 98 min com 

concentração de 0,75 mg/L e 06 h 68 min com concentração de 0,375 mg/L (menor 

concentração).  

 
Gráfico 17. Determinação do tempo de letalidade de 50 % dos indivíduos (TL50, 96 horas) na concentração de 

9,6 mg/L de amônia não ionizada. 
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Gráfico 18. Determinação do tempo de letalidade de 50 % dos indivíduos (TL50, 96 horas) na concentração de 

19,2 mg/L de amônia não ionizada. 

 

 

Gráfico 19. Determinação do tempo de letalidade de 50 % dos indivíduos (TL50, 96 horas) na concentração de 

38,4 mg/L de amônia não ionizada. 
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Para os alevinos de tambaqui foram obtidas as seguintes TL50, 96 horas nos indivíduos 

submetidos ao teste de toxicidade aguda da amônia: 23 horas na concentração 9,6 mg/L
 
e 20 

horas na concentração 19,2 mg/L, sendo observado um intervalo maior de tempo entre as 

mortes dos alevinos nas primeiras horas em ambas concentrações. Entretanto, para os alevinos 

expostos na maior concentração 38,4 mg/L foi constatado morte de parte dos indivíduos 

testados já nas primeiras horas de exposição (TL50, 96 horas de 01 h 34 min após o início 

experimental).  

Os testes de toxicidade aguda realizados com alevinos da espécie de peixe Salminus 

brasiliensis, demonstraram que estes submetidos a uma exposição de amônia com 

concentração 0,6 mg/L
 
morrem nas primeiras 12 horas (GAZZOLA, 2003). Níveis elevados 

de amônia na água compromete a excreção desta, bem como, aumenta os níveis de 

concentração no corpo do organismo resultando em convulsões e posteriormente a morte dos 

indivíduos, desse modo, algumas espécies dispõem-se de estratégias para inibir a toxicidade 

pela amônia (BOLNER, 2007). 

A porcentagem de sobrevivência dos alevinos de tambaqui no tratamento controle (B - 

água de poço semi artesiano) durante o período de 96 horas de experimento foi de 100% de 

sobrevivência, a mesma taxa foi encontrada nos tratamentos com alevinos expostos à 

concentrações entre 0,075 mg/L e 4,8 mg/L. Para o teste controle pode-se afirmar diante dos 

resultados apresentado, que o mesmo não obteve variações significativas de amônia durante o 

período experimental, permanecendo dentro dos valores adequados e recomendados pela 

literatura no processo de cultivo de peixes (CONAMA, 2005). Alevinos de Salminus 

brasilienssis expostos a concentrações de amônia entre 1,0 e 1,9 mg/L apresentaram taxa de 

sobrevivência final (96 horas) de 100% dos indivíduos (GAZZOLA, 2003). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O valor da CL50, 96 horas (7,76 mg/L), determinada no presente estudo sugere que os 

alevinos da espécie de peixe Colossoma macropomum possuem grande resistência a elevadas 

concentrações de amônia na água comparado a outras espécies tropicais. No entanto, 
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provando ser uma espécie de grande potencial para produção aquícola por sua rusticidade 

quanto às variações limnológicas, bem como, sua excelente adaptação às condições do meio. 
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TECNOLOGIAS AMBIENTAIS VERDES: USO ANTIÉTICO DOS TERMOS E 

ASSOCIAÇÃO INDISCRIMINADA COM O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

 

Luciana Fabiano (UNIR) 

Altieri da Silva de Oliveira (UNIR) 

RESUMO 

 

O estudo propõe a investigação do problema do alcance conceitual das tecnologias ambientais verdes. Possui 

como recorte histórico produções teóricas entre os anos de 1991 a 2006. O recorte científico reúne duas áreas 

científicas a saber: a Tecnologia e o Meio Ambiente. O recorte espacial trata de discussões ambientais tanto 

nacionais como internacionais, a abordagem conduz para a compreensão de que os termos contidos na expressão 

“tecnologias ambientais verdes” remetem a interpretações antiéticas, pois induzem a falsa ideia de consumo 

sustentável. Os objetivos foram consubstanciados por meio das seguintes diretrizes: a) Indicar de forma sucinta a 

abrangência conceitual das tecnologias ambientais; b) Caracterizar o significado da palavra “verde” na acepção 

das tecnologias ambientais. O filtro teórico da pesquisa se consolidou nas assertivas de Charbel José Chiappetta 

Jabbour (2010). A metodologia se caracteriza por uma pesquisa descritiva e pelo método dialético de abordagem. 

Os resultados apresentam um modelo padronizado de acepção do que vem a ser as tecnologias ambientais 

verdes. O modelo contribui para uma melhor assimilação e compreensão por parte da sociedade dos significados 

que os termos carregam em contraposição ao quadro teórico confuso e diversificado encontrado na bibliografia 

atual.  

 

Palavras-chave: Tecnologias Ambientais Verdes. Ética. Consumo Sustentável.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia passou por diferentes modificações desde sua gênese até assumir formas 

bio-nano-tecnologizadas, e assumir também o modelo de compartilhamento de conhecimentos 

através da famosa rede mundial de computadores, a Internet. 

Ao contrário do que muitos pensam o conceito tecnologia não está somente associado 

à informática. A tecnologia existe desde que o homem iniciou um processo social e 

organizado de convivência e sobrevivência. A pedra utilizada pelo homem das cavernas para 

caçar é considerada uma tecnologia. Tecnologias são instrumentos ou ferramentas, ou ainda 

conhecimentos usados para efetivar processos os quais auxiliam o homem na sua existência.  

Uma das tecnologias mais recentes do mundo globalizado recebe a denominação de 

tecnologia ambiental. Este artigo estuda as tecnologias ambientais que recebem o conceito de 

“verdes”, a implicação do adjetivo por trás dessa conceituação e principalmente o problema 
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que a sua falta de entendimento causa ao meio ambiente, este último visto como campo 

científico em expansão e muito carente de estudos e pesquisas.  

O problema a originar a pesquisa procura responder o seguinte questionamento: Qual 

o alcance da abrangência conceitual das tecnologias ambientais verdes? O questionamento é 

pertinente uma vez que as tecnologias ambientais verdes (TAV) são entendidas hora pelo viés 

da tecnologia e do meio ambiente natural, hora pelo viés da tecnologia e do meio ambiente 

artificial, ou ainda, pelo viés da tecnologia e do meio ambiente capital (leia-se meio ambiente 

e consumo). 

A produção teórica sobre tecnologias ambientais lança à tona inúmeros conceitos 

desordenados sobre o alcance dessa nova área. Especialistas, estudiosos ou operacionais que 

lidam o dia a dia com a temática tecem julgamentos e fundamentos sobre o assunto partindo 

de referências do seu campo de atuação. O fenômeno resulta no impasse do alcance conceitual 

do termo. Afinal, o que são tecnologias ambientais verdes?  

a) São instrumentos e alternativas tecnológicas, associadas ao meio ambiente natural. 

Criadas a partir do meio natural e para melhorar esse meio. Estabelecem estreitos laços com o 

meio ambiente natural vez que surgem e funcionam em parceria com o mesmo. 

b) São instrumentos e alternativas tecnológicas, associadas ao meio ambiente artificial. 

Em contraposição ao natural, e por isso mesmo exerce supremacia sobre o mesmo, pois se 

entende superior a ele. Melhor que o natural. 

c) São instrumentos e alternativas tecnológicas, associadas ao meio ambiente capital. 

Todos os inventos e as novidades criadas, o foram feitos em função de servir a atividade 

humana de consumo, que é uma constante da vida moderna.  

De acordo com as acepções acima demonstradas, muitas são as possibilidades das 

gêneses vertentes das tecnologias ambientais verdes. À medida que se discorre sobre os 

conceitos é possível associar o termo a campos diferentes de atuação presentes no contexto 

atual global. Ressalte-se ainda que esta divisão é uma representação generalizada, ela poderia 

ser ainda mais minuciosa, se fosse cuidadosamente considerada de forma mais 

pormenorizada. Porquanto, este artigo limita-se a considerar apenas este pequeno recorte 
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representativo, dentre as inúmeras possibilidades de abrangência do termo. No decorrer da 

produção outras abordagens serão citadas. 

Neste sentido, este estudo buscou alcançar os seguintes objetivos:  

a) Indicar de forma sucinta a abrangência conceitual das tecnologias ambientais; 

b) Caracterizar o significado da palavra “verde” na acepção das tecnologias 

ambientais. 

O estudo acerca da temática das tecnologias ambientais verdes torna-se cada vez mais 

premente devido o atual quadro de depredação e escassez dos recursos naturais, justifica-se 

ainda devido ao reconhecimento global de que as novas tecnologias despontam como uma 

possível, e talvez a mais viável, alternativa para solucionar o problema. 

 

2 OS CONCEITOS “TECNOLOGIA”, “AMBIENTAL” E “VERDE” 

TECNOLOGIA - A palavra tecnologia remete ao termo “técnico” que por sua vez 

induz ao termo “especialização”. Quanto mais técnico for mais será preciso se especializar no 

assunto para lidar com a tecnologia. A tecnologia atual é muito diferente da tecnologia dos 

tempos longínquos. Ela agora não inclui apenas o aprendizado de construir e manipular 

ferramentas, mas inclui a compreensão de processos e informações, os quais terminam por 

desencadear o conhecimento.  

Vive-se atualmente na era do conhecimento. O conhecimento é o capital mais 

importante da sociedade. Quem possui conhecimento, possui e domina muitas informações e 

adquire o poder sobre inúmeros processos sociais. Por isso o conceito atual de tecnologia 

tornou-se mais amplo, está voltado não apenas para o domínio de ferramentas e de processos, 

mas principalmente e acima de tudo para o domínio de conhecimentos e informações. Neste 

sentido a tecnologia de hoje está “informatizada”. 

AMBIENTAL - Com o advento da necessidade de proteger o meio ambiente da 

destruição causada pelo homem, estende-se a compreensão sobre outro conceito conhecido: o 

“meio ambiente”. Este que inicialmente era visto apenas como o espaço físico natural, agora 

tem necessidade de incluir em seu arcabouço teórico o ambiente artificial construído pelo 
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homem, vez que a intervenção e a modificação do meio ambiente resultaram nos espaços 

artificiais urbanos ou simplesmente nos espaços artificiais. 

Maior que isso, maior que físico natural e físico artificial, o conceito ambiental 

hoje significa também o ambiente relacional, ou seja, o ambiente das relações. Isso mesmo, o 

ambiente dos relacionamentos entre as pessoas. Isto porque tanto o ambiente físico natural 

como o ambiente físico artificial só foram modificados e alterados tendo como força 

propulsora que os originou o homem e suas relações sociais. Uma vez que essa intervenção 

social do homem sobre a natureza resultou, na maioria das vezes, no desequilíbrio do bem 

estar de todos, acredita-se que somente uma mudança na relação do homem com a natureza 

pode modificar o quadro atual desolador que a sociedade global se encontra. 

Sendo assim o “ambiental” inclui agora o ambiente natural, o ambiente artificial e 

o ambiente relacional.  

VERDE - Sobre o conceito adquirido pelo adjetivo “verde” no âmbito das 

discussões sobre proteção ao meio ambiente registra-se que a palavra adquiriu significado 

final de sustentabilidade. Está subentendido que expressões acompanhadas pelo termo 

estabelecem ou estabeleceram algum compromisso com a sustentabilidade do meio ambiente. 

Ao termo vincula-se quase que imediatamente a ideia de proteção ao meio ambiente, proteção 

aos recursos naturais e consumo sustentável.  

 

3 ABRANGÊNCIA CONCEITUAL DAS TECNOLOGIAS AMBIENTAIS VERDES” 

Um impasse encontrado na literatura atual que trata sobre a proteção ao meio ambiente 

refere-se ao alcance conceitual de termos e expressões sobre tecnologia ambiental. O 

empecilho resulta da ação intencional e não intencional dos seus propositores que o fazem 

muitas vezes vinculando os termos ao contexto de áreas científicas específicas. Por exemplo: 

o socialista e o economista costumam teorizar sobre práticas ambientais saudáveis salientando 

as vantagens disso para a economia do país ou para a sociedade enfatizando o modelo 

capitalista de consumo. Engenheiros, empreendedores e outros costumam tratar a tecnologia 

ambiental partindo de produtos e equipamentos construídos e criados para prevenir ou mitigar 
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algum dano causado ao meio ambiente. E assim sucessivamente. Poder-se-ia continuar 

listando aqui outros especialistas: médicos, professores, juristas, historiadores, matemáticos, 

físicos, etc. e o resultado seria parecido. O principal questionamento que fica é: qual o alcance 

das tecnologias ambientais verdes? Prevenir ou remediar?  

Como agravamento do quadro sobre a falta de consenso dos limites conceituais dos 

termos “tecnologia ambiental”, há ainda que se registrar algo muito mais preocupante: se 

considerados em separado, “tecnologia” e “ambiental”, tem sua dimensão desconhecida até 

mesmo por pesquisadores da área, que entre si têm muitas dúvidas sobre o verdadeiro 

significado de tais palavras. Ora, se as palavras individualmente ainda não são consenso entre 

os próprios cientistas que as estudam, o que dizer então sobre os dois conceitos juntos? Sobre 

isso, ao citar Kuehr (2007), Jabbour defende: 

 

essa dupla imprecisão contribui para que os agentes envolvidos no processo de 

desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientais tendam a estabelecer um 

diálogo desconexo. Além disso, as vicissitudes ora apresentadas dificultam uma 

compreensão mais lúcida das ações e transformações que podem ser empreendidas 

pelos dirigentes organizacionais em atividades relacionadas ao desenvolvimento, 

adoção e transferência de tecnologias ambientais. (JABBOUR, 2010, p. 593) 

 

Em se tratando do atual campo das tecnologias o problema da aplicabilidade 

conceitual das tecnologias verdes se torna mais obscura ainda, vez que a apropriação da 

informatização por parte da sociedade torna-se cada vez mais excludente. Neste sentido é 

preciso juntar os recortes teóricos espalhados e oferecer um mínimo de padronização sobre o 

campo das tecnologias verdes para que ocorra um mínimo de assimilação pelos indivíduos do 

século XXI. 

A proposta do presente trabalho é apresentar um prospecto inicial do que pode vir a 

ser essa padronização, reconhecendo as limitações teóricas do alcance da pesquisa e as 

contribuições posteriores que poderão ser aditadas a ela. 
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3.1 As tecnologias verdes e a aplicabilidade em diferentes dimensões. 

Para se ter uma noção da magnitude do problema lista-se a seguir alguns estudos 

produzidos e os respectivos termos utilizados por seus defensores segundo Jabbour: 

a) tecnologias ambientalmente avançadas (Olson, 1991); 

b) tecnologias naturais avançadas (Olson, 1991); 

c) tecnologias limpas (Mazon, 1992); 

d) tecnologias mais limpas (ONU, 1992); 

e) tecnologias ambientalmente sensíveis (Mazon, 1992); 

f) inovações tecnológicas ambientalmente saudáveis (Barbieri, 1997); 

g) soluções ambientalmente amigáveis (Martinsons e colaboradores, 1997); 

h) tecnologias mais verdes (Conway e Steward, 1998); 

i) tecnologias não agressivas ao meio ambiente (Donaire, 1999); 

j) tecnologias ambientais alternativas (Kolar, 2000); 

k) ecotecnologias (Smith, 2001); 

l) tecnologias ambientalmente interessantes (Unep, 2002); 

m) tecnologias ambientalmente sustentáveis (Hall e Vrendenburg, 2003). 

n) tecnologias ambientalmente amigáveis (Barbieri, 2004); 

o) tecnologias ambientalmente benéficas (Jaffe, Newell e Stavins, 2005); 

p) tecnologias verdes (Kivimaa e Mickwitz, 2006). (JABBOUR, 2010, p. 594) 

 

Outra aplicação confusa é o uso das tecnologias verdes associadas a ações de 

prevenção ou remediação de danos ambientais. A tecnologia surge no século XXI como uma 

possível solução para o problema da depredação do meio ambiente. Segundo alguns autores 

somente ela será capaz de desfazer tamanho prejuízo causado a natureza desde os tempos em 

que se acreditava serem os recursos naturais infinitos e renováveis. Ela fará isso substituindo 

tecnologias poluentes, que depredam e extinguem matérias primas retiradas da natureza. 

Entretanto, algumas lacunas teóricas rondam a fundamentação. A seguir um breve resumo do 

que fora detectado: 

Primeiro – Algumas soluções tecnológicas criadas para diminuir o consumo de alguma 

matéria prima de fato conseguem diminuir em até 90% o impacto causado ao meio ambiente 

devido à extração dos seus recursos naturais. Entretanto, matéria igual ou proporcional ao que 

se economizou com o invento é gasto para produzir o próprio invento. Ou ainda, a energia 

gasta para fazer o invento funcionar é superior ao gasto gerado pelo elemento poluente para o 

qual foi criado. Usando a contabilidade ambiental o resultado é neutro. Com isso, ao invés de 

solucionar o problema passa-se a substituí-lo apenas. 
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Segundo – Grande parte do arsenal tecnológico disponível no mundo hoje não 

apresenta estudos científicos sobre seus efeitos colaterais depois de alguns anos de uso. A 

própria área da tecnologia ainda é uma área completamente nova em termos de estudos 

científicos, encontra-se ainda em pleno processo de experimentação, carecendo de intelectuais 

que a estudem com profundidade. Sobre isso Mazon (1992) discorre: 

novas indústrias de porte relacionadas ao reprojeto de processos de 

manufatura, à reutilização de materiais residuais, à eficiência energética, à energia 

renovável, à agricultura sustentável, ao transporte eficiente, à arquitetura e projetos 

urbanos ambientalmente sensíveis e uma realidade completamente nova de 

tecnologia verde está aguardando desenvolvimento. (Apud JABBOUR, 2010, p. 

595) 

 

Neste caso, além das tecnologias verdes ainda não estarem nem 50% sendo aplicadas 

na proteção do meio ambiente, ainda existe o inconveniente de, quando o estiverem, não se 

saber se vão funcionar mesmo ou não, ou quais os possíveis malefícios que poderão causar à 

humanidade. 

 

 4  MANIPULAÇÃO DO MARKETING VERDE 

Não menos danoso que a falta de conhecimento sobre as emergentes áreas da 

tecnologia e do meio ambiente sustentável, é a manipulação desses conceitos por aqueles que 

não se identificam com a causa do salvamento do planeta. Refletem esse grupo capitalista: 

indústrias, fábricas, comércios, instituições, órgãos e estados públicos que falam em nome da 

preservação do meio ambiente, mas só utilizam o “verde” como símbolo midiático, que nada 

compactua com as reais práticas de depredação do meio ambiente com as quais comungam 

todos os dias. 

 A teoria mais recente e polêmica aponta os países centrais como criadores da falsa 

teoria do planeta sustentável. Por trás do discurso sobre proteger o meio ambiente se esconde 

a seguinte situação: os países ricos não dispõem mais de recursos naturais para manter o 

modelo de consumo que os consagrou como maiores potências do planeta. Sendo assim, 
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precisam explorar agora os recursos naturais existentes em abundância nos países pobres que 

não se desenvolveram. Uma forma de se apropriar desses recursos é criar acordos 

internacionais nos quais os países pobres são proibidos de explorar suas matérias primas, e os 

países ricos surgem como parceiros de manutenção e manipulação desses recursos naturais 

por serem detentores das maiores e mais avançadas tecnologias existentes no mundo, capazes 

de prestar esse tipo de atendimento e serviço. 

 

5 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada ao estudo configura-se por uma pesquisa descritiva e pelo 

método dialético. A Pesquisa Descritiva (Observa, registra, analisa, interpreta e explica – 

descobre a frequência com que um fenômeno ocorre); e o Método Dialético (considera que os 

fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc.); 

O estudo recebeu uma estruturação científica que possibilitou sua divisão e execução 

em 5 (cinco) etapas distintas a saber: a) Revisão bibliográfica sobre o assunto a fim de 

descobrir o estado-da-arte do campo de pesquisa sobre as tecnologias ambientais verdes; b) 

Levantamento bibliográfico em fontes secundárias (estudos exploratórios de Teses, 

Dissertações, Monografias, Artigos Científicos, Livros, Publicações Institucionais, etc.) para 

fundamentação da construção teórica a ser apresentada; c) Análise dos dados coletados que 

consistiram no recorte temporal das diferentes denominações que a expressão “tecnologias 

ambientais verdes” recebeu ao longo dos anos entre 1991 a 2006; d) Construção de uma teoria 

com base no questionamento que deu origem ao problema levantado: descobrir qual o alcance 

da abrangência conceitual dos termos “tecnologias ambientais verdes”; e) Redação escrita de 

um artigo científico contendo de forma resumida os principais fundamentos, procedimentos e 

resultados da pesquisa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de tornar o problema, do alcance do entendimento das tecnologias ambientais 

verdes, maior do que ele já se apresenta, é melhor deixar de lado a manipulação da mídia, a 

falta de conhecimento profundo sobre o assunto e contribuir para diminuir a problemática, 

mesmo que seja de forma bastante humilde cientificamente falando. Sendo assim, apresenta-

se a seguir um esboço do resultado da pesquisa. 

 Ao final do estudo pôde-se chegar à seguinte conclusão: as tecnologias ambientais 

verdes não despontam atualmente somente como melhor opção para solucionar os problemas 

ambientais, mas também devem ser entendidas tanto como instrumentos de prevenção como 

de remediação de danos causados ao meio ambiente.  

Quando os teóricos, estudiosos, pesquisadores e cientistas se reportarem à área de cada 

um sobre como proceder para proteger o meio ambiente, não precisam deixar de considerar o 

contexto no qual se inserem e que muito bem lhes é conhecido, mas devem fazê-lo 

desprovidos da prepotência de achar que a sua área basta ou que ela será suficiente para 

exaurir a discussão ambiental. Esse tipo de postura contribui para limitar a visão de algumas 

soluções apontadas pelos próprios sujeitos supracitados, os quais, à medida que se acham os 

detentores da última palavra em tecnologia ambiental, prejudicam e diminuem ou eliminam 

quaisquer outras possibilidades de soluções ambientais. Estas outras soluções ambientais 

podem ser tão viáveis quanto às por eles apresentadas. 

Outra conclusão foi a descoberta de que o termo “verde” atualmente possui dois 

significados possíveis:  

a) aquele que remete imediatamente à proteção da natureza e do meio ambiente como 

um todo; 

b) aquele que remete imediatamente à proteção da natureza e do meio ambiente, mas 

que em suas entrelinhas, (ou seja, está subentendido em seu significado) dissemina um 

discurso de manipulação da maioria, (composta por países pobres detentores das últimas 

reservas naturais do planeta) por uma minoria (composta por países ricos não mais detentores 

de reservas de matéria prima). Este último grupo precisa deter a exploração dos recursos 
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naturais do primeiro grupo para manutenção do seu modelo de consumo extremamente 

capitalista. Para isso apresentam bases legais criadas por instrumentos jurídicos, consolidados 

através de acordos internacionais e viabilizados através das chamadas conferências e 

convenções. Exemplo de algumas convenções mais conhecidas no planeta: a) Conferência de 

Estocolmo – Suécia – 1972; b) Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Cúpula da Terra – Rio 92 – ECO92 – 1992; c) Conferência Mundial sobre 

o Desenvolvimento Sustentável – Conferência de Johanesburgo – Rio +10 – 2002; d) 

Conferência da ONU Sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio +20 – 2012; e) Conferência 

de Kyoto (Protocolo de Kyoto) – Japão – 1997.  

Por fim, além de ser de extrema importância que se considere as tecnologias 

ambientais verdes como instrumentos tanto de prevenção como de remediação de danos 

causados ao meio ambiente, deve-se ainda levar em conta uma terceira possibilidade, uma 

terceira via a ser seguida: as tecnologias ambientais verdes são necessárias também para a 

manutenção do processo de proteção ao meio ambiente como um todo. Sendo assim, não só 

no início contribuindo para prevenir sua destruição, não só no final contribuindo para 

remediar os danos que lhes forem causados, mas, também durante o processo e manutenção 

do trato para com o meio ambiente; antes, durante e depois de quaisquer relações que se 

estabeleça entre homem e meio ambiente.  

A importância da conclusão deste trabalho está na proposta de sugerir uma 

padronização do entendimento do conceito das tecnologias ambientais verdes. É preciso 

disseminar em todos os possíveis âmbitos de discussão sobre a proteção ao meio ambiente a 

tomada de referência das tecnologias ambientais verdes como impedidas de serem vistas de 

forma separada de três concepções que as completam e a elas lhes são inerentes: primeiro - 

previnem danos ao meio ambiente, segundo - contribuem para uma manutenção e regulação 

da relação atual do homem com o meio ambiente e, terceiro - servem para remediar danos 

causados ao meio ambiente. São, portanto, importantes e indissociáveis no início, durante o 

processo e no fim de todo relacionamento do homem com a natureza. 
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O resultado, portanto, apresenta um modelo padronizado de acepção do que vem a ser 

as tecnologias ambientais verdes. O modelo contribui para uma melhor assimilação e 

compreensão por parte da sociedade dos significados que os termos carregam em 

contraposição ao quadro teórico confuso e diversificado encontrado na bibliografia atual sobre 

o assunto. 
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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo é elucidar se a Gestão de resíduos sólidos produz benefícios para as indústrias de 

grande porte que a utilizam no município de Porto Velho e para isso buscará verificar a viabilidade da Gestão de 

Resíduos sólidos, fazendo uma análise dos benefícios aferidos com a sua implementação e gerenciamento. A 

pesquisa realizada neste trabalho é classificada quanto a sua natureza como sendo uma pesquisa aplicada, com 

uma abordagem qualitativa, exploratória, procedimentos de Pesquisa de Campo (Estudo de Campo) e possuirá 

como amostra as indústrias de grande porte presentes no Município de Porto Velho, tendo como critério de 

seleção da amostra para pesquisa as indústrias de grande porte que realizam a gestão de resíduos sólidos. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível compreender e evidenciar tornando mais explicito os 

motivos, dificuldades e benefícios da Gestão de Resíduos Sólidos em uma perspectiva das indústrias de grande 

porte do Município de Porto Velho - RO. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Resíduos sólidos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Kraemer (2004), a ameaça do esgotamento dos recursos naturais do 

mundo em face à degradação dos mesmos desencadeados pela exploração antrópica, bem 

como a extinção das espécies da fauna, flora e o aquecimento da temperatura devido à 

emissão de gases poluentes, fizeram com que cada vez mais a sociedade passasse a deter uma 

maior preocupação com a gestão ambiental dos recursos do mundo. Assim neste contexto as 

organizações passaram a possuir a necessidade de incorporar a variável ambiental dentro da 

gestão empresarial.  

A gestão de resíduos sólidos vem ganhando espaço no meio industrial como 

ferramenta para intermediar a relação da produção em face à sustentabilidade, buscando 

políticas de minimização, reciclagem, reutilização, tratamento e disposição final adequada 

para os resíduos gerados pelas indústrias em especial os resíduos sólidos. 
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Os resíduos industriais sólidos constituem um problema ambiental e o seu 

gerenciamento deve ser conduzido de forma adequada, seja pela sua disposição final ou pela 

reciclagem. 

Através da gestão de resíduos sólidos nas organizações industriais é possível reutilizar 

materiais, tornando-os disponíveis novamente dentro do ciclo produtivo, seja para a utilização 

em forma de embalagens ou reutilizar como insumos no processo produtivo, bem como, é 

possível desenvolver novos sistemas voltados ao reaproveitamento de certos resíduos como 

inputs (entradas) em novos sistemas produtivos. Isso pode reduzir significativamente os 

custos de produção, aumentando os lucros finais da empresa no médio e longo prazo, 

produzindo inúmeros benefícios tanto para organização quanto para o meio social e ambiental 

onde a indústria está instalada. 

Deste modo a pesquisa tratada no presente trabalho, é extremamente relevante nos 

aspectos social, econômico, empresarial e ambiental, tendo em vista a atual situação 

apresentada em relação à necessidade de evolução das organizações em relação a ameaça do 

esgotamento dos recursos naturais, assim as organizações se deparam com o compromisso 

perante a sociedade e a necessidade de se reinventarem e aprimorarem seus processos afim de 

se desenvolverem e se tornarem sustentáveis e lucrativas. 

Este trabalho busca elucidar se a Gestão de resíduos sólidos produz benefícios para as 

indústrias de grande porte que a utilizam no município de Porto Velho? E para isso buscar-se 

verificar a viabilidade da Gestão de Resíduos sólidos, fazendo uma análise dos benefícios 

aferidos com a sua implementação e gerenciamento em indústrias no município de Porto 

Velho. 

Deste modo a fim de atingir seu objetivo a pesquisa buscará Identificar no cenário 

empresarial do município de Porto Velho, quais indústrias se utilizam da gestão de resíduos 

sólidos, verificar as vantagens e desvantagens da gestão de resíduos sólido em uma gama de 

aspecto tanto empresarial, como social e ambiental, analisar o gerenciamento da gestão de 

resíduos em indústrias de grande porte do município de Porto Velho e levantar informações 

acerca dos impactos empresariais, ambientais, econômicos e sociais decorrentes da aplicação 
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da gestão de resíduos sólidos, bem como identificar os reflexos trazidos para a imagem da 

organização após integrar a gestão de resíduos sólidos ao seu portfólio. 

A pesquisa que este trabalho é fundamentado tem como classificação quanto a sua 

natureza como sendo uma pesquisa de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa, 

fins exploratória, procedimentos de Pesquisa de Campo (Estudo de Campo) e possuirá como 

população as indústrias de grande porte presentes no Município de Porto Velho, tendo como 

critério de seleção da amostra para pesquisa as indústrias que realizam a gestão de resíduos 

sólidos. 

Serão realizados levantamentos de dados através de entrevistas, formulários, coleta de 

dados junto aos gestores, analises de relatórios e demais informações geradas pelas próprias 

indústrias estudadas a respeito de seu processo de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão de Resíduos Sólidos 

Segundo Ruppenthal (2014), a preocupação ambiental começou a ganhar impulso nas 

três últimas décadas do século XX, sendo direcionada para um estudo mais amplo no século 

XXI. Em que pese, inicialmente, as preocupações ambientais estarem relacionadas 

diretamente a questões pontuais, o debate evoluiu para uma visão holística e indissociável 

entre os sistemas biológicos, econômicos, financeiros, culturais e sociais. 

Deste modo, o autor traz uma visão da gestão ambiental em uma perspectiva acerca da 

administração das atividades econômicas e sociais, de forma a utilizar de maneira racional os 

recursos naturais, passando a ser indispensável em qualquer tipo e porte de organização. 

O autor afirma que: 

 

Organizar a produção de bens e serviços requer uma ampla observância da 

legislação e da regulamentação.  A variável ambiental introduzida no planejamento 

empresarial, por meio da prática da gestão ambiental, permite a redução de custos 

através da diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos, 

representando ganhos para a empresa. (RUPPENTHAL, 2014 p. 9) 
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Deste modo, passa a ser de suma relevância conhecer e estudar as interfaces dos 

processos produtivos com o meio ambiente, bem como, entender os caminhos que levam a 

sustentabilidade. 

 

E preciso estimular a mudança no processo linear de utilização de recursos naturais 

para processamento e descarte para uma lógica circular, na qual os materiais são 

constantemente reciclados e reutilizados. A busca por uma solução de longo prazo 

passa necessariamente por investimentos em educação, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. E cada vez mais necessário que os produtos e sistemas produtivos sejam 

projetados dentro de uma lógica de eficiência e reaproveitamento de recursos, desde 

a prancheta até o relacionamento com o consumidor final. Esse raciocínio abre 

grandes perspectivas para o uso de novos materiais, processos produtivos e, 

consequentemente, novos negócios. (CNI – Confederação Nacional da Indústria, 

2014, p. 9) 

 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Estado de Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS, (2012), a nomenclatura lixo não serve 

mais para definir o que é descartado todos os dias pelas residências, indústrias, empresas e 

órgãos públicos. Tudo o que no passado aprendemos a chamar de lixo deve ser chamado 

atualmente de “resíduo sólido” (grifo do autor). 

Ainda segundo o SEBRAE/MS (2012), os especialistas asseguram que qualquer que 

seja o resíduo sempre haverá uma destinação mais adequada para ele do que simplesmente 

descartar. Da reutilização à geração de energia, tudo tem valor e pode inclusive tornar-se 

fonte de renda e vetor de novos negócios.  

Segundo Kraemer (2004), a Gestão dos Resíduos Sólidos implica na adoção das 

medidas necessárias para prevenção, minimização, separação na fonte, armazenamento, 

transporte, aproveitamento, valorização, tratamento e/ou disposição final dos resíduos, de 

modo que sejam realizadas de forma adequada e em condições que permitam o cuidado da 

saúde humana e com o ambiente, seguindo os princípios da Política Nacional de Meio 

Ambiente e, em particular, aqueles enunciados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu Art. 3º , inciso XVI, 

resíduos sólidos pede ser definido como: material, substância, objeto ou bem descartado 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica. 

Corrobora ainda com este conceito o que consta na NBR 10.004/2014, que diz: 

 

Resíduos no estado sólido e semissólido resultante de atividades da comunidade de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição lodos provenientes dos sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isto 

soluções técnicas. 

 

Para o processo de gestão integral dos resíduos sólidos, devem ser estabelecidas 

estratégias para prevenção e minimização, com redução na origem ou 

recuperação/reciclagem/reutilização, o que pode implicar em melhoria nos processos de 

operação e manutenção, mudanças de processos e equipamentos, bem como mudança na 

matéria-prima utilizada. 

Na figura 1, pode-se visualizar o processo de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos desde a geração dos resíduos pela empresa até a sua inserção novamente no processo 

produtivo da própria empresa geradora dos resíduos ou em um novo processo produtivo de 

outra empresa como input. 
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Figura 1 – Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos

 

Fonte: Adaptado de DEMIRBRAS (2010). 

 

Após a geração dos Resíduos sólidos pela indústria, é realizada a “coleta seletiva” que 

consiste em coletar e separar por classificação cada material, feita a coleta seletiva os 

materiais podem seguir para três destinos: Biodigestor, Compostagem ou Reciclagem. 

O Biodigestor é o equipamento por meio do qual é realizada a Biodigestão. A 

Biodigestão ou Fermentação Anaeróbica trata-se de um processo pelo qual resíduos orgânicos 

são transformados em biofertilizantes e em biogás (BALMANT, 2009).  

A compostagem trata-se do processo de degradação ou decomposição de resíduos 

orgânicos, por meio da utilização de microrganismos ou em ambiente natural aberto, é uma 

pratica ambientalmente correta para destinação dos resíduos orgânicos de estações de 

tratamento e de indústrias, além de ser econômica, proporcionando grandes oportunidades de 

aproveitamento agronômico desses resíduos (ILHENFELD, 1999) 

Segundo Valle (1995), reciclar os resíduos significa refazer o ciclo, que permite trazer 

de volta, à origem, sob a forma de matéria-prima aqueles materiais que não se degradam 

facilmente e que podem ser reprocessados, mantendo as suas características básicas. 
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Segundo Miller (2013), o processo de Reciclagem possui como objetivo realizar um 

reaproveitamento de resíduos, com a finalidade de fazer com que os mesmos possam ser 

reutilizados, deste modo impedindo o desgaste dos recursos naturais, proporcionando uma 

diminuição dos resíduos gerados, assim tornando possível a geração de algum lucro. 

De acordo com o Compromisso Empresarial Para a Reciclagem – CEMPRE (1993) é 

importante perceber que a análise custo-benefício não é o único indicador de viabilidade, 

tendo em vista que não leva em conta os benefícios sociais e ambientais decorrentes da 

Gestão de resíduos sólidos. 

 

2.2 A Gestão de Resíduos Sólidos Como Oportunidade Empresarial 

Segundo Ribeiro et al., (2014, p. 1), “na gestão dos resíduos, há significativas 

oportunidades de ganhos econômicos e ambientais”. Corroborando com a premissa 

supracitada, o quadro 1, traz um demonstrativo da estimativa da recuperação potencial de 

resíduos descartados e não reaproveitados e seus respectivos valores monetários, 

demonstrando assim uma possível oportunidade empresarial em termos monetários, bem 

como ambientais, tendo em vista sua relevante contribuição para a preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais esgotáveis nele existentes. 
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Quadro 4 - Projeção monetária da recuperação potencial de resíduos descartados e não reaproveitados. 

 

Fonte: CNI – Confederação Nacional da Indústria (2014). 

 

Pode-se observar no quadro 4, um potencial de recuperação de 5,2 milhões de 

toneladas de plástico com uma reversão direta em 5,8 bilhões de reais por ano, 83 milhões de 

m³ por ano de agregados provenientes da construção civil com uma reversão direta em 1 

bilhão de reais por ano, 1,337 milhões de toneladas por ano de papelão e papel para 

embalagem com uma reversão direta em 721,98 milhões de reais por ano, bem como 1,390 

milhões de toneladas de papel (impressão e escrita) por ano com uma reversão direta em 

881,6 milhões de reais por ano e 800 mil toneladas de metais (inclusive metais nobres como 

ouro, platina e prata) provenientes de equipamentos eletroeletrônicos com uma reversão direta 

em 700 milhões de reais por ano, isso equivale a um total de R$ 9.103.580.000,00 (nove 

bilhões e cento e três milhões e quinhentos e oitenta mil reais) por ano em resíduos sólidos 

que são descartados e deixam de ser reaproveitados. 

Vale ressaltar que a cifra supracitada equivale apenas aos principais materiais 

descartados, se fosse ser contabilizado o total de todos os materiais expostos no quadro 4, à 
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cifra chegaria a um total de R$ 10.319.230.000,00 (dez bilhões e trezentos e dezenove 

milhões e duzentos e trinta mil reais) por ano. 

 

2.3 Implementação da Gestão de Resíduos Sólidos 

Segundo Valeriano (2005), para se realizar a implantação e operação de sistemas 

ambientais em organizações a administração deve definir estrutura, funções e 

responsabilidades, fornecendo recursos para implementação e controle. Deve nomear 

representantes para assegurar que os requisitos sejam estabelecidos, implementados e 

mantidos e para relatar à administração o desempenho do sistema para fins de análise crítica e 

melhoria contínua. 

De acordo com Nascimento e Mothé (2007), o gerenciamento de resíduos deve tomar 

como base as ações preventivas preferencialmente às ações corretivas e deve ter uma 

abordagem multidisciplinar. A implantação do gerenciamento de resíduos deve considerar o 

princípio da responsabilidade objetiva, na qual o gerador do resíduo tem responsabilidade até 

o descarte final pós-consumo. 

Segundo Staniskis e Stasiskiene (2003), a indústria está cada vez mais se tornando 

mais responsável para implementação de melhorias tecnológicas e para melhorar os sistemas 

de gerenciamento. 

De acordo com De Martini (2005) a gestão de resíduos industriais deve seguir a uma 

sequência de ações, partindo das prioridades: Redução ou Eliminação da Geração na Fonte, e 

passando pela Reciclagem e Tratamento até chegar à opção da Disposição, que seria a de 

menor prioridade. É a chamada Hierarquia de Gestão de Resíduos. 

É de estrema importância buscar por maneiras de agregar valor aos resíduos gerados 

que não podem ser reempregados no processo produtivo, vendendo para outras indústrias para 

novas aplicações.  

No Brasil, o CNI/BNDES/SEBRAE, em 1998, realizou uma pesquisa que buscou 

avaliar a gestão ambiental na indústria brasileira. Conforme os resultados, as exigências das 
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legislações estão entre as principais razões para a utilização de práticas ambientais. Outras 

variáveis, também significativas para implantação de estratégias de gestão, são a redução de 

custos e melhoria da imagem da empresa. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Classificação Quanto a Natureza Pesquisa 

A pesquisa que este projeto visa elaborar tem como classificação quanto a sua 

natureza como sendo uma pesquisa de natureza aplicada, levando em consideração que o tema 

a ser tratado acerca da gestão de resíduos sólidos já é um assunto abordado e existente, sendo 

que este projeto busca realizar uma pesquisa de cunho científico, investigando questões 

quanto à utilização da gestão de resíduos sólidos aplicada a indústrias no Município de Porto 

Velho/RO. 

Segundo Gil (2010), a pesquisa aplicada “abrange estudos elaborados com a finalidade 

de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores 

vivem”. 

 

3.2 Forma de Abordagem da Pesquisa 

De acordo com Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa de cunho qualitativo “responde a 

questões particulares”, deste modo ela trabalha com dados de significados, motivos, crenças, 

valores, atitudes, assim corresponde a um aspecto mais profundo das relações, dos 

procedimentos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

Com base no que consta supracitado, o presente trabalho terá uma abordagem 

qualitativa tendo em vista seu claro objetivo de verificar a viabilidade da Gestão de Resíduos 

sólidos, fazendo uma análise dos benefícios aferidos com a sua implementação e 

gerenciamento em indústrias no município de Porto Velho, assim buscando dados que 
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permeiam os campos das crenças, valores e atitudes a fim de descrever tanto benefícios 

tangíveis como até mesmos intangíveis que sejam observados e relatados pelos envolvidos. 

 

3.3 Quanto aos Fins da Pesquisa 

A pesquisa será de fins exploratórios, tendo em vista que busca tornar o problema 

explícito, bem como construir hipóteses acerca do mesmo, a pesquisa buscará um maior 

conhecimento do tema proporcionando subsídios para construção de novas pesquisas ao 

mesmo momento em que tornará o mesmo explicito para a sociedade, empresas e meio 

acadêmico. 

Segundo Siena (2007), o objetivo da pesquisa exploratória é obter maior familiaridade 

com o problema para torná-lo explícito ou ainda construir hipóteses. Assumindo a forma de 

pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, podendo conter entrevistas, questionários, análise de 

exemplos, etc. 

 

3.4 Quanto aos procedimentos 

O estudo a ser realizado seguira predominantemente com o procedimento de Pesquisa 

de Campo (Estudo de Campo), tendo em vista que se irá buscar estudar o fenômeno no 

ambiente onde o mesmo ocorre, buscará diretamente nas indústrias coletar os dados e fazer os 

levantamentos necessários para a pesquisa, irá a campo em busca do estuda da Gestão de 

Resíduos Sólidos em Indústrias no Município de Porto Velho em Rondônia. 

 

3.5 Métodos gerais para amostragem, dados e análise 

O presente estudo será realizado no Município de Porto Velho/RO e possuirá como 

população as indústrias de grande porte presentes no mesmo, tendo como critério de seleção 

da amostra para pesquisa as indústrias que realizam a gestão de resíduos sólidos. 



 

913 

 

Foi realizado levantamento de dados através de entrevistas, formulários, coleta de 

dados junto aos gestores, analises de relatórios e demais informações geradas pelas próprias 

indústrias estudadas a respeito de seu processo de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Para identificação da amostra foi solicitado junto a FIERO - Federação das Indústrias 

do Estado de Rondônia uma lista com as empresas que realizam atividade industrial em Porto 

Velho e a mesma prontamente forneceu a informação necessária para a realização da 

pesquisa. 

Foi realizado um filtro com as indústrias constantes no relatório, para identificar as 

que se enquadrariam como Indústria de grande porte, após este filtro constatou-se a presença 

de 21 empresas classificadas como indústrias conforme cadastro na FIERO, entretanto notou-

se ainda a presença de indústrias de serviços, bem como prestadoras de serviços públicos 

essenciais, constando no relatório cadastral fornecido pela FIERO como indústrias, então uma 

a uma foram analisadas e retiradas as que não se enquadravam como indústrias geradoras de 

resíduos, e selecionadas as que de fato geram resíduos sólidos, ao fim da análise restaram 11 

indústrias para se trabalhar na pesquisa. 

 Para enquadramento como indústria de grande porte foi utilizado o critério adotado 

pela CNI (2015), classifica indústria de grande porte como sendo aquelas que possuem 250 

empregados ou mais, conforme o perfil das indústrias por estado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre as 11 (onze) indústrias selecionadas para realização da pesquisa constatou-se 

que duas delas, que equivalem a 18%, já não exercem mais atividades no município de Porto 

Velho, dessas mesmas onze indústrias 36% afirmaram não realizar a gestão de resíduos 

sólidos e 46% afirmaram realizar o processo de Gerenciamento de resíduos sólidos, conforme 

descrito no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Percentual de Indústrias que Realizam a Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação às quatro indústrias que afirmaram não se utilizar da Gestão de Resíduos 

Sólidos, todas afirmaram possuírem algum interesse em desenvolver a Gestão de Resíduos 

Sólidos, entretanto somente duas possuem algum projeto para já existente para isso. 

No que concerne às cinco indústrias que afirmaram fazer uso da Gestão de Resíduos 

Sólidos, cabe informar que todas afirmam encaminhar todo ou alguma parte de seus resíduos 

trabalhados pela Gestão de Resíduos Sólidos para terceiros que consegue reutilizar esses 

resíduos dentro de seus processos produtivos, conforme demonstrado no gráfico 2. 

No gráfico 2, pode-se ainda observar que quatro das cinco indústrias, o que equivale a 

80% das indústrias que utilizam a Gestão de Resíduos Sólidos, conseguem reutilizar de 

alguma forma em seus próprios processos produtivos os resíduos trabalhos. 
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Quadro 2 – Destinação dos Resíduos Trabalhados com a Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao serem questionadas se a Gestão de Resíduos Sólidos impactava na redução de 

custos, três das cinco industrias que realizam a Gestão de Resíduos Sólidos afirmaram que 

sim e justificam dizendo que ao conseguirem reutilizar os insumos, geram um reflexo direto 

nos custos bem como na redução de impactos ambientais. Entretanto as mesmas salientam 

não possuírem um estudo especifico descriminando exatamente a redução nos custos, mas 

salientam que levando em consideração os custos para realização da Gestão de resíduos 

sólidos não chegam a ter prejuízos, pelo contrário duas das empresas arriscaram estimar em 

até 10% de redução de custos, enquanto uma delas afirmou que não daria uma estimativa alta, 

pois não detinha um estudo detalhado, mas afirmou pelo menos até 5% de redução de custos. 

Cabe evidenciar que as duas indústrias que afirmaram não obter redução de custo, 

salientaram que isso se deve segundo elas por não conseguirem empresas que consigam 

reutilizar o material em Porto Velho, entretanto reconhecem um alto potencial direto de 
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benefício monetário sobre o material processado, afirmam ainda realizarem a Gestão de 

resíduos sólidos com o intuito também de redução de custos além outros, mas que por terem 

em primeiro lugar fazer frente às obrigações ambientais perante a sociedade, simplesmente 

fazem a Gestão de Resíduos Sólidos e pela dificuldade em obter empresas para 

beneficiamento do material, chegam até a doar os resíduos para quem conseguir fazer 

reaproveitamento dos mesmos. 

O gráfico 3, demonstra os principais objetivos das industrias estudadas ao se utilizar 

da Gestão de Resíduos Sólidos em seu processo produtivo, cabe ressaltar que as indústrias 

mencionaram mais de um objetivo como fator responsável. 

 

Gráfico 3 – Principais Objetivos das Indústrias ao se Utilizarem da Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As indústrias são unanimes ao revelar que dentre os principais objetivos que permeiam 

a Gestão de Resíduos Sólidos estão redução de custos, redução de impactos ambientais, 

responsabilidade social e o cumprimento da legislação ambiental. 
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Cabe evidenciar que dentre as cinco indústrias que afirmaram realizar a Gestão de 

Resíduos Sólidos, apenas duas delas utilizam desta iniciativa como uma espécie de 

“marketing”, uma vez que as mesmas afirmam atrelar a seus produtos e sua marca, o conceito 

de sustentabilidade, com a finalidade de promover um viés positivo para sua marca ou 

produto, salientando sempre que as mesmas fizeram questão de deixar claro que não tratam a 

gestão de Resíduos Sólidos e práticas ambientais como pura estratégia de marketing, mas que 

ao se utilizarem dessas práticas é uma consequência suas marcas e produtos serem vistos de 

uma forma diferente pelos consumidores por conta do conceito sustentável. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo foi motivado pela ameaça do esgotamento dos recursos naturais do 

mundo, bem como a degradação dos mesmos desencadeados pela exploração antrópica e 

também as atuais preocupações globais com o planeta e os recursos escassos nele existentes, 

essa preocupação é evidenciada através das várias conferencias sobre o meio ambiente que 

reúnem líderes do mundo todo como Estocolmo – 72, Eco – 92, Rio+10, Rio+20 e outras. 

Cada vez mais a sociedade passou a deter uma maior preocupação com a gestão 

ambiental dos recursos do mundo e neste contexto as organizações passaram a possuir a 

necessidade de incorporar a variável ambiental dentro da gestão empresarial. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível compreender e evidenciar 

tornando mais explicito os motivos, dificuldades e benefícios da Gestão de Resíduos Sólidos 

em uma perspectiva das indústrias de grande porte do município de Porto Velho. 

Foi constatado pela pesquisa que dentre os principais motivos para a implementação 

da gestão de resíduos sólidos estão a busca pela redução de custo, a necessidade de cumprir 

legislações ambientais, bem como honrar com compromissos sociais e ambientais, além da 

utilização como agregador de valor aos produtos e a marcas através de uma associação 

positiva com conceitos de sustentabilidade. 

No que tange as dificuldades encontradas estão, o custo para realização da Gestão de 

resíduos Sólidos atrelada a dificuldade em encontrar empresas e parceiros que possam fazer 
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parte do processo e dar uma destinação para os resíduos geridos, fazendo com que muitas 

vezes não se tenha oportunidade de redução de custo mas ainda sim cumprindo com outras 

variáveis que seriam os compromissos sociais, ambientais e legais. 

Em relação ao que corresponde aos benefícios da Gestão de Resíduos Sólidos, 

constata-se a redução de custos na maior parte dos casos estudados e o reconhecimento dos 

demais acerca do potencial de redução de custos através da Gestão de Resíduos Sólidos. 

Possui ainda como benefício trazer o conceito de sustentabilidade atrelado a produtos e 

marcas gerando uma imagem positiva das indústrias proporcionando até mesmo geração de 

valor através um possível marketing. 

Ressalta-se ainda a unanimidade das indústrias em dizer que a Gestão de Resíduos 

Sólidos proporcionam benefícios para o meio social e ambiental onde estão inseridas as 

mesmas uma vez que reduz o desperdício, desgastes e degradação dos recursos naturais do 

mundo utilizados pelas indústrias, minimiza a poluição proveniente do descarte e destinação 

inadequada dos resíduos, bem como serve de ferramenta para o cumprimento de legislações 

ambientais. 
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RESUMO 

 

Esse artigo apresenta uma análise da alternativa mais viável de crédito imobiliário, fazendo uma comparação das 

opções bancárias, levando em conta o cenário atual do país para evidenciar o risco que envolve uma decisão de 

financiamento para aquisição de um investimento imobiliário. O método utilizado foi a criação de parâmetros 

pré-determinados que após definições passaram por um processo de simulação disponível eletronicamente nos 

sites das instituições financeiras pesquisadas. Os resultados apontam que a alavancagem financeira em 

investimento imobiliário é de alto risco, o planejamento e orçamento financeiro sinalizam a decisão, os 

indicadores e instrumentos financeiros balizam o processo e os profissionais de finanças indicam a melhor 

oportunidade. 

 

Palavras-chave: Decisões. Financiamento de crédito imobiliário. 

 

1   INTRODUÇÃO 

Para compreender melhor os aspectos que norteiam a aquisição da casa própria por 

meio do crédito imobiliário, torna-se necessário dois pontos além de outros, o primeiro é o 

planejamento financeiro e o segundo as técnicas de análises com auxílio dos métodos 

econômico-financeiros  e instrumentos financeiros para verificar a viabilidade e condição de 

tal alavancagem financeira, partindo do pressuposto que a conquista da casa própria demanda 

um playback acima da média, tal alavancagem é passível de hedge com resultados negativos e 

até liquidação fiduciária. 

Neste contexto, torna-se necessário a comparação financeira das linhas de crédito 

imobiliárias proporcionando melhor custo-benefício para o investidor.  

 

2   PLANEJAMENTO, INDICADORES E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Marion e Osnir (2011) expõe que, orçamento de capital representa a aquisição, 

fabricação, construção ou ampliação de bens capital, abrangendo assim, planos estratégicos de 

RESUMOS EXPANDIDOS 
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longo prazo, por sua vez, interferem diretamente nas finanças necessitando de injeção do 

capital de giro. Chiavenato (2014), esclarece, o objetivo do planejamento financeiro é 

maximizar as riquezas e selecionar a melhor opção de retorno além de avaliar o risco 

envolvido, sendo capaz de prover os meios de pagamentos. O autor Brue (2000) esclarece 

ainda que bens de capital são para o futuro e bens de consumo são para o presente, sugerindo 

que escolhas presentes impactam possibilidades futuras. 

Segundo Helfert (o capital de giro precisa ser administrado de modo que mesmo, 

sendo utilizados a longo prazo possam abarcar as dívidas de curto prazo, pois negociações a 

longo prazo trazem altas níveis de incerteza. De fato, quando é usada alavancagem financeira 

é importante um bom índice de liquidez e um capital de giro suficiente para se prevenir 

possíveis necessidades quanto ao uso de dinheiro nas atividades de operações. Outro 

indicador utilizado na decisão de financiamento de crédito imobiliário é o payback, pois 

calcula o tempo de retorno do investimento. Gitman (2010, p. 366), expõe “ se o período do 

payback for maior que o período máximo aceitável de payback, rejeitar o projeto”, pois é bem 

verdade, que quanto menor o payback menor serão os riscos, devido à menor exposição aos 

cenários durante o período de retorno. Quanto aos instrumentos utilizados, Hoje (2010), 

esclarece que taxa nominal é diferente de taxa efetiva, o cálculo pago na transação financeira 

bancária é a taxa efetiva contabilizando todos os dias da semana.  

 

3 METODOLOGIA 

Este trabalhou realizou uma metodologia interdisciplinar onde através das áreas do 

saber das disciplinas estudadas em administração a pesquisadora utilizou um acervo 

bibliográfico de livros nas áreas de finanças, macroeconomia, matemática e contabilidade 

gerencial para sua fundamentação teórica, além disso utilizou técnica que é tendência em 

pesquisa atual: análise documental eletrônica através dos sites das instituições bancárias 

utilizando-se de simulações de compra de imóvel. Os dados foram coletados através dos sites 

das seguintes instituições bancárias: Caixa Econômica Federal (CEF), Santander, Itaú e Banco 
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do Brasil (BB). De posse, de tais acessos foram feitas simulações hipotéticas atendendo aos 

seguintes parâmetros:  

 Cidade da Compra do Imóvel - Porto Velho.  

 Valor do Imóvel - 200.000,00. 

 Entrada - 20%. 40.000,00  

 Financiamento - 80%- 160.000,00. 

 Indicador - Renda - 6.000,00 

 Duração - 360 meses (30 anos). 

  Idade comprador - 34 anos. 

  

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1 - Relacionamentos Bancários e Implicações nas taxas 

Banco Relacionamento Bancário e taxas de cobranças (%) 
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Fonte:  Adaptado das informações disponíveis nos sites dos referidos bancos. (2016). 

 

Conforme a tabela 1 mostra, à medida que o cliente tem um maior relacionamento 

com banco a taxa de juros diminui, isso se dá ao fato do risco de inadimplência ser menor, a 

exemplo de servidor público que já é descontado na folha de pagamento ou dos clientes que 

possuem conta no banco já é descontado no recebimento do salário, tornando assim menor o 

risco dos bancos. As taxas também variam de acordo com o valor e prazo do financiamento, 

quanto maior e mais longo maiores são as taxas. 

De acordo com a tabela 2, pode -se constatar que o capital de giro está totalmente 

comprometido, não existe liquidez, caso ocorra qualquer fato inesperado a probabilidade de se 

contrair mais empréstimos ou dívidas torna-se alta. Até mesmo na simulação hipotética onde 

o indicador de renda é consideravelmente alto, o grau de endividamento tende a crescer, pois 

na hipótese citada não há nenhum tipo de recurso financeiro de liquidez. 

 

Tabela 2 - Fluxo de Caixa – Resumido de Receitas e Despesas.  

 

 Descrição                                                                      Valor 

 

 Receitas                                                                                           6.000,00 

 Despesas 

 Prestação Imóvel                                                                           (1.710,55) 

TV à cabo                                                                                         (187,00) 

 Internet                                                                                            (190,00) 

 Luz                                                                                                   (300,00) 

 Faculdade                                                                                         (700,00) 

 Prestação carro                                                                                 (950,00) 

 Telefone                                                                                           (270,00) 

 Alimentação                                                                                      (450,00) 

 Gasolina                                                                                            (200,00) 

 Condomínio                                                                                      (200,00) 

 Cheque                                                                                            (1200,00)         
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Cartão de crédito                                                                              (1000.00) 

 Total de despesas                                                                            (7.357,55) 

 

 Saldo                                                                                               (1.357,55)        

 

Fonte: Autores (2016), elaborado hipoteticamente.  

 

Nota-se ainda, que devido à falta de planejamento financeiro para efetuar tal transação 

apontada na tabela 2 que é hipotética ainda mostra que o investidor entra no cheque especial, 

devido à falta de liquidez sendo tal indicador tão importante nas finanças que diversas vezes 

torna-se presente apontando que sua falta acarreta prejuízos seja pessoa jurídica ou física.  

Desta forma, torna-se possível identificar que ao assumir uma dívida com um grau de 

alavancagem financeira e juros tão altos ocorrem as seguintes perdas dentre outras: 

comprometimento da liquidez e do capital de giro;  abdicação de bens de consumo em 

consequência da aquisição do bem de capital; possibilidade de inadimplência por causa de 

fatores macroeconômico como exemplo a perda de emprego e como consequência a perda do 

imóvel, pois até terminar de pagar todas as parcelas a casa é como se fosse alugada. 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração o objetivo proposto do artigo de analisar a alternativa 

mais viável de crédito imobiliário, nota-se que de fato é necessária diagnose do cenário, 

seleção dos indicadores e instrumentos mais usual no processo aquisicional, além de 

comparação das instituições financeira, que alavancagem para aquisição de imóvel é um 

investimento de alto risco. Diante disso, é importante fazer as pesquisas e consultar: 

administradores, economistas e contadores para dar uma consultoria personalizada, que 

inclusive já são feitas pelos próprios bancos, a fim de proporcionar maiores informações para 

a tomada de decisão consciente. 
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RESUMO 

 

A valorização do conhecimento popular que os alunos trazem sobre as plantas medicinais e condimentares 

potencializa o interesse destes sobre os conhecimentos científicos. Com isso, o presente trabalho teve como 

objetivo sensibilizar o corpo discente e docente da Escola Estadual Imaculada Conceição em Benjamin 

Constant-AM para a importância do conhecimento dessas espécies vegetais no espaço escolar por meio da 

construção de uma horta ecológica. As atividades inicialmente foram desenvolvidas com alunos do ensino médio 

(EJA) consistindo nas seguintes etapas: execução de palestras educativas sobre as espécies vegetais; coleta de 

material proveniente de reutilização (garrafas plásticas); implantação da horta (preparo da terra, solo e plantio de 

sementes e mudas de plantas medicinais e condimentares; monitoramento de crescimento, regagem, irrigação e 

limpeza das hortas ecológicas); elaboração dos resultados por meio de cartilhas, banners e outras formas de 

divulgação em congressos nacionais e internacionais. Na coleta e na análise dos dados, foram utilizadas as 

seguintes estratégias: observações participantes e análise documental. Pretende-se com esta pesquisa colocar os 

professores envolvidos no projeto como sujeitos ativos no trabalho coletivo, cada qual desempenhando seu 

papel, a fim de compreender a melhor forma do trabalho interdisciplinar com os alunos, além do resgate (uso 

popular) do conhecimento tradicional dessas espécies vegetais que irá beneficiar a comunidade ao entorno e 

melhorar no ensino-aprendizagem de botânica por meio de oficinas e palestras educativas. 

 

Palavras-chave: Ensino. Botânica. Alto Solimões. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é possuidor de seis biomas com padrões altamente reconhecidos. Um deles é 

a floresta Amazônica, encontrando na região Norte, apresentando uma grande biodiversidade 

de plantas e animais, que até então são poucos explorados pela falta de recursos públicos ou 

até mesmo pelo desconhecimento de reservas naturais que abrigam diferentes espécies. Com 

isso, espera-se que de fato, alunos despertem o interesse em vocações científicas. E, mesmo 

que em longo prazo, esses futuros cientistas possam contribuir para o melhor conhecimento e 

aproveitamento da nossa biodiversidade. Um número crescente de educadores tem refletido e 

muitas vezes buscado cumprir o importante papel de desenvolver o comprometimento das 

crianças com o cuidado do ambiente escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala de 
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aula ou da escola, cuidado das relações humanas que traduzem respeito e carinho consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o meio ambiente que nos cerca e o 

repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de nós, gera processos educativos ricos, 

contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos. Neste contexto, o 

cultivo de hortas escolares pode ser um valioso instrumento educativo. O contato com a terra 

no preparo dessas hortas e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e 

convivem, o encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado 

de regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas é um exercício de paciência e 

perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em 

verduras e legumes viçosos e coloridos. Hortas escolares são instrumentos que, dependendo 

do encaminhamento dado pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de 

forma significativa e contextualizada e promover vivências que resgatam valores. Ao 

trabalhar com essa temática, é importante estabelecer a associação entre os diferentes saberes 

que fazem parte deste conteúdo, pois se acredita que é pelo diálogo entre as diferentes formas 

de conhecimento que se pode chegar a uma aprendizagem significativa sobre o tema. Por 

outro lado, com isto, não estamos dizendo que o conhecimento científico deva ser substituído 

pelo conhecimento etnocientífico, mas utilizar desse conhecimento (popular) como uma 

ferramenta de mobilização cognitiva e afetiva do aluno para a percepção do novo 

conhecimento que se lhe apresenta: o científico. Com isso, este trabalho teve como objetivo 

despertar nos alunos e professores de uma escola pública a importância do conhecimento de 

plantas medicinais e condimentares no espaço escolar por meio da construção de uma horta 

ecológica.  

 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizado um levantamento prévio do conhecimento popular que os 

alunos sabem sobre o uso de plantas medicinais. Após isso, foram realizadas palestras 

educativas para compilar as informações dos alunos com as da literatura científica. Para 

complementar o conhecimento tradicional, convidou-se pessoas com um conhecimento vasto 
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do uso de plantas medicinais para assim relacionar o valor e o resgaste tradicional, 

potencializando assim a relação da comunidade com a UFAM. Posteriormente, foi construída 

uma horta, onde os materiais utilizados na horta foram: sementes e mudas de plantas 

medicinais e condimentares, regador, terra preta, adubo natural e garrafas plásticas. As plantas 

medicinais foram plantadas entre as condimentares, tendo em vista, que algumas servem 

como repelente para afastar pragas e insetos. As espécies vegetais que foram implantadas no 

trabalho foram: alface (Lactuca sativa L.), alho porró (Allium ampeloprasum L.), berinjela 

(Solanum melongena L.), camomila (Matricaria chamomilla L.), cebola (Allium cepa L.), 

couve (Brassica oleracea L.), manjericão (Ocimum basilicum L.), maracujá (Passiflora edulis 

L.), orégano (Origanum vulgare L.), pimenta (Capsicum frutescens L.), rúcula (Eruca sativa 

L.) e salsa (Petroselinum crispum L.). No decorrer desse período a horta teve os dias de 

manutenção, que compreendeu de duas a três vezes por semana. O trabalho foi desenvolvido 

em quatro momentos; no primeiro encontro, foi discutida a proposta de se desenvolver um 

trabalho voltado ao estudo das plantas medicinais e condimentares para os alunos e 

professores de Biologia. Neste momento, serão esclarecidos os objetivos e as condições para a 

realização do projeto. No segundo momento, foram realizadas oficinas educativas para os 

alunos e professores de Biologia sobre as espécies vegetais a serem implantadas na horta, que 

serviu como um planejamento, ocasião em que foram traçadas algumas estratégias e 

metodologias a serem desenvolvidas no projeto. No terceiro momento, construiu-se a horta 

ecológica, onde os alunos fizeram o plantio das sementes e mudas das espécies vegetais, 

acompanhando semanalmente o crescimento das espécies vegetais utilizando os seguintes 

parâmetros: comprimento, número de folhas, e número de sementes ou mudas sadias. Após 30 

dias, os alunos retiraram as espécies vegetais das hortas e estas foram doadas no dia da árvore 

para os alunos da própria escola e comunidade. E no quarto e último momento, entregou-se 

cartilhas educativas com intuito de fornecer os resultados obtidos durante a execução do 

projeto sobre o conhecimento das espécies vegetais. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O envolvimento da comunidade escolar e local na reflexão sobre o Meio Ambiente e 

dos problemas existentes foram extremamente alcançados, onde por meio da execução desse 

projeto foi possível perceber que os alunos e professores envolvidos foram beneficiados por 

meio da preservação e conservação ambiental da cultura etnobotânica e com auxílio de mudas 

produzidas em nossa universidade, sendo possível repassar para cada aluno no dia mundial da 

árvore (21 de setembro) para que os mesmos pudessem cultivar em suas casas por meio de 

hortas de plantas medicinais e condimentares. Além disso, a base da construção das mudas foi 

por meio de garrafas petes, onde alunos trouxeram de suas casas minimizando assim impactos 

ambientais nas ruas de Benjamin Constant, compreendendo de forma interdisciplinar a 

importância das plantas medicinais para a sociedade e ensino. A aplicabilidade deste projeto 

envolvendo deste a ministração de palestras dos acadêmicos pelos alunos até a construção da 

horta de plantas medicinais e condimentares foi relevante, uma vez que a mesma foi 

construída com materiais recicláveis para minimizar o lixo no meio ambiente e tornar o 

terreno da escola produtivo por meio de canteiros elevados e hortas suspensas, assim 

incentivar a comunidade escolar e local a realizar a coleta seletiva do lixo produzindo o adubo 

orgânico através das sobras da merenda, cascas de frutas, verduras, folhagens e esterco (lixo 

natural e ambiental), também a recuperação e arborização no entorno da escola com plantas 

ornamentais e frutíferas adequadas para a região como suplementos alimentares. Na relação 

entre saúde e escola surgiu da possibilidade de construirmos uma escola que valoriza a saúde, 

num projeto que envolve os estudantes, trabalhadores da educação, comunidade escolar 

órgãos governamentais, e, outros. Com isso, a escolha do tema despertou a conscientização 

dos alunos sobre os problemas ambientais e a promoção da saúde. Acreditamos que pela 

abrangência deste projeto, haverá oportunidade de mudanças nas atitudes e procedimentos dos 

envolvidos, resultando na melhoria e qualidade de vida de nossos alunos. Tendo em vista que 

o sucesso de um projeto não está apenas na integração dos conteúdos das diversas áreas do 

conhecimento, mas também na parceria de professores, alunos, pais, funcionários da 

educação, e a comunidade local, criando momentos de socialização do trabalho realizado com 
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vistas à troca e complemento de informações, ampliando assim a possibilidade de um 

conhecimento transdisciplinar. Com o propósito de atender aos educandos e comunidade 

como um todo, visando minimizar as carências alimentares e prevenir as doenças que venham 

atingir a população menos privilegiada, despertando para o conhecimento, valorização e cura 

através da natureza daremos continuidade socialização e inserção deste projeto em outras 

escolas da cidade, em parceria com a prefeitura municipal de Benjamin Constant-AM. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos foram participativos e responsáveis ao longo do desenvolvimento do projeto 

demonstrando assim interesse em aprender mais sobre as plantas medicinais e condimentares. 

Além disso, despertou o senso crítico quanto aos constituintes químicos das plantas, uma vez 

que estes podem ou não prevenir ou até curar doenças primárias. Portanto, este projeto 

apresentou-se como iniciativa para melhorar a qualidade doo ensino na pesquisa sobre a 

importância das plantas, sendo uma forma de contribuição na formação acadêmica dos alunos, 

desenvolvendo capacidades e aprofundamentos de conhecimentos sólidos, além de 

compartilhar com outras pessoas experiências, uma vez que estes fazem o curso de Ciências: 

Biologia e Química, ou seja, um elo muito importante desde a nutrição da planta até a 

elaboração de medicamentos por meio do isolamento de princípios ativos das plantas 

medicinais e condimentares. 
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EXPERIÊNCIA DE ENSINO DO LABMODA INTEGRANDO TEORIA E PRÁTICA 

 

Norton Roberto Caetano (DMAT/UNIR) 

Idone Bringhenti (DINTEC/UNIR) 

Luís Fernando Maia Lima (DECON/UNIR) 

Evanice de Almeida Pinto (Física/UNIR) 

Higor Henrique Miranda (História/UNIR) 
 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência dos docentes do LabMoDA – Laboratório de 

Modelagem de Dados Ambientais –, na utilização de técnicas e modelos de ensino e avaliação que favorecem a 

aplicação de conceitos matemáticos, físicos e filosóficos nas Ciências Exatas e da Terra, assim como na 

Engenharia e nas Ciências Sociais Aplicadas. A partir do método CDIO (Conceive, Design, Implement, 

Operate), os docentes desenvolveram ao longo dos últimos seis anos adaptações do modelo original para os 

casos dos cursos na UNIR em que lecionam. Durante o período houve intensa troca de experiências e discussões 

que levaram ao desenvolvimento do modelo para a realidade da UNIR e de Rondônia. No último ano juntaram-

se ao projeto alunos do programa PIBEC de extensão universitária, desenvolvendo recursos computacionais para 

a mesma finalidade. O método se baseia em uma posição ativa do acadêmico e exige dele encontrar e 

desenvolver uma aplicação dos conceitos matemáticos, físicos e ou filosóficos em sua área de especialidade, 

utilizando técnicas e modelos que estão disponíveis nas plataformas do LabMoDA. O sistema mostra-se 

promissor, pois revela aumento de interesse pelas disciplinas, aplicação direta de conceitos abstratos na área de 

especialidade de cada acadêmico, aumento da taxa de aprovação, aumento da motivação dos acadêmicos e 

diminuição do índice de desistência da disciplina. 

 

Palavras-chave: Ensino aplicado. CDIO. Ensino a distância.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa os piores lugares na classificação de desempenho em aprendizagem. 

Para o segundo grau, no ranking da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) o Brasil é o penúltimo de 36 países e o 60° de 76 participantes. 

Os maiores problemas relatados são: currículo pouco atrativo, dificuldade em acompanhar as 

aulas, baixa motivação etc. Na universidade não é diferente, onde a USP aparece como a 

melhor universidade brasileira no ranking da ARWU – Academic Ranking of Word 

Universities na posição de 143° e apenas 6 brasileiras figuram entre as 500 melhores do 

mundo. 

Na UNIR observa-se a recorrência dos mesmos problemas encontrados em 

praticamente todas as universidades brasileiras: alto índice de desistência e evasão escolar, 
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trancamento de disciplinas e migração entre cursos, além de incompreensão e falta de 

aplicabilidade dos conteúdos. Entre os acadêmicos: desestímulo, despreparo, perda de foco e 

interesse, baixa taxa de atuação na área de formação etc. Entre os professores: desamino, falta 

de reconhecimento profissional, disputas por irrelevâncias, descompasso entre sala de aula e 

realidade etc. 

Frente à situação grave em que nos encontramos, os docentes do LabMoDA 

procuraram referências de sucesso em instituições de excelência, como o MIT e a UFSC, 

considerando o modelo CDIO (Crawley, 2002). O presente trabalho apresenta os métodos e 

resultados encontrados até o momento. 

 

2 METODOLOGIA 

Originalmente o método CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), foi 

desenvolvido para carreiras de engenharia e prevê o uso de conceitos, não importa de que 

área, se e somente se, houver aplicação profissional para eles. Além disso, busca uma 

integração entre os conceitos teóricos, sua implementação prática e sua operação, em outras 

palavras: o que é, para que serve e como se usa. 

Os docentes do LabMoDA buscaram aplicar esse método, com adaptações para os 

diversos cursos da UNIR em que lecionam, considerando as especificidades da Universidade, 

dos acadêmicos e da cultura local. 

Basicamente, para cada aula, se desenvolve aplicações dos conceitos fundamentais de 

cada disciplina, para resolver ou modelar ou discutir um caso ou um fato ou um fenômeno da 

área de especialidade em que se insere a disciplina. Por exemplo, em uma aula de estatística 

para as Ciências Contábeis, ao analisar o histórico de custos fixos de uma empresa se utilizam 

os conceitos de estatística descritiva e inferência estatística. 

Mas não é só isso! A avaliação se dá quando o acadêmico desenvolve uma aplicação. 

Assim, cada acadêmico deve ao longo do curso, não só aprender os conteúdos passivamente, 

mas de maneira ativa encontrar uma aplicação para eles dentro de sua área de atuação. No 
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limite, cada acadêmico resolve um problema e/ou cria um modelo e/ou desenvolve uma 

análise baseada em casos reais. 

Então, nesse método, em cada aula se dá o desenvolvimento de um trabalho aplicado, 

nos mesmos moldes que será cobrado ao acadêmico na sua avaliação, antes de cada aula o 

material digital é enviado ao e-mail da turma. Há um modelo autoexplicativo do trabalho no 

site do LabMoDA (www.labmoda.unir.br) e vídeos de treinamento e operacionalização de 

recursos computacionais com casos aplicados no canal do LabMoDA no Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCgF9Ynxy9kooOT86m2l05Mg). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o método chega-se ao último nível do cone de Dale (Masters, 2013) e aos 80% 

da pirâmide de Glasser (1998), pois ainda não se cobra a apresentação oral do trabalho. Caso 

venha a se realizar esse teste, exigindo-se a apresentação, também se chegaria ao último nível 

da pirâmide de Glasser. 

Os resultados são extremamente promissores, pois oferece liberdade ao acadêmico 

para participar das aulas presenciais; necessita uma participação ativa dele na busca de um 

caso aplicado, para o qual deverá encontrar dados, organizá-los, tratá-los, modelá-los, analisá-

los e apresentar uma resposta factível, respondendo a uma dúvida profissional, gerando 

informações ou modelos, operacionalizando sistemas ou produtos do mundo real. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse método cabe ao aluno o papel ativo de procurar problemas e encontrar soluções, 

enquanto ao professor cabe o papel primordial de orientador e secundário de transmissor, 

praticamente eliminando o de enciclopedista. 

Vencida a resistência inicial, observa-se que os acadêmicos apresentam aumento do 

aprendizado, trazem mais conhecimento e ideias à discussão, estabelecem contatos com 

outros colegas, professores e profissionais da área e se mostram mais motivados e 

http://www.labmoda.unir.br/
https://www.youtube.com/channel/UCgF9Ynxy9kooOT86m2l05Mg
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interessados. O processo se evidencia gratificante aos acadêmicos, pois ele finaliza com um 

trabalho autoral aplicado, e também aos docentes, por estimular a participação e aumentar a 

aprovação dos alunos. 
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INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE A BOTÂNICA E A QUÍMICA NO ENSINO 

MÉDIO  
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Julimax Andrade Holanda (UFAM) 

 

RESUMO 

 

A interdisciplinaridade é um trabalho conjunto entre diferentes áreas, a qual tem como objetivo desvendar um 

problema com a visão e o estudo independente delas, possibilitando uma melhor compreensão e entendimento do 

que se quer ser estudado. Este trabalho visou mostrar a relação interdisciplinar das Ciências: Botânica e a 

Química aos alunos do ensino médio da Escola Estadual Imaculada Conceição do Município de Benjamin 

Constant no interior do Estado do Amazonas. O assunto abordado para mostrar a interdisciplinaridade destas 

áreas foi a fotossíntese e a extração de clorofila, explicando-se através de aulas teóricas e práticas sobre o 

processo químico que as plantas realizam na transformação de dióxido de carbono em oxigênio e como intervém 

neste processo a pigmentação verde das folhas das plantas. Também foi mostrado e relacionado o estudo da 

Botânica com a riqueza natural encontrada nesta região e o pouco estudo feito por falta de conhecimento. O 

município encontra-se na maior diversidade de floresta no paraíso Amazônico, por tanto pela falta de 

conhecimento ela não é explorada e estudada. Por isso acredita-se que através do estudo interdisciplinar se 

despertou esse interesse pelo estudo desta riqueza, no descobrimento de fármacos, produtos alimentícios, entre 

outros. Com uma visão mais próxima pelo menos de promover o estudo da Botânica como possibilidades de 

cursos de graduação. E também se modificou a percepção sobre o estudo da Botânica e a Química como 

Ciências distantes do nosso cotidiano.  

 

Palavras-chave: Botânica. Química. Interdisciplinaridade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve 

partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, 

intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de 

um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002).  

Segundo os modelos educativos esta deve ser aplicada no ensino básico, porém em 

realidade não é promovida na sala de aula. Isto gerou a problemática para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Com tudo acredita-se que para melhorar o aprendizado e consequentemente 

ter uma educação diferenciada precisa-se pôr em pratica a interdisciplinaridade, pois ela 

permite uma maior compreensão e entendimento do que se quer ser estudado. Desta forma a 
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pesquisa teve como objetivo mostrar a relação interdisciplinar entre as Ciências: Botânica e 

Química, identificando o estudo independente de cada uma delas e como elas se unem para o 

estudo de alguns processos, assim também como a importância que o estudo de cada uma 

delas representa no nosso meio. 

 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa trabalhou-se com os alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Imaculada Conceição do Município de Benjamin Constant 

no interior do Estado do Amazonas. Este estudo foi uma pesquisa de caráter exploratório-

bibliográfica com abordagem quanti-qualitativa. Teve-se a participação de trinta e cinco 

alunos. Este trabalho foi dividido em quatro etapas; a primeira consistiu na abordagem do 

conteúdo sobre a fotossíntese através de uma aula teórica permitindo nos alunos a 

compreensão dos processos químicos e biológicos das plantas, assim como também da 

importância do trabalho conjunto entre a química e a botânica, relacionando-os 

constantemente com o cotidiano.   

Na segunda etapa foi realizada uma aula prática a qual consistia que os alunos 

divididos em dois grupos um de dezessete e outro de dezoito, foram ao redor da escola em 

busca de folhas de qualquer planta para a extração da clorofila caseira, isto fez parte da aula 

prática a qual se usou as folhas coletadas, dois copos de vidro, dois bastões de vidro e álcool. 

Cada grupo inseriu as folhas coletadas no copo de vidro contendo a metade de álcool e depois 

se pressionou as folhas no álcool até o álcool ter uma coloração verde.  

Como última etapa foi aplicado um questionário contendo cinco perguntas discursivas, 

as quais foram: você gosta da disciplina de Biologia e Química? Gostaria de estudar a 

Botânica de forma mais aprofundada? Explique o processo de fotossíntese? Você consegue 

contextualizar o conteúdo de Botânica com o seu cotidiano? A metodologia empregada pelos 

professores auxilia na compreensão do conteúdo? 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado, obtiveram-se as seguintes respostas: 76% dos alunos gostam de 

ambas as disciplinas, porém, 15% não gostam de química e 9% não gostam de biologia. Estes 

resultados refletem as possíveis formas de serem ministradas essas matérias e a relação que 

estas têm no dia a dia. Quanto à segunda pergunta, verificou-se que 87,5% responderam que 

gostariam de estudar a Botânica de forma mais aprofundada e 12,5% responderam que não, 

isto mostra a aceitabilidade da matéria e a vontade de estudá-la no futuro como uma das 

escolhas de carreira científica.  

No ensino médio a botânica está inserida no currículo da disciplina de Biologia, por 

tanto é uma área trabalhada superficialmente, o que muitas vezes influencia a perda da 

importância de estuda-la fazendo com que o aluno tenha um olhar de distanciamento perante 

o estudo da botânica, não enxergando a relevância que ela tem na atualidade e 

consequentemente não exista as intenções de ser a possibilidade de uma escolha na 

graduação.  

Para a terceira pergunta teve se o seguinte resultado, 62,5% dos alunos responderam 

ou explicaram de forma correta o processo fotossintético e 37,5% não responderam, 

demostrando que o conteúdo trabalhado foi assimilado de forma positiva por parte dos alunos. 

O processo fotossintético mostrou de forma clara como a química trabalhada na botânica 

ajuda ao entendimento e compreensão da mesma, no caso da extração de clorofila possibilitou 

demostrar como um solvente químico (o álcool) tem a capacidade de extrair a pigmentação 

verde, clorofila das plantas e por sua vez a forma de produção de alguns fármacos ou produtos 

da cosmética, através da extração de substancias proporcionado por algumas plantas. 

Com relação à quarta pergunta, 87,5% dos alunos responderam que conseguem 

contextualizar o conteúdo de Botânica com o seu cotidiano, este resultado mostra que a partir 

de como a matéria é desenvolvida o aluno tem a capacidade de mudar a percepção equívoca 

de acreditar que a Botânica e a Química são áreas estudadas dentro de quatro paredes de um 

laboratório, voltando a valorizar o maior laboratório amazônico onde eles estão inseridos. Na 
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última pergunta, 87,5% dos alunos responderam que a metodologia empregada pelos 

professores auxilia na compreensão de conteúdos.  

Com isto verificou-se a aceitabilidade da proposta levada para a sala de aula, teve uma 

aceitabilidade positiva, despertando a curiosidade dos alunos, instigando a procura das 

habilidades de cada um e o mais importante proporcionando de forma diferenciada a 

construção do próprio conhecimento. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da pesquisa aplicada percebeu-se o interesse, curiosidades e assiduidade por 

parte dos alunos com relação ao conteúdo trabalhado. Desta forma, considera-se a 

importância de inserir-se à Botânica dentro do currículo escolar e de ser trabalhada de forma 

interdisciplinar na sala de aula.  
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RESUMO 

 

A Amazônia possui uma das mais ricas biodiversidades em fauna e flora do Brasil com enfoque principal para a 

classe das aves. As espécies de avifauna são consideradas, entre os animais, mais eficazes indicadores da 

qualidade ambiental, pois contribuem de forma benéfica para a dispersão de sementes. Parques e áreas verdes 

públicas, que compõem a vegetação urbana são de grande importância para as aves, pois serve para propiciar 

refúgios. Com isso, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento sobre avifauna existente no 

parque zoobotânico do 8º BIS no Município de Tabatinga - Amazonas. O levantamento diário foi realizado no 

mês de setembro de 2016 no período da manhã de 08:30h às 11:30h e consistiu em observar e analisar o hábito 

alimentar, comportamento animal, características específicas de cada animal e sua classificação científica. Os 

dados levantados foram revisados por meio de literatura científica. Utilizou-se para registrar as imagens das aves 

presentes no local, máquina digital e para as anotações diárias utilizou-se caderneta de campo e caneta 

esferográfica. Foram registradas cinco espécies diferentes de aves, conhecidas por: arara canindé (Ara 

ararauna), arara vermelha (Ara cloropterus), jacu-açu (Penelope obscura), papagaio verdadeiro (Amazona 

aestiva) e tucano (Ramphastos toco). As ordens pertencentes às aves encontradas são Galiformes, Piciformes e 

Psitaciformes. Os resultados aqui apresentados ressaltam que o parque zoobotânico de Tabatinga abriga uma das 

mais ricas avifauna com espécies naturais da Amazônia. As observações realizadas no parque zoobotânico 

indicam que o comportamento animal, alimentação, habitat das aves são diferenciados, onde na grande maioria 

são animais agitados, uma vez que foram capturados em regiões antrópicas. A forma de alimentação dessas aves 

se dá por meio de pequenos insetos, frutos e sementes duas vezes por dia. A avifauna desse parque foi 

pesquisada e constatou-se que não há registros de estudo sobre estes animais no município pesquisado. 

 

Palavras-chave: Aves. Observação. Alto Solimões. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento a respeito da diversidade de aves do Brasil começou tardiamente 

(SILVEIRA; OLMOS, 2007). De acordo com Rodrigues et al. (2005) o levantamento de 

espécies é o início e o fundamento para a conservação deste grupo de animais. O Brasil é um 

dos países de maior biodiversidade do mundo, abrigando uma das mais diversas avifaunas: 

cerca de 57% das espécies de aves registradas em toda América do Sul, 10% delas endêmicas 

do país (MARINI; GARCIA, 2005). A Amazônia possui uma das mais ricas biodiversidades 
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em fauna e flora do Brasil com enfoque principal para a classe das aves. As espécies de 

avifauna são consideradas, entre os animais, mais eficazes indicadores da qualidade am-

biental, pois contribuem de forma benéfica para a dispersão de sementes. Parques e áreas 

verdes públicas, que compõem a vegetação urbana são de grande importância para as aves, 

pois serve para propiciar refúgios. Com isso, o presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento sobre avifauna existente no parque zoobotânico do 8º BIS do Batalhão de Selva 

e Infantaria no Município de Tabatinga - Amazonas.  

 

2 METODOLOGIA 

O parque zoobotânico está localizado na mesorregião do sudeste amazonense e 

microrregião conhecida como tríplice fronteira por abranger países como o Brasil, Peru e 

Colômbia e tem a função de reabilitar animais capturados de forma ilegal, resgatados e 

advindos de residências cujos mesmos vinham sofrendo maus tratos pelos seus cuidadores. 

Para realização do levantamento, foram feitas observações diárias pela manhã no mês de 

setembro de 2016, anotando-se o comportamento, hábitat e hábito alimentar. Utilizou-se para 

registrar as imagens das aves presentes no local, máquina digital e para as anotações diárias 

utilizou-se caderneta de campo e caneta esferográfica. Realizou-se a classificação científica 

de acordo com os dados obtidos, nas placas de identificação de cada jaula das aves 

encontradas, onde a mesmas foram comparadas conforme classificação taxonômica segundo 

padrões internacionais de nomenclatura científica zoológica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram registradas cinco espécies diferentes de aves, conhecidas por: arara canindé 

(Ara ararauna), arara vermelha (Ara cloropterus), jacu-açu (Penelope obscura), papagaio 

verdadeiro (Amazona aestiva) e tucano (Ramphastos toco). As ordens pertencentes às aves 

encontradas são Galiformes, Piciformes e Psitaciformes. Foram identificados sete 

comportamentos: voos curtos, bater de asas, andar no poleiro, voar para os poleiros, entrar dos 
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comedouros (casal) e limpeza do bico e das penas. O andar nas jaulas ocorria com passos 

curtos lateralmente, geralmente em resposta a uma aproximação ou afastamento do outro 

indivíduo. Os resultados aqui apresentados ressaltam que o parque zoobotânico de Tabatinga 

abriga uma das mais ricas avifauna com espécies naturais da Amazônia. Estes fatos reforçam 

a importância da preservação destes espécimes de aves. Alimentação é um dos fatores 

primordial para que as araras se sintam confortáveis, pois a mesma tem grande papel na 

diversificação genética de outras plantas, contribuindo de maneira satisfatória para cadeia 

alimentar de outros animais. As observações realizadas no Parque Zoobotânico indicam que o 

comportamento animal, alimentação, habitat das aves são diferenciados, onde na grande 

maioria são animais agitados, uma vez que foram capturados em regiões antrópicas; e que se 

alimentam de pequenos insetos, frutos e sementes duas vezes por dia. O levantamento de 

fauna é um exercício em que uma série de observações tem por objetivo, apenas catalogar as 

espécies que existem em uma certa região (HELLAWELL, 1991), porém, cada vez se usa 

com maior frequência levantamentos rápidos de comunidades de aves tropicais para estimar a 

riqueza de espécies e para determinar prioridades de conservação (HERZOG et al., 2002). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De uma maneira geral, as informações obtidas sobre neste levantamento da avifauna 

contribuíram para o melhor conhecimento sobre as mais distintas espécies. O Parque 

Zoobotânico de Tabatinga abriga uma das mais ricas avifauna com espécies naturais da 

Amazônia. Estes fatos reforçam a importância da preservação destas espécies de aves. 

Mediante a identificação das espécies de animais silvestres é possível verificar que no estado 

do Amazonas abrange uma grande diversidade de animais, sendo estes grandes 

representativos que estão sendo ameaçados pelas ações antrópicas, das mais diversas formas, 

sendo elas: desmatamento de seu habitat natural, captura, e morte. Em consequência disto, os 

parques estão contribuindo para que estas espécies não entrem em extinção, já que muitas 

delas não conseguem voltar e se adaptar com o ambiente natural.  
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RESUMO 

 

O levantamento de espécies de répteis em parques ambientais é escasso, apesar da suma importância, estes são 

úteis para a adoção de medidas de preservação e conservação destas espécies. E os parques também apresentam 

grande importância paisagística e biológica. Com isso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das 

espécies da classe Reptilia no Parque Zoobotânico do 8º BIS. O levantamento diário foi realizado no mês de 

setembro de 2016 no período da manhã de 08:30h às 11:30h e consistiu em observar e analisar o hábito 

alimentar, comportamento animal, características específicas de cada animal e sua classificação científica. Os 

dados levantados foram revisados por meio de literatura científica. Identificaram-se nove espécies que estão 

inseridas em três ordens da classe Reptilia com predominância dos Testudines. As espécies encontradas foram: 

aperema (Rhinoclemmys punctularia), jabuti tinga (Clelonoidis denticulata), jacaré (Caiman crocodilos), jiboia 

(Boa constrictor), pitiú (Podocnemis sextuberculata), sucuri (Eunectes murinus), tartaruga-da-amazônia 

(Podocnemis expansa), tartaruga-de-cabeça-grande-do-Amazonas (Chelonoidis carbonaria) e tracajá 

(Podocnemis unifilis). No decorrer da observação para o levantamento, os animais da classe Reptilia passaram a 

maior parte do tempo quieto, pois são animais observadores e que caminha lentamente em uma área de sombra 

dentro da jaula, movimentando-se na grande maioria para se alimentar. Além disso, observou-se que é necessário 

ter o cuidado com estes, porque são espécies encontradas em cativeiros, apreendidas e entregue ao parque, uma 

conduta que nos faz repensar e refletir o nosso convívio com a natureza juntamente com seu ambiente.  

 

Palavras-chave: Alto Solimões. Répteis. Extinção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os animais precisam do seu habitat natural para que aconteça o equilíbrio ecológico e 

o desenvolvimento da fauna de maneira natural. Vidolin (2004) ressalta que a fauna é 

patrimônio para a humanidade nos aspectos ecológico, científico, econômico e cultural, 

porém, parcela ampla da sociedade não reconhece esse valor. O levantamento de espécies de 

répteis em parques ambientais são escassos, apesar da suma importância, estes são úteis para a 

adoção de medidas de preservação e conservação destas espécies. E os parques também 

apresentam grande importância paisagística e biológica. Para Bernarde (2012) os estudos de 
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fauna são de extrema importância para a coleta de dados e, consequentemente, para a geração 

de informações que visem à conservação de espécies e a minimização das ameaças à 

diversidade biológica. Com isso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das 

espécies da classe Reptilia no Parque Zoobotânico Cultural do Comando de Fronteira 

Solimões / 8º Batalhão de Infantaria de Selva, Tabatinga, Estado do Amazonas. 

 

2 METODOLOGIA 

O Parque Zoobotânico faz parte do Exército Brasileiro e está situado em uma área de 

7.189 m
2
 no Município de Tabatinga - Amazonas, município este que faz parte de uma tríplice 

fronteira entre os países: Brasil, Colômbia e Peru, com as coordenadas: S 04° “14 minutos e 

36 segundos” W 69° “56 minutos e 18 segundos”. Foi inaugurado em Outubro de 2011 pelo 

então Tenente Coronel Omar Zendin. Foi planejado e criado pelo Comando de Fronteira 

Solimões, 8° Batalhão de Infantaria e de Selva (8º BIS) e está sob sua supervisão até os dias 

atuais com as finalidades de atender a família militar e a comunidade da tríplice fronteira, 

propiciando opções de lazer e de conhecimento; oferecer às inúmeras comitivas de militares e 

civis que visitam frequentemente o CFSOL ⁄ 8° BIS, uma oportunidade para ampliar o 

conhecimento a respeito da selva amazônica, da vida do caboclo, da fauna e da flora 

selvagem; à visitação pública para moradores da região da tríplice fronteira e para turistas, 

bem como ser utilizado para pesquisas, por parte de estudantes, em todos os níveis de 

escolaridade. Utilizou-se para registrar as imagens das aves presentes no local, máquina 

digital e para as anotações diárias utilizou-se caderneta de campo e caneta esferográfica. O 

levantamento diário foi realizado no mês de setembro de 2016 e consistiu em observar o 

comportamento animal dos répteis e sua classificação científica por meio das categorias 

taxonômicas utilizando literatura científica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Identificaram-se nove espécies que estão inseridas nas três ordens da classe Reptilia, 

ordem dos Squamatas, Testudines e Crocodylia. Pertencentes à ordem dos Squamatas 

identificou-se duas espécies: jiboia (Boa constrictor) e sucuri (Eunectes murinus), na ordem 

dos Testudines seis espécies: aperema (Rhinoclemmys punctularia), jabuti tinga (Clelonoidis 

denticulata), pitiú (Podocnemis sextuberculata), tartaruga-da-amazônia (Podocnemis 

expansa), tartaruga-de-cabeça-grande-do-Amazonas (Chelonoidis carbonaria) e tracajá 

(Podocnemis unifilis) e na ordem Crocodylia: jacaré (Caiman crocodilos). Segundo Costa 

(2004) no zoológico se encontram as espécies ameaçadas de extinção, com objetivos de 

reprodução, aumentando as possibilidades que aumente o conhecimento sobre as espécies. 

Com isso, é necessário a utilização de levantamentos e inventários para o conhecimento da 

biodiversidade local. O tamanho das jaulas onde os répteis vivem, é de forma padrão onde o 

animal se sente confortável, vivendo em um ambiente adequado, bem limpo e propício para o 

conforto. No tanque localizado dentro da jaula, a agua é trocada a cada três em dias. Além 

disso, os cuidadores desses animais colocam folhagens para as serpentes ficarem embaixo 

simulando assim, o ambiente natural. No decorrer da observação, os jabutis passaram a maior 

parte do tempo quieto, pois são animais muito observadores e que caminham lentamente em 

uma área de sombra dentro da gaiola, movimentando-se para sua alimentação. Observou-se 

que é necessário ter o cuidado com estes, porque são espécies encontradas em cativeiros, 

apreendidas e entregues ao parque, uma conduta que nos faz repensar e refletir o nosso 

convívio com a natureza juntamente com seu ambiente. Uma revisão recente sobre o estado 

de conservação dos répteis apontou seis principais fontes de ameaças a esses animais: a perda 

e degradação de seus habitats, a introdução de espécies invasoras, a poluição dos seus 

habitats, as doenças, o uso insustentável e as mudanças climáticas globais (GIBBONS et al., 

2000). Esses são algumas das principais causas de ameaças para os répteis, que faz com que 

essas espécies sejam ameaçadas e extintas.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o levantamento no Parque Zoobotânico no município de Tabatinga foi 

de grande valia para identificar nove espécies de répteis na área pesquisada e que instituições 

públicas e privadas precisam se reunir em prol da proteção ambiental no estado do Amazonas 

por meio da execução de projetos e políticas de meio ambiente, conservação, preservação e de 

Ciência e Tecnologia.  
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RESUMO 

 

A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do planeta, pois sua biodiversidade 

abrange a maior parte da vida na Terra. O 8º Batalhão de Infantaria e de Selva (8º BIS) criou o Parque 

Zoobotânico para que os animais doados, apreendidos ou recolhidos fossem entregues para avaliação de sua 

condição física, tratamento desses animais e posteriormente liberados no meio ambiente, quando aptos. Com 

isso, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de mamíferos no Parque Zoobotânico, no 

município de Tabatinga-AM. O levantamento diário foi realizado no mês de setembro de 2016 e consistiu em 

observar e analisar o hábito alimentar, comportamento animal, características específicas de cada animal e sua 

classificação científica. Os dados levantados foram revisados por meio de literatura científica. Os resultados 

mostraram que o local abriga 11 espécies de mamíferos dentre cinco ordens, sendo eles: anta (Tapirus 

terrestres), caititu (Pecari tajacu), jupará (Potos flavus), macaco aranha-da-cara-preta (Ateles chamek), macaco 

barrigudo (Lagothrix lagotricha), macaco prego (Cebus apella), onça-pintada (Panthera onca), paca (Cuniculus 

paca), quati (Nasua nasua), queixada (Tayassu pecari) e veado-mateiro (Mazama americana).  A alimentação, 

na grande maioria, desses animais se dá por vegetais sendo feitas duas vezes por dia e quanto ao comportamento, 

verificou-se que as espécies observadas eram calmas passando a maior parte do tempo próximo à grade das 

jaulas, principalmente, quando alguma pessoa se aproximava para registrar fotografias ou para alimentá-la com 

vegetais. Em alguns recintos do Parque Zoobotânico, são encontradas pinturas de paisagens para tentar simular o 

ambiente natural em que os animais viviam antes de serem capturados e levados para o parque. Notou-se a 

importância que o parque representa para a fauna amazônica, pois além de mostrar para a população a 

diversidade de animais que há na floresta, eles cuidam e recuperam essas espécies para que possam retornar a 

natureza.  

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Alto Solimões. Mamíferos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do planeta. Sua 

biodiversidade abrange a maior parte da vida na Terra, a qual está sendo prejudicada por 

ações antrópicas como as queimadas, poluições, desmatamento e caças não autorizadas, e 

assim, algumas espécies estão sendo incluídas na lista de animais em perigo de extinção, sem 

ao menos serem catalogadas. Por sua vez, a realização de levantamentos de mastofauna 

favorece no reconhecimento da diversidade de mamíferos catalogados, podendo ser 
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encontrado novas espécies que ainda não foram identificadas. Sendo importantes os estudos 

sobre mamíferos, os quais contribuem significativamente para o equilíbrio ecológico.  

O 8º Batalhão de Infantaria e de Selva (8º BIS) criou o Parque Zoobotânico para que 

os animais doados, apreendidos ou recolhidos fossem entregues para avaliação de sua 

condição física, tratamento desses animais e posteriormente soltá-los no meio ambiente, 

quando aptos ou mantê-los em cativeiro, porém, em caso dos animais não se adequarem à 

natureza, retornam ao cativeiro. Com isso, este trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento da mastofauna no Parque Zoobotânico, no município de Tabatinga-AM.  

 

2 METODOLOGIA 

O Parque Zoobotânico (Figura 1) faz parte do Exército Brasileiro e está situado em 

uma área de 7.189 m
2
 no Município de Tabatinga - Amazonas, município este que faz parte 

de uma tríplice fronteira entre os países: Brasil, Colômbia e Peru, com as coordenadas: S 04° 

“14 minutos e 36 segundos” W 69° “56 minutos e 18 segundos”.  

O levantamento diário foi realizado no mês de setembro de 2016 e consistiu em 

observar e analisar o hábito alimentar, comportamento animal, características específicas de 

cada animal e sua classificação científica por meio do perfil taxonômico dos animais 

utilizando literatura científica sobre nome popular, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e 

espécie. Utilizou-se para registrar as imagens das aves presentes no local, máquina digital e 

para as anotações diárias utilizou-se caderneta de campo e caneta esferográfica. 

Figura 1: Entrada do Parque Zoobotânico. 

 
Fonte: MATOS, 2016. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados levantados mostraram que o Parque Zoobotânico abriga 11 espécies de 

mamíferos, sendo de pequeno, médio e grande porte vivendo em recintos preparados 

exclusivamente para cada espécie, corroborando com a literatura científica, a qual enfatiza a 

relevância de construção de cativeiros que visem acomodar poucos animais, para que os 

mesmos possam ter mais espaço.  

Para isso, é necessário a implantação de programas que visem contribuir com a 

conservação de espécies e assim, corroborar para a manutenção do parque. Os representantes 

encontrados foram: anta (Tapirus terrestres), caititu (Pecari tajacu), jupará (Potos flavus), 

macaco aranha-da-cara-preta (Ateles chamek), macaco barrigudo (Lagothrix lagotricha), 

macaco prego (Cebus apella), onça-pintada (Panthera onca), paca (Cuniculus paca), quati 

(Nasua nasua), queixada (Tayassu pecari) e veado-mateiro (Mazama americana), notando-se 

que a grande maioria são primatas.  

Mendonça-Furtado (2006) enfatiza que, muitos destes primatas são apreendidos por 

contrabandistas ou por criadores ilegais, e como consequência esses animais não podem ser 

introduzidos à natureza podendo ocasionar brigas com outras espécies e muitas vezes gerar 

mortes ou até mutilações.  

Como solução pode ser utilizada à separação de animais, com isso são gerados novos 

problemas, como a falta de espaço para manutenção de macacos. A alimentação desses 

animais se dá por vegetais (frutos, legumes e verduras) sendo feitas duas vezes por dia, 

totalizando 30 kg de alimentos diariamente para os mamíferos, que são doadas pelos feirantes 

locais, uma vez que o parque não possui recursos financeiros necessários para a compra de 

todos os alimentos dos animais.  

De acordo com Vidolin; Mangini (2009) tornam-se necessário o apoio de órgãos 

municipais e federais, principalmente, por estar relacionado à contribuição de recursos 

financeiros, um fator essencial para conservação de espécies. Uma vez que, os recursos são 

necessários para manutenção do local. Quanto ao comportamento, verificou-se que a maioria 

das espécies eram calmas e ativas sendo que os mesmos passaram a maior parte do tempo 
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próximo à grade, principalmente, quando alguma pessoa se aproximava para registrar 

fotografias com o celular, ou para alimentá-la com a folha da capeba (Piper umbellatum L.), 

uma planta muito encontrada nos cativeiros.  

Barros; Frenegoso (2009) relata que, quando o animal fica bastante ativo no ambiente 

de diferentes formas como: caminhar de quatro patas no chão, correr no chão, subir em 

árvores com o auxílio das garras cravando no tronco, pular do tronco para o galho, pula/desce 

da árvore para o chão de costas ou de frente, pode-se considerar como forrageio, um ato de o 

animal procurar o alimento. As jaulas são próximas às matas, com muitas árvores de várias 

espécies ao seu redor, revestidas por uma tela protetora, sendo que em algumas jaulas o 

ambiente possui uma piscina que serve para o banho e lazer dos animais. Observou-se que em 

alguns recintos do Parque Zoobotânico existem pinturas de paisagens para simular o ambiente 

natural em que os animais viviam antes de serem capturados e levados para o parque.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notou-se a importância que o parque representa para a fauna amazônica, pois além de 

mostrar para população a diversidade de animais que há na floresta, eles cuidam e recuperam 

essas espécies para que possam retornar a natureza. Diante das observações feitas durante a 

pesquisa no Parque Zoobotânico de Tabatinga-AM, constatou-se que existe uma carência na 

fiscalização em questão do tráfico de animais silvestres, uma vez que a quantidade de animais 

que são entregues por moradores do município para serem cuidados no local é considerada 

grande.  

O local necessita de ajuda financeira para que seja possível tratar e alimentar todas as 

espécies antes de devolvê-las para seus habitats naturais. Desta forma, pode-se enfatizar a 

relevância da manutenção de áreas de conservação dos animais, a qual corrobora com a fauna, 

especialmente, em se tratando de espécies que se encontram em perigo de extinção. Além 

disso, há necessidade de implantação de programas que visem à conservação e fiscalização 

intensificada mastofaunística. 
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O VALOR DA INFORMAÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

Maximiliano Barroso Bonfá (FACIMED) 

Rosália Maria Passos da Silva (UNIR) 

RESUMO 

 
O ambiente empresarial do século XXI está tornando o acesso à informação essencial às organizações. Para tal 

as organizações devem considerar que a informação possui um valor, medido da mesma forma que outros 

recursos da organização. Este valor está diretamente relacionado a forma de como a informação auxilia os 

tomadores de decisão a atingirem as suas metas organizacionais. Isso também deve ocorrer em organizações 

educacionais, tanto no âmbito gerencial quanto no âmbito pedagógico, e saber como os tomadores de decisões de 

instituições de ensino superior percebem o valor de uma informação, é o foco deste artigo. Assim com a 

finalidade de responder a este questionamento surge o objetivo geral deste trabalho, que é conhecer o valor das 

informações para o tomador de decisão em uma Instituição de Ensino Superior-IES da microrregião de Cacoal – 

RO, tendo como objetivos específicos conhecer as características da informação valiosa; compreender como o 

tomador de decisão avalia a informação; identificar quais aspectos da informação valiosa são relevantes para a 

tomador de decisão no âmbito das IES em estudo. Para tal o estudo utilizou-se do levantamento de dados como 

instrumento metodológico. Este ocorreu através da aplicação de um instrumento de coleta contendo 10 questões. 

Os resultados apontam para uma valoração das características da informação valiosa apontadas como essenciais 

para uma IES. 

 

Palavras-chave: Informação. Valor da Informação. IES.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O ambiente empresarial do século XXI está tornando o acesso à informação essencial 

as organizações. Estas informações são importantes tanto para antecipar mudanças, como para 

desenvolver alternativas de ação, visto que os gestores destas organizações necessitam de 

informações que os ajudem no processo de tomada de decisão. Neste sentido Moresi (2000, p. 

14) aponta que “agora a informação não é apenas um recurso, mas o recurso”, sendo que a 

aceitação desta ideia a coloca como o recurso chave de competitividade efetiva, de diferencial 

de mercado e de lucratividade das organizações. 

Para tal as organizações devem considerar que a informação possui um valor, medido 

da mesma forma que outros recursos. Contudo as diferenças da informação em relação a 

outros recursos dificultam a sua medição em termos econômicos (MORESI, 2000). Mas as 

informações possuem valor e estão diretamente relacionados à forma de como auxilia os 

tomadores de decisão a atingirem as suas metas organizacionais (STAIR; REYNOLDS, 

2012). 
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Desta forma observa-se que a escolha entre alternativas ou possibilidades em uma 

organização deve ser facilitada pelas informações valiosas. Isso também deve ocorrer em 

organizações educacionais, tanto no âmbito gerencial quanto no âmbito pedagógico, e saber 

como os tomadores de decisões de instituições de ensino superior percebem o valor de uma 

informação, é o foco deste artigo. 

Com a finalidade de responder a este questionamento surge o objetivo geral deste 

trabalho, que é conhecer o valor das informações para o tomador de decisão em uma 

Instituição de Ensino Superior da microrregião de Cacoal - RO. 

 

2 METODOLOGIA 

Este estudo foi construído por meio do levantamento de dados encontrados na 

literatura já existente, assim como por dados coletados no levantamento realizado por meio da 

aplicação de um instrumento de coleta contendo 10 questões. Este tem natureza descritiva e 

exploratória, possui abordagem qualitativa, o método utilizado foi o dedutivo. Foram 

realizadas para a pesquisa bibliográfica inicial, livros e artigos sobre o tema proposto, também 

foram utilizados revistas, dissertações e teses com objetivo de conceituar informação, decisão 

e valor da informação. 

Para efeito da amostra, foi selecionada apenas uma IES, a qual se localiza na cidade de 

Cacoal. A amostra foi por conveniência, contudo também foi levado em consideração o 

acesso facilitado aos respondentes, e o tamanho da instituição, visto que esta  possui o maior 

número de cursos e de alunos matriculados na microrregião de Cacoal. 

Para a pesquisa foi realizada uma pesquisa documental a respeito do crescimento das 

IES no Brasil e a sua caracterização. No momento seguinte, foram aplicados instrumentos de 

coleta semiestruturados a fim de levantar quais características da informação valiosa são 

importantes para os tomadores de decisão no âmbito da IES em estudo. 
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Figura 1-Escala de respostas do instrumento de coleta. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O instrumento aplicado levou em consideração as características de uma informação 

valiosa e utilizou uma escala de respostas conforme a apresentada no esquema da Figura 1. 

No instrumento foi solicitado ao respondente se no momento em que ele toma uma decisão, as 

características apontadas no Quadro 1 são necessárias para que a informação tenha valor. 

Estas características foram selecionados com base nas características da informação valiosa 

apontadas por Stair e Reynolds (2012) e Bio (1996). O instrumento foi aplicado entre os dias 

01 e 15 do mês de junho de 2015 e contou com 16 respondentes, todos indicados 

pontualmente pelo pesquisador. Quanto aos respondentes cabe ressaltar que são integrantes do 

mais alto nível hierárquico da instituição, o que torna as informações coletadas de alta 

relevância.  

Quadro 1-Características da Informação Valiosa 

Característica Descrição 

Precisa  A informação não contém erros.  

Completa  A informação completa contém todos os fatos importantes.  

Econômica  Deve-se considerar o custo da produção versus a importância da informação.  

Flexível  A informação flexível pode ser utilizada para diversas finalidades.  

Confiável  A informação confiável depende da fonte de informação.  

Relevante  A informação relevante é importante para o tomador de decisões.  

Simples  A informação em excesso pode causar sobrecarga de informação.  

Em tempo  A informação em tempo é enviada quando necessário.  

Verificável  A informação pode ser checada com várias fontes.  

Fonte: Elaborado pelo autor  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A informação já há algum tempo passou a fazer parte do cotidiano empresarial, e  

quando esta informação passa a ser empoderada de valor e possui validade para o processo 

decisório, esta pode gerar novos conhecimentos para a organização.  

Após a coleta dos dados os mesmos foram tabulados e apresentaram um panorama 

interessante, visto que dos respondentes, nenhum atua exclusivamente na área pedagógica da 

instituição, e o número de atuantes exclusivamente na área administrativa foi de 50%. Isto se 

justifica pelo fato de que os tomadores de decisão que atuam no âmbito pedagógico também 

atuarem na área administrativa da instituição de ensino, sendo estes os outros 50% dos 

respondentes. 

Para compreender os dados coletados pode-se observar o Gráfico 1 que aponta um 

radar de valor da informação para a IES em estudo. Neste é possível verificar que a maior 

parte dos respondentes apontaram como importante as características da informação. Por 

outro lado pode-se ver que poucos ou nenhum respondente considerou as características 

observável ou insignificante. 

Gráfico 1-Radar de Valor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão teórica apontada na primeira parte deste artigo encaminha o entendimento 

de que para a informação deter valor, a mesma deve ser importante dentro do processo de 

tomada de decisão. Tanto que para Tarapanoff, Araújo-Júnior e Cormier (2000) a geração do 

conhecimento vai estar apoiada em dois aspectos interligados, que são valor e validade da 

informação para o processo decisório. 

Assim, observou-se que as abordagens da tomada da decisão necessitam de qualidades 

distintas de informações. Também foi observado que uma informação pode adquirir valor 

assim como os demais ativos de uma organização. Tudo isso torna-se importante quando 

indicado que as IES também são organizações que estão inseridas na economia brasileira, 

especificamente em um ramo que está em pleno crescimento. 

Todo este cenário remete a importância das respostas verificadas na pesquisa aqui 

discutida. Estas respostas apontam que todas as características apontadas para informação 

valiosa na pesquisa detém importância para a tomada de decisão em uma IE, sendo o Radar de 

Valor um importante indicador desta afirmação. Contudo a ampliação deste cenário de 

pesquisa seria interessante para a consolidação destas respostas aqui identificadas. 
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RUPTURA DA MODELAGEM TRADICIONAL DE APRESENTAÇÃO DE TCC NO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Charlene Silva Freitas Plautz (SÃO LUCAS) 

José doAmparo Pinheiro (SÃO LUCAS) 

RESUMO 
 

O estudo tem objetivo de verificar a viabilidade de uma modelagem atualizada na apresentação de 

trabalho de conclusão de curso, a partir de agora lê TCC. Fazendo uma comparação das diferenças 

entre o modelo tradicional de apresentação de TCC e a proposta de um modelo mais desconstruído e 

dinâmico. Na metodologia, optou-se por uma pesquisa, longitudinal, onde através da observação do 

pesquisador 1 (P1) e a observação participativa do pesquisador 2 (P2) em bancas de apresentação de 

TCC do centro universitário São Lucas (UNISL) no ano de 2016, aos quais define-se o campo de 

investigação e escolha da abordagem qualitativa, além de pesquisa bibliográfica e o traçado de um 

paralelo entre o modelo existente e o modelo da proposta de intervenção. Os resultados obtidos no 

estudo, demonstra que grande parte dos envolvidos no processo não encontram-se satisfeito com a 

atual modelagem e sugerem que ocorra reformas na modelagem existente, sendo assim, torna-se 

necessário um estudo mais aprofundando sobre a viabilidade e implementação de um modelo mais 

dinâmico e envolvente. 

 

Palavras chaves: Ruptura Modelagem Tradicional; Mudança Modelagem Desconstruída; 

Apresentação de TCC. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo tem objetivo de verificar a viabilidade de uma modelagem atualizada na 

apresentação de trabalho de conclusão de curso, partindo do pressuposto onde sugere-se que 

apresentação de trabalho de conclusão gera desconforto para todos stakeholders envolvidos: 

Acadêmicos, banca e público, um fato que pode ser atribuído a este problema é o modelo 

atual disponível nas universidades e faculdades, deixando obvio que existe necessidade de 

ajustes e visão menos conservadora para conquistas de novas perspectivas, levando assim uma 

reflexão acerca desse assunto.  

Sendo assim, mudanças e rupturas de modelagens tradicionais são necessárias, pois 

estamos na era do crescimento exponencial, onde o ritmo e acelerado e tudo acontece de 

maneira rápida, precisando-se assim de fórmulas novas que possam de fato estimular o 

potencial dos acadêmicos na apresentação do TCC de maneira que se rompa o fato gerador do 
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medo, pois durante o processo para confecção do TCC os acadêmicos ficam focados no 

resultado e não como chegar aquele resultado. 

 Percebe-se que, atualmente o centro universitário São Lucas desenvolve o projeto 

integrador, que é uma espécie de disciplina que integra as demais disciplinas estudadas no 

decorrer da semana, ao qual o facilitador direciona um foco para os conhecimentos teóricos a 

exemplo dos processos de gestão de pessoas e soma-se a prática através de uma visita técnica 

por exemplo, a partir disso, partem para produções: artigo, consultoria ou outros. Percebe-se 

então, que o processo de transformação já está tomando rumos de inovação, no entanto as 

apresentações de TCC estão atreladas ao modelo tradicional. 

 

2. MUDANÇA ROMPENDO PARADIGMAS 

Para Oliveira (2010), ao contrário do que muitos pensam mudanças não está somente 

relacionada a quebra de paradigmas e acrescenta que isto é mais relacionada ao modismo do 

termo “paradigmas”. Newstrom (2008), aponta a seguinte percepção que apesar dos seres 

humanos conviverem com mudanças em todas as situações, tendem a resistir as mudanças nos 

diversos ambientes, pois as pessoas duvidam das melhorias que a mudança possa trazer. 

“Uma lição para administração é que a mudança provavelmente será um sucesso ou um 

fracasso dependendo da habilidade com a qual ela for gerenciada para minimizar ou superar a 

resistência” (NEWSTROM, 2008, p.345).  

Para Bruce e Birchall (2011), a inovação precisa de dois componentes para conseguir 

funcionar sendo eles: o pensamento criativo e a capacidade de implementação. O autor aponta 

que devido a velocidade de mudança nas empresas onde o novo se torna velho rapidamente, o 

hoje já pode ser considerado ontem, a inovação através da criação e implementação consegue 

diferenciar as organizações. Mudar é difícil e requer aceitação, entendimento e orientação em 

tal jornada, por isso motivação e uma das técnicas que sustenta o gerenciamento da mudança. 

Segundo Bergamini (2013), a motivação é intangível, ou seja, difícil de ser mensurada, 

imprecisa. Vergara citado por Bergamini (2013, p.11) alega “ ninguém motiva ninguém”, isso 
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porque aquilo “ que os de fora podem fazer é estimular, incentivar e provocar essa 

motivação”. 

 

 3. METODOLOGIA 

Adotou-se um método descritivo e bibliográfico de abordagem qualitativa, partindo de 

duas variáveis: modelo tradicional e modelo que chamaremos de desconstruído, pois através 

da mudança que no primeiro momento pode parecer caótica traz novas gerações de valor para 

as apresentações de TCC. Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, onde sabe-se a 

causa e busca-se um resultado através de estudos comparativos e diretos (BORDALO, 2006). 

 Foi feito uma estratégia de um protótipo onde os passos foram: primeiramente a 

observação (P1) e as observações participativas (P2) das apresentações das bancas de TCC, e 

logo após uma pesquisa feita de maneira informal, onde os pesquisadores conversaram tanto 

com os integrantes que apresentaram o TCC como os acadêmicos que foram assistir 

apresentação, após a construção de diagnósticos dessa amostra de acadêmicos, foram feitas as 

devidas analises, fundamentando-se no modelo tradicional e em aspectos teóricos de 

resistência a mudanças, e capacidade de inovação, para sugerir a reinvenção na apresentação 

de TCC. 

 

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Tabela 1 – Comparação entre o modelo tradicional e a proposta de modelo desconstruído. 

MODELO TRADICIONAL MODELO DESCONSTRUÍDO 

Professor Orientador faz parte da banca. Professor Orientador não faz parte da banca. 

Aberto ao público. Aberto apenas aos convidados do acadêmico. 

Executado em sala comum. Executado em sala diferenciada. 

Divulgação dos ajustes diante do público. Divulgação dos ajustes apenas para o acadêmico. 

Inexistência de Pós banca. Existência de pós banca. 

Professor Orientador e Professor da Banca são os 

mesmos. 

Professor que orienta não faz parte da Banca. 

Fonte: Autores, (2016). 

 

Com base nas observações das bancas assistidas pelo P1 e assistidas/participadas pelo 

P2, é possível perceber a necessidade de mudanças no formato tradicional, desta forma, 
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analisando-se através da ótica de acadêmicos e professores do curso de administração da 

UNISL, algumas sugestões de âmbito arriscados para os mais conservadores, porém exitoso 

para os mais atrevidos torna-se necessária neste processo de inovação e ruptura da modelagem 

tradicional de apresentação de TCC.  

No que diz respeito ao professor orientador fazer parte da banca, o mais viável 

conforme relato dos acadêmicos é a composição da banca da seguinte forma: três professores 

da administração sendo o professor que ministra a matéria, o professor especialista no assunto 

abordado e o professor que poderia ser o coordenador do curso ou outro de matéria 

semelhante ao assunto abordado pelo acadêmico, desta forma, assegura-se uma avaliação sem 

vicio. O professor orientador será de grande valia na apresentação do TCC, pois após o 

veredicto dos professores da banca e antes de anúncio para o acadêmico e seus convidados, o 

professor orientador seria convidado pelos professores da banca e poderia argumentar em 

favor do seu aluno em orientação em sala separada, ou seja, não diante do público e 

acadêmico, ao término o resultado, enfim, seria anunciado.  

A questão norteadora de sala diferenciada, parte da ideia que torna-se interessante no 

sentido de possibilitar um clima menos hostil e tenso para o acadêmico apresentador do TCC, 

a diferenciação parte da seguinte formatação: mesas e cadeiras para os convidados parecido 

com uma recepção, onde estaria disponível agua e refrigerante, e após a apresentação do TCC 

poderia ser feito um coquetel para os convidados, professores da banca, orientador e 

acadêmico. 

Especificamente, outro fato bastante significativo exposto na tabela 1, é o fato da 

apresentação ser aberta ao público, no modelo proposto tal apresentação abrangeria apenas os 

convidados, ou seja, fechado para o público. No que refere-se a divulgação dos erros para 

correções, não ocorreria no mesmo dia, a banca marcaria um dia em especifico para passar 

todas as instruções de correção para o acadêmico e o orientador do mesmo. Desta forma, 

pouparia todos de mais tensão, fundamentando-se que tais correções podem ser repassadas em 

outro momento, inclusive porque neste dia o clima apresenta-se de extrema ansiedade para 

todos os envolvidos.  
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Essa questão de determinar professores para banca em especifico, parte do princípio 

que fica muito confuso, pois hoje ocorre a seguinte formatação: o professor orienta seu aluno 

que é julgado por outros professores, depois esse professor orientador desse aluno sugerido 

vai julgar os alunos orientados pelo professor que julgou seu orientando. Neste sentido, pode-

se ocorrer algumas falhas a exemplo: de falta ética em consequência de ego ou sentimento de 

injustiça, refletindo assim, em outro acadêmico perante a situação hipotética exposta, ou seja, 

o mais viável e existir a separação prévia de quem vai orientar e quem vai julgar. 

 

5. CONCLUSÃO 

Cabe as instituições romper esse paradigma do tradicionalismo e desconstruir algumas 

práticas que possam ser construídas melhorias, no entanto não perdendo-se a essência, pois é 

fato que não podemos romper com todas as práticas tradicionais, pois precisamos da base que 

sustenta a estrutura do saber através de suas fundamentações, entretanto pode-se através da 

inovação dar um “upgrade” no já existente. 

Sugere-se uma reflexão para os gestores que dirigem o processo, considerando-se que 

o modelo atual causa bastante malefícios para os stakeholders envolvidos, desde acadêmicos, 

familiares, amigos, até mesmo professores e participantes da banca. Desta forma, pretende-se 

melhorar o processo tornando assim, o clima muito mais efetivo e os resultados visíveis, 

proporcionando aos acadêmicos segurança em produzir com maior qualidade seus artigos e 

monografias, sendo assim, a temida apresentação do TCC será apenas mais uma etapa do 

processo. 

Assim sendo, em síntese, a viabilidade de ruptura do modelo tradicional de TCC, para 

a construção de um modelo desconstruído é notória e possível, basta traçar estratégias e fazer 

experimentos baseados na inovação e não filosofia da mudança, além de estudos 

aprofundados para verificar tal viabilidade e implementação. 
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AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P: UMA 

INVESTIGAÇÃO SOBRE AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS DO INSTITUTO FEDERAL 

DE RONDÔNIA – IFRO 

 

Rozangela Gomes Ferreira (UNIR) 

Mariluce Paes de Souza (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A emergência do discurso da sustentabilidade nas duas últimas décadas tem sido 

notória. O tema tem sido a expressão dominante no debate que envolve as questões de meio 

ambiente e de desenvolvimento social em sentido amplo. Para alguns autores, o consumo é 

fator mais importante no que diz respeito à degradação ambiental. Para Jacobi (2012), o 

planeta está chegando a um ponto cada vez mais crítico, em que a lógica prevalecente de 

aumento constante do consumo não pode ser mantida.  

Sachs (2000) afirma que está em evidência a preocupação com a futura escassez de 

recursos naturais diante dos hábitos em favor do desenvolvimento econômico a qualquer 

custo. O autor evidencia a necessidade de policiarmos nossas ações, que produzem efeitos 

negativos ao planeta e argumenta sobre a importância de se pensar em um crescimento 

econômico que vise a proteção da biodiversidade. 

A responsabilidade pela manutenção de um meio ambiente sustentável é de toda a 

sociedade, de acordo com a Constituição de 88. Seu artigo 225 afirma que todos possuem o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas que cabe ao Estado a função de 

regulamentar sobre as políticas públicas que disciplinem a gestão ambiental. Seguindo esse 

princípio, em 1999 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou a Agenda Ambiental da 

Administração Pública – A3P. Esse programa possui 05 eixos temáticos os quais são: uso 

racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; 

qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação e, por fim, licitações 

sustentáveis. Este programa objetiva sensibilizar os gestores públicos para a importância das 

COMUNICAÇÕES DE PROJETOS 
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questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental 

em suas atividades rotineiras (BRASIL, 2009). 

Analisando a função do Estado em regulamentar a situação ambiental nacional e 

observando o papel do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – 

IFRO - (Autarquia vinculada ao Ministério da Educação – MEC - criada pela Lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008), quanto à sua responsabilidade social frente aos seus servidores, 

alunos e comunidade, surge, como objetivo geral, o que se pretende investigar: Existem ações 

sustentáveis realizadas no âmbito dessa Instituição que se enquadram nas perspectivas da 

A3P? Como objetivos específicos, pretende-se: Realizar análise quanto à aceitabilidade dos 

servidores em relação e implementação da Agenda Ambiental; Descobrir se haverá apoio, 

por parte dos servidores, na implantação do programa e Investigar os resultados esperados 

pela comunidade participante das ações ao implementar a agenda.  

 

2 METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do estudo, inicialmente, será efetuada uma revisão teórica sobre 

o tema, por meio de pesquisa bibliográfica, para tanto, utilizando material publicado em 

forma de livros, revistas, artigos, entre outros, sendo categorizada como estudo exploratório. 

Segundo Gil (2007) este tipo de pesquisa objetiva proporcionar familiaridade com o problema 

visando torna-lo explícito. Como procedimento metodológico, para a efetivação da pesquisa 

será realizado um levantamento na base de dados do Scholar Google com a utilização do 

software Publish or Parish. O critério utilizado será a escolha de referências mais citadas. 

Após essa fase será realizado um pesquisa de campo, com a utilização de um questionário 

estruturado, buscando obter respostas aos questionamentos elencados nos objetivos. Por fim, 

será realizada uma análise e a mensuração dos resultados, estruturando os dados, 

organizando-os em um relatório de gestão que poderá servir como referencial para estudos, 

aprimoramentos e pesquisas futuras. 
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ANÁLISE DO PROCESSO AVALIATIVO GERENCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO A PARTIR DO SEGUNDO CICLO DO 

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

Douglas Moro Piffer (UNIR) 

Dr. Carlos André da Silva Muller (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

A avaliação em saúde deve ser compreendida em termos do seu papel estratégico para 

subsidiar processos decisórios e no aspecto tático-operacional utilizada para melhorar a 

capacidade organizacional da Atenção Básica. Neste sentido, este projeto buscará  analisar 

quatro subdimensões do módulo II relacionadas com as características do processo de 

trabalho da  Atenção Básica do município de Porto Velho a partir dos dados coletados no 2º 

Ciclos de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção 

Básica. Para isso, será realizado um estudo descritivo de abordagem quantitativa, utilizando-

se como unidade de análise a rede de Atenção Básica do município de Porto Velho. Espera-se 

com esse projeto, a partir das inconformidades identificadas, traçar um diagnóstico das ações 

voltadas para gestão do processo de trabalho. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Estado Social desenhado com o advento da Constituição Federal em 1988 trouxe ao 

Estado uma série de desafios para a extensão de direitos e serviços à coletividade, dentre os 

quais se destaca o direito à saúde. Quanto a efetivação de tal direito, foi construída a rede de 

atenção básica e de média e alta complexidade, com a construção de políticas específicas para 

organização, racionalização e universalização, ganhando maior destaque a Política Nacional 

de Atenção Básica. 

Esta última é decorrência da experiência acumulada com a participação do conjunto de 

atores envolvidos na concepção, desenvolvimento e consolidação do Sistema Único de Saúde 
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tais como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores nos níveis federal, estadual e 

municipal. Para atender os mais de 200 milhões de habitantes por meio do sistema público de 

saúde, em especial na Atenção Básica é desenvolvida, pelo Estado, a estratégia Saúde Mais 

Perto de Você (BRASIL, 2012). 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-

AB), uma das estratégias no programa Saúde Mais Perto de Você e objeto de atenção do 

presente anteprojeto, foi concebido pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS nº 

1.654, de 19 de julho de 2011, estando organizado em quatro fases que se complementam e 

que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica 

(AB). São elas: 

1. Adesão do município ao programa e contratualização de compromissos firmados 

entre as equipes de Atenção Básica, gestores municipais e Ministério da Saúde; 

2. Desenvolvimento das ações visando a qualificação do processo de trabalho das 

equipes e da gestão, tais como ações pertinentes à educação permanente, ao apoio 

institucional, ao monitoramento de indicadores e à realização de processos de auto avaliação; 

3. Avaliação externa, que busca verificar as condições de acesso e qualidade e 

identificar os esforços e resultados das e AB e dos gestores na qualificação da AB; 

4. Recontratualização, que conduz as equipes a processos de repactuação entre as 

equipes de Atenção Básica e gestores com o incremento de novos padrões e indicadores de 

qualidade, estimulando o avanço sistemático do programa (BRASIL, 2012). 

Na terceira fase,  avaliação  externa,  são  coletadas  informações  para  análise  das  

condições  de acesso e de qualidade das equipes da Atenção Básica participantes do 

programa. Para isso, são  criados instrumentos  de avaliação externa contendo padrões de 

qualidade estabelecidos de  acordo  com  as  normas,  protocolos,  princípios  e  diretrizes  que  

organizam  ações  e práticas,  conhecimentos  técnicos  e  científicos  atuais,  considerando  a  

competência  dos atores envolvidos. 

Os instrumentos de avaliação externa para a Atenção Básica estão organizados em três 

módulos: Módulo I – Observação na unidade básica de saúde; Módulo II – Entrevista com o 
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profissional sobre processo de trabalho da equipe de Atenção Básica e verificação de 

documentos na unidade básica de saúde; e, Módulo III  –  Entrevista com o usuário na UBS 

sobre satisfação e condições de acesso e utilização de serviços de saúde. 

A avaliação externa conta com o apoio  de  instituições  de  ensino  e  pesquisa,  que  

visitam  as  equipes  de  Atenção Básica e aplicam os instrumentos avaliativos. Nesse 

contexto, vale ressaltar o papel estratégico desenvolvido pelo Departamento de Medicina da 

Universidade Federal de Rondônia, que em articulação com a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), realiza a avaliação externa da rede de Atenção Básica dos municípios do 

estado de Rondônia. 

 

3 PROBLEMATIZAÇÃO 

A reformulação dos sistemas nacionais de saúde das últimas décadas corroborou para 

que a avaliação da qualidade no âmbito da Atenção Básica tenha se tornado um tema 

especialmente relevante, razão pela qual tem recebido uma atenção especial por parte do 

Ministério da Saúde, com a constituição de um grupo de trabalho voltado para o seu 

desenvolvimento. 

Medrado (2015) ratifica que a avaliação entendida como base para os demais 

componentes da gestão (planejamento, execução, financiamento e regulação) pode subsidiar 

intervenções mais efetivas no contexto da Rede de Atenção à Saúde. Nesse sentido, a 

avaliação em saúde deve ser compreendida em termos do seu papel estratégico para subsidiar 

processos decisórios e no aspecto tático-operacional utilizada para melhorar a capacidade 

organizacional da Atenção Básica, favorecendo a comunicação, a informação e garantindo a 

transparência na gestão. 

Neste contexto, a formação em bacharelado de enfermagem, a carreira enquanto 

técnico e professor colaborador da Universidade Federal de Rondônia e a lotação junto ao 

Departamento de Medicina da Universidade Federal de Rondônia – que em articulação com a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) hospeda a Avaliação Externa do PMAQ – são 

facilitadores do acesso aos dados e equipes avaliadoras que motivaram este proponente a 
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realizar este estudo que pretende identificar as principais características da gestão da Atenção 

Básica do município de Porto Velho, ao analisar quatro subdimensões do módulo II 

relacionadas com as características do processo de trabalho da Política Nacional de Atenção 

Básica a partir dos dados coletados no 2º Ciclos de avaliação do PMAQ, e a partir das 

inconformidades identificadas, traçar um diagnóstico das ações voltadas para gestão do 

processo de trabalho. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, utilizando-se como 

unidade de análise a rede de Atenção Básica do município de Porto Velho. Como fonte de 

dados, serão utilizados os resultados oriundos do segundo ciclo da Avaliação Externa, 

realizado com as equipes de Atenção Básica do município que fizeram adesão ao PMAQ-AB 

no ano de 2012. Para tanto, será utilizado o Módulo II: Entrevista com Profissional da Equipe 

de Atenção Básica e Verificação de Documentos na Unidade de Saúde, tendo como recorte a 

Dimensão IV: Acesso e Qualidade da Atenção e Organização do processo de trabalho, cujas 

subdimensões de análise serão: 1) Planejamento das ações da Equipe de Atenção Básica; 2) 

Reunião da Equipe de Atenção Básica; 3) Acolhimento à Demanda Espontânea; 4) 

Organização da Agenda da Equipe de Atenção Básica. 

Para a análise dos dados, será utilizado o software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). A aprovação para realização deste processo será obtida junto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Núcleo de Saúde da Universidade Federal de Rondônia nos termos da 

Resolução nº 466/CNS e correlatas. 

 

5 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Considerando que a avaliação é essencial para estabelecer a capacidade de resposta de 

políticas, programas e serviços às necessidades de saúde da população, em especial num 

contexto de marcantes desigualdades sociais e escassez de recursos públicos para o 
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financiamento da saúde, e que o processo de institucionalização das tecnologias de avaliação 

de intervenções sociais, no Brasil, além de recente, é ainda muito tímido, o que se deve 

principalmente à cultura autoritária e clientelista que costuma orientar a práxis política do 

país, independentemente dos governos vigentes (MINAYO, 2005). 

Aludindo que, no que se refere à avaliação da atenção básica, ressalta-se a dificuldade 

de pôr em prática e executar processos de avaliação, levando em consideração a distância de 

visão da teoria e da prática dos serviços de saúde, como também considerando a necessidade 

de mudanças na reorganização do sistema e reorientação das práticas de saúde (PORTELA, 

2013). 

E em função do contexto apresentado no que tange à realidade da saúde pública no 

país, e considerando que o município de Porto Velho possui uma estrutura de saúde que serve 

de referência para as cidades da região, com uma cobertura de aproximadamente 95% da 

população, em face à problematização apresentada, e a par dos objetivos estabelecidos, 

justifica-se a realização deste projeto de pesquisa. O estudo se dará no sentido de buscar como 

a gestão da Atenção Básica, no município de Porto Velho, promove, incentiva e produz 

inovação em saúde. 

 

6 CRONOGRAMA 

ESPECIFICAÇÃO / ANO 2016 2017 2018 

MESES 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

Levantamento bibliográfico              

Leitura e fichamento de obras              

Coleta de dados Órgãos de controle              

Coleta de dados pesquisa de campo              

Delimitação dos parâmetros a avaliar              

Análise dos dados gerados              

Avaliação dos resultados parciais              

Elaboração preliminar do texto              

Relatórios e Resumos para congressos              

Redação de artigos científicos              

Qualificação              

Defesa da Dissertação              
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMO INSTRUMENTO DE 

SUSTENTABILIDADE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO – RO, EM RELAÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

 

Sidnei Silva Souza (UNIR) 

Theóphilo Alves de Souza Filho (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente em função do aumento do consumo, aumentou-se a produção e o descarte 

de materiais que poderiam ser reaproveitados em vez de descartados no meio ambiente. Os 

resíduos resultantes da atividade de consumo são na maioria das vezes de difícil 

decomposição e são uns dos principais obstáculos para o desenvolvimento sustentável. Para 

Elkington (1994), a sustentabilidade é o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico 

e social. 

Entre as alternativas de destino desses materiais, existem: a reciclagem, o 

reprocessamento e a devolução ao mercado, ou o descarte ambientalmente correto, em algum 

depósito definitivo na forma de lixo.  Outro aspecto importante é o esforço feito para integrar 

o significativo setor informal de coleta, nos procedimentos de gestão dos resíduos sólidos.  

Destaca-se dentre os princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

como sendo um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas entre diversos atores , 

entre eles os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para dos 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos. 

As boas práticas na gestão de resíduos sólidos devem considerar no mínimo três 

aspectos principais: i) a contratação de das cooperativas e associações de catadores por 

parte da prefeitura, ii) a realização de um trabalho de educação ambiental, que envolva a 

sociedade como um todo e iii) a intersetorialidade com outras políticas públicas, uma vez que 
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se trata de um público que necessita de todos os tipos de políticas de assistência social.  

Os três aspectos, desdobram-se nos seguintes indicadores: 1 Contratação de 

associações ou cooperativas de catadores e catadoras; 2 Infraestrutura e acesso aos meios de 

produção adequados; 3 Programas de coleta; 4 Redes com potencial para a ampliação da 

capacidade de comercialização das cooperativas; 5 Valorização do conhecimento de catadores 

e catadoras para a realização de um trabalho de conscientização ambiental; 6 Alternativas 

tecnológicas, como mecanização da triagem e outras adequações dos galpões de reciclagem 

para maior produtividade; 7 Aumento da escolaridade e da capacitação técnica adequada para 

o trabalho, principalmente de resíduos perigosos, além de formação política necessária à 

participação social, empoderamento de catadores e catadoras e envolvimento desses 

trabalhadores na formulação de políticas públicas para o setor. 8 Inclusão de catadores e 

catadoras de rua e individuais nas cooperativas e associações organizadas; 9 Inserção das 

cooperativas e associações nas cadeias de logística reversa; 10 Organização política das 

mulheres e da população negra catadora a partir do questionamento da estrutura machista e 

racista de sociedade evidenciada na cadeia da reciclagem. 11 Intersetorialidades [...] com 

outras políticas públicas governamentais. (IPEA, 2016). 

As boas práticas na gestão de resíduos sólidos, que incentivam as atividades das 

associações de catadores promovem o desenvolvimento sustentável, por possibilitar a 

reutilização e promover a redução no consumo de matérias-primas com impactos diretos no 

meio ambiente ecológico, permitindo ganhos econômicos e promovendo a inclusão dos 

catadores.  Diante do exposto questiona-se: A gestão de resíduos sólidos no município de 

Porto Velho – RO atende aos indicadores de boas práticas de gestão sustentável? 

A proposta de pesquisa tem como objetivo geral identificar as práticas de gestão de 

resíduos sólidos e compará-las a boas práticas de gestão sustentável. Do ponto de vista 

metodológico será realizada por meio levantamento bibliográfico para a fundamentação 

teórica sobre a abordagem do tema com vistas à elaboração de um quadro teórico referencial. 

Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa aplicada, onde se busca a geração de 

conhecimentos para a solução de problemas específicos. Quanto ao objetivo, trata-se de uma 
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pesquisa exploratória cujo objetivo é obter maior familiaridade com o problema para torna-lo 

explícito e quanto ao método, será aplicado o método comparativo cujo objetivo é verificar 

similaridades e explicitar divergências. 
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GESTÃO SUSTENTÁVEL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: ESTUDO 

DE CASO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 

Gabriela Fonteles Maio (UNIR) 

Orientadora: Mariluce Paes de Souza (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

A gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável vêm ganhando cada vez mais 

espaço nas discussões acadêmicas, nas empresas, nas organizações públicas e na sociedade 

em geral. No entanto ainda são poucas as práticas sustentáveis observadas nas Instituições de 

Ensino Superior – IES. 

As universidades são responsáveis por ensinar, pesquisar, inovar e principalmente 

servir de exemplo para a comunidade que ali se encontra. As mesmas precisam pôr em pratica 

aquilo que ensinam pois possuem um papel fundamental na preparação de novas gerações 

para alcançarmos um futuro mais sustentável.  Ou seja, pelo papel exercido pelas mesmas ser 

de fundamental importância na construção de valores e conhecimentos, é imprescindível que 

essas instituições de ensino não somente disseminem, mas principalmente internalizem 

práticas de gestão sustentáveis. 

Portanto, diante da crise ambiental global não há dúvidas que as universidades devem 

prestar maior atenção às questões ambientais atuando na medida de suas possibilidades, não 

somente informando, mas formando pessoas capazes de projetar fins e de atuar sobre a 

realidade social, transformando-a. 

Hoje em dia se torna cada vez mais necessário as organizações públicas se 

preocuparem com a questão da sustentabilidade. As instituições de ensino superior, por serem 

formadoras de opiniões, deveriam se preocupar ainda mais.  

As universidades contribuem para produzir e disseminar conhecimento sobre o 

desenvolvimento sustentável, mas na maioria das vezes não internalizam essas práticas de 

gestão em seus campi. Esses por sua vez podem provocar impactos ambientais significativos, 

em decorrência das diversas atividades desenvolvidas e do amplo número de alunos, 
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professores e técnicos que ali convivem. Diante do exposto faz-se necessário responder a 

seguinte pergunta: Quais são as ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Rondônia 

que indicam uma gestão sustentável? 

O objetivo geral do trabalho é avaliar as ações desenvolvidas pela Universidade 

Federal de Rondônia visando pontuar aquelas que indicam uma gestão sustentável. E os 

objetivos específicos são: 

 Apresentar um panorama atual das Instituições de Ensino Superior no Brasil em  

relação a sustentabilidade; 

 Analisar as discussões sobre o papel das IES na busca do Desenvolvimento 

Sustentável; 

 Identificar as principais iniciativas e boas práticas de gestão ambiental sustentável 

desenvolvidas pelas as IES; 

 Verificar as ações que a UNIR vem desenvolvendo para se tornar mais sustentável 

e contribuir com o meio ambiente; 

 Apresentar proposições de práticas de gestão sustentável na UNIR 

 

Para atender a tal escopo de pesquisa, será feita uma análise de trato qualitativo, com a 

seleção de material bibliográfico e documental que possibilite compreender mais sobre o 

desenvolvimento sustentável e o papel das IES nesse contexto, por meio de livros, artigos, 

dissertações, periódicos e teses. Posteriormente será realizada pesquisa qualitativa, baseada 

em levantamento de dados de outras universidades e entrevistas com alguns dos gestores da 

UNIR para verificar quais ações a instituição vem desenvolvendo para se tornar mais 

sustentável e contribuir com o meio ambiente. 

O Referencial Teórico será baseado em autores como Ignacy Sachs que é referência na 

área de sustentabilidade, e será composto pelos seguintes capítulos:  

 Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental 

 Gestão Sustentável dentro das Universidades 
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 O Papel das Instituições de Ensino Superior (IES) rumo ao desenvolvimento 

sustentável 

 Experiências em outras universidades do Brasil 
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IMPACTO DO IFMT CAMPUS PONTES E LACERDA NO DESENVOLVIMENTO 

DA REGIÃO OESTE DE MT 

 
Nilda dos Santos (UNIR) 

Gleimiria Batista da Costa (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

O foco deste projeto é a avaliar o impacto do IFMT Campus Pontes e Lacerda no 

desenvolvimento da região oeste de MT. Neste sentido busca-se responder ao 

questionamento: quais os resultados apresentados a partir do trabalho desenvolvido no IFMT 

Campus Pontes e Lacerda no desenvolvimento regional do município de Pontes e Lacerda?  

O objetivo geral do projeto é avaliar os impactos gerados no desenvolvimento da 

região oeste de MT a partir da instalação do IFMT Campus Pontes e Lacerda. Os objetivos 

específicos visam analisar e mapear os resultados apresentados pelo campus ao longo dos 

cinco anos de instalação no município. 

Busca-se através do método de pesquisa quantitativa apontar as ações de governança 

adotadas pelos gestores e avaliar o efeito resultante de tal ação, no intuito de observar os 

resultados apresentados e seu impacto no desenvolvimento regional.  

 

2 APORTE TEÓRICO 

De acordo Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 39 a 42 da Lei 9394/1996), os 

objetivos da educação técnica/profissional visa a formação de um indivíduo produtivo para o 

mercado de trabalho. Neste sentido, a expansão da rede federal deve estar de acordo com a 

realidade local onde está sendo instalada. O campus Pontes e Lacerda está situado numa 

região fronteiriça onde a educação enfrenta diversas dificuldades, seja no âmbito municipal, 

estadual e federal, o que demanda a construção de diversas estratégias para atingir seu 

objetivo fim. 
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Outro ponto de destaque, é quanto ao desenvolvimento da região que nos últimos dez 

anos passou por um período de estagnação devido ao fechamento de diversas empresas que 

fomentavam a economia e mercado de trabalho.  

Diante da crise do econômica e educacional vivenciada pelo país, a ausência de 

políticas públicas que realmente defina a educação como prioridade, faz com que os gestores 

locais tenham que adotar estratégias diferenciadas para alavancar seu crescimento na região 

do Alto Guaporé. Para tanto, é preciso lidar com alguns dilemas pertinentes a esfera pública: 

Como promover a expansão e desenvolvimento e alcançar as metas estabelecidas nos planos 

governamentais e no plano de desenvolvimento institucional sem o ingresso de orçamento 

para investimento? Como atrair mais alunos sem ter um diferencial estrutural a oferecer e 

lidar com os concorrentes (escolas municipais e universidades públicas) na busca por alunos, 

principalmente quando o número de alunos influência na previsão orçamentária. Como ofertar 

uma educação de qualidade tendo que adotar estratégias diversas das planejadas inicialmente?      

Entende-se que o processo de governança vai além das bases administrativas 

tradicionais e inclui articulações de diversos setores e interesses, como também redes sociais 

informais (de fornecedores, famílias, gerentes) e associações diversas. Segundo SANTOS 

(1997), “o conceito (de governança) (…), se refere a padrões de articulação e cooperação 

entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações 

dentro e através das fronteiras do sistema econômico”. 

De acordo com a moderna teoria administrativa as organizações são sistemas 

compostos de variáveis mutuamente interdependentes (Robbins, 2008) e portanto, os gestores 

devem estar preparados para lidar com um ambiente complexo, que recebe interferência 

interna e externa, e no caso da administração pública há a influência normas e leis que nem 

sempre são adequadas a todas as realidades.   
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O PLANO DIRETOR E A GOVERNANÇA EM CIDADES GÊMEAS NA 

FRONTEIRA AMAZÔNICA 

 

Rosalina Alves Nantes (UNIR) 

Fábio Robson Casara Cavalcante(UNIR 

 

1 INTRODUÇÃO 

A presente proposta de pesquisa decorre da necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento das cidades e sua devida urbanização. Conforme Silva (2010), dentre os 

inúmeros problemas trazidos com a urbanização, tais como crescimento desordenado, 

degradação ambiental, desequilíbrios econômicos, falta de saneamento básico e decorrentes 

caos na saúde pública, faz-se necessária a intervenção do Poder Público, no exercício de 

gestão realizar a reurbanização: processo de reorganização dos núcleos urbanos. 

No plano municipal, surge então o Plano Diretor, instrumento básico de políticas de 

desenvolvimento e expansão urbana, implantado primeiramente pela Constituição Federal de 

1988 que delegou à reponsabilidade ao município para estipular as diretrizes de melhor 

empenho ao desenvolvimento urbano. Esse instrumento é constituído através de lei municipal 

para cumprir a função social da cidade e da propriedade para aplicação dos instrumentos 

urbanísticos criados pelo Estatuto da Cidade. 

Partindo-se da definição de Santos (1997) de que uma “boa” governança é um requisito 

fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao crescimento econômico 

equidade social e também direito humanos, faremos o devido diálogo entre as diretrizes do 

Plano Diretor e a Governança. 

A abordagem temática da presente pesquisa tem como objeto o município de Guajará-

mirim, localizado na fronteira com a Bolívia que é um dos poucos, senão o único do Estado 

de Rondônia a possuir excelente atrativo para o desenvolvimento da indústria do turismo em 

larga escala. 

Destaca-se ainda, a necessidade de se organizar o desenvolvimento de lazer e turismo 

das belas praias do rio Pacaás - Novos, da reserva extrativista do Ouro Preto e da Serra dos 
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Pacaás – Novos de modo a possibilitar meios de explorar de modo sustentável, para 

aquecimento da economia local. 

Diante do breve exposto, partindo-se da problemática central na elaboração de um 

Plano Diretor em cidade de fronteira, responsabilidade municipal e a falta de amparo pela 

legislação federal em assuntos internacionais que envolvam entes municipais, busca-se na 

governança, alternativas fora do plano estrito do Estado, buscando atingir o desenvolvimento 

com a participação dos setores não estatais.  

Pretende-se através de análise documental, de plano diretor existente nas cidades de 

fronteira e as diretrizes constantes no Estatuto da Cidade, através das variáveis extraídas do 

referencial teórico conceitual de governança, responder o seguinte questionamento: Como 

executar a governança na construção do Plano Diretor para os municípios de fronteira 

internacional?  

Salientando-se que conforme Bresser (2001) Governança pública é um processo 

dinâmico pelo qual se dá o desenvolvimento político e através do qual a sociedade civil, o 

estado e o governo organizam e gerem a vida pública. Sendo necessário na elaboração de um 

plano diretor que não apenas cumpra os princípios norteadores da Administração Pública, mas 

que atenda às necessidades efetivas. 

Busca-se na presente pesquisa viabilizar meios de conectar as políticas públicas locais 

e o governo federal, estudar a presença e atuação de instituições governamentais e não-

governamentais em outras escalas que não a do poder executivo federal, observar as 

atividades da economia informal, lícita ou ilícita na geração de renda da população entre 

outros aspectos a serem desenvolvidos. 

Esclarece-se que o desenvolvimento desse trabalho tem duas vertentes a serem 

consideradas uma de cunho teórico e outra prática: 

1- Importância teórica: 

Falando-se academicamente, a presente pesquisa contribuirá como fonte de pesquisa 

para Plano Diretor de municípios da região Amazônia e/ou de fronteira e novos pontos de 

vista na análise de desenvolvimento regional. 
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2- Importância gerencial: 

O estudo servirá para conhecimento do planejamento do município de Guajará-mirim, 

futuras revisões e análises, com dados importantes para a implantação de políticas públicas no 

município, fomentando o processo de desenvolvimento regional. A identificação e 

sistematização dos problemas que atingem as cidades-gêmeas e seus aspectos para o ideal 

desenvolvimento. 
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QUALIDADE, TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY NO TERCEIRO SETOR: 

O CASO DA ORGANIZAÇÃO FILANTRÓPICA EM CEREJEIRAS-RO 

 

Raiza Giotto de Jesus (UNIR) 

Alexandre de Freitas Carneiro (UNIR) 

 

RESUMO 

 
Pelo desenvolver das organizações filantrópicas e por essas possuírem características que auxiliam no 

desenvolvimento social, exige-se desempenho por parte dos representantes para alcançar a missão proposta pela 

entidade, levando em consideração a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários, e sua transparência e 

accountability aos contribuintes. O presente artigo pretenderá apresentar um estudo de caso aplicado à uma 

organização de cunho filantrópico situada no município de Cerejeiras-RO. Com base no propósito da pesquisa, 

originou-se o seguinte questionamento: qual o grau de satisfação e a qualidade do atendimento em demanda que 

a Organização Filantrópica do município de Cerejeiras, obtém em relação aos seus beneficiários, e a sua 

transparência e accountability? Para responder a problemática, a metodologia proposta será baseada na aplicação 

de questionário e entrevista, fundamentados em pesquisas anteriores e com contribuição da própria autora, sendo 

aplicados aos beneficiários e analisados de forma quantitativa. Para desenvolver os aspectos de transparência e 

accountability, será aplicado formulário elaborado pela autora, aos órgãos onde a organização prestou as suas 

contas, seu conteúdo terá auxílio da norma NBC TG 09, que prevê as respectivas demonstrações contábeis ao 

terceiro setor, e será tratado de forma qualitativa. Portanto, espera-se que o estudo contribua para as atividades 

fins da entidade, oferecendo oportunidades de melhorias. 

 

Palavras-chave: Filantropia. Terceiro Setor. Transparência.  

 

1 INTRODUÇÃO 

É fundamental para as organizações do Terceiro Setor terem em consideração uma 

impecável imagem, pelo fato de possuírem caráter contributivo para a sociedade, com 

influências políticas e econômicas (FLASH; ROSA; STUPP, 2014).  

Neste contexto, a pesquisa irá tratar as questões que envolvem qualidade, 

transparência e accountability, que em sequência, se referem a serviços prestados, 

confiabilidade em suas atividades e prestações de contas.  A fim de desenvolver esses 

aspectos, a pesquisa propõe responder a seguinte pergunta: qual o grau de satisfação e a 

qualidade do atendimento em demanda que a Organização Filantrópica do município de 

Cerejeiras, obtém em relação aos seus beneficiários, e a sua transparência e accountability? 

Do mesmo modo, o presente estudo traz como objetivo geral analisar o grau de satisfação e a 
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qualidade referente ao atendimento em demanda da Organização Filantrópica, com os 

beneficiários, e a sua transparência e accountability. 

 Para se chegar ao objetivo da pesquisa adotaram-se os seguintes objetivos específicos: 

(a) identificar quais os objetivos da Organização Filantrópica e se são alcançados; (b) detectar 

as carências do beneficiário com o atendimento, bem como as prestações de contas e 

transparências sociais; e (c) identificar qual ação a ser executada e visar proposições de 

melhorias no atendimento e na gestão social.  

Diante a uma realidade aonde as organizações do Terceiro Setor vêm, desde os anos 

noventa, em fase de expansão no Brasil com demais áreas e instituições, não tem despertado 

interessante no direcionamento de pesquisas cientificas (DINIZ; DINIZ, 2016). A maneira 

como essas organizações exercem suas atividades, refletem no meio social. Desta maneira, é 

evidente que a significância deste assunto não abrange somente as entidades sem fins 

lucrativos. A pesquisa será direcionada por uma visão cidadã, buscando o benefício do 

próximo, discorrendo a maneira que é exercido o atendimento em relação destes, e oferecer 

melhorias caso o objetivo da entidade não está sendo exercido.  

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa trata-se de um estudo de caso, aplicado à Organização Filantrópica, situada 

no município de Cerejeiras/RO. A entidade está em atividade há nove anos, atendendo cento e 

trinta (130) crianças, adolescentes e trinta (30) famílias.   

A coleta de dados será realizada com base na aplicação de um questionário aos 

beneficiários entre 12 a 59 anos ou mais. Silva (2005) descreve sendo uma série ordenada de 

perguntas, que precisam ser respondidas por escrito.  Sua característica deve ser objetiva, 

limitada e conter instruções. Essas instruções devem ser claras, de modo que ressalte a 

importância da participação do informante e ser fácil o modo de preenchimento.  

Para incluir na análise a opinião dos menores de doze (12) anos, serão elaboradas 

entrevistas feitas em sua linguagem. Como não será possível obter uma amostra completa 
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com todos os beneficiários, a amostragem será por acessibilidade. O estudo adotou o como 

método de raciocínio indutivo. 

O questionário e a entrevista contêm em primeira instância, informações pessoais, e 

em seguida, as questões que envolvem o objetivo desta pesquisa. A forma de abordagem tanto 

para o questionário quanto à entrevista, será de forma quantitativa. A definição de quantitativa 

conforme Silva (2001, p. 20) é “traduzir em números opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.)”.  

Para auxiliar as informações do questionário, foi usada a escala Likert, onde Júnior e 

Costa (2014) dizem que “consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância”. Essa escala trata de cinco alternativas básicas para cada questão, como o 

exemplo a seguir (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Exemplo de escala de Likert. 

 
Fonte: Júnior (2014, p. 5). 

 

 A pesquisa se baseou nas variáveis de Beux, Lamier e Lamier (2014), onde seu estudo 

foi aplicado em uma instituição financeira. Essas variáveis foram modificadas para o 

propósito da presente pesquisa na linha do terceiro setor, e algumas elaboradas pela autora, 

consideradas importantes para se chegar ao objetivo, aplicadas no questionário e na entrevista.  

As variáveis são: espaço físico, segurança, limpeza e organização da entidade, 

conhecimento dos voluntários em relação aos cursos oferecidos, interesse ao oferecer o curso, 

vestimentas dos voluntários, qualidade no atendimento oferecido, presteza e rapidez no 

auxílio para resolução de um problema, materiais necessários para o curso, satisfação com o 

tempo oferecido por aula, auxílios fora do período de aula e modelo de aprendizagem. 
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Quanto à Transparência e Accountability, a pesquisa propôs analisar de forma 

qualitativa, por meio de formulário elaborado pela autora, as prestações de contas oferecidas 

para a população e contribuintes, diretamente aos órgãos específicos onde a instituição 

prestou suas contas, conforme a disponibilidade para coleta de dados.  

Nessa fase, o estudo pretende identificar se a entidade publica suas prestações de 

contas, prevista na resolução NBC TG 26 (R3), sendo elas: balanço patrimonial ao final do 

período; demonstração do resultado do período; demonstração do resultado abrangente do 

período; demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; demonstração dos 

fluxos de caixa do período; demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 

09 e notas explicativas. Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva.  

A pesquisa trará as seguintes proposições: (a) a Organização consegue realizar boa 

parte de sua missão, alcançando de forma consideravelmente positiva o atendimento esperado 

por seus beneficiários; (b) Para com seus doadores ativos, a entidade cumpre suas exigências 

relativo as prestações de contas, desconsiderando a sociedade em geral. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Após a análise da pesquisa, espera-se como resultado uma atuação aprazível da 

Organização Filantrópica analisada, no que diz a missão perante os beneficiários, à sociedade 

contribuidora e os futuros contribuintes.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, é provável que o completo desempenho, referente aos objetivos da entidade, 

não sejam uma realidade, com isso, a contribuição do estudo é para que essas falhas possam 

ser preenchidas, conforme a disponibilidade da Organização quanto á mudanças. O estudo 

não só pretende buscar a evolução da entidade mediante seus compromissos, mas a 

preocupação por um atendimento eficaz, que é um fator escasso até mesmo em principais 

instituições com anos de atuação, consideradas socialmente avançadas. É presente o despertar 
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para outras pesquisas envolvidas com o terceiro setor, de forma que instigue o indivíduo a se 

preocupar com as pequenas instituições, que ao ver social, não precisam de acompanhamento. 

E para pesquisas futuras, possam desenvolver sistemas de gestão para o fornecimento destas. 
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QUANTIFICAÇÃO DO ESTOQUE DE BIOMASSA E ANÁLISE ECONÔMICA DA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 

CARBONO DA FLORESTA DA REGIÃO DO T. D. BELA VISTA, MACHADINHO 

D’OESTE – RO 

Marcos Miranda Pereira(UNIR) 

Prof. Dr. Osmar Siena(UNIR)
)
 

 

1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Entre os diversos serviços ambientais prestados pelas florestas, destacam-se o 

sequestro e estocagem do carbono, em função da intensificação do efeito-estufa e do 

consequente aquecimento global (RIBEIRO et al., 2009).  

Muller et al. (2009) destaca que o aumento de gases efeito estufa (GEEs) na 

atmosfera, em função da atividade humana, tem levado a comunidade internacional a criar e 

estabelecer instituições e mecanismos voltados para a gestão deste problema. O mais 

importante desses mecanismos foi o Protocolo de Quioto, estabelecido em 1997, em Quioto, 

no Japão. 

A análise da estrutura em classes de estoque surge como alternativa para um melhor 

conhecimento da composição de espécies e da estrutura fitossociológica e das distribuições 

diamétrica e espacial das espécies, sendo útil em estudos fitossociológicos e na elaboração e 

execução de planos de manejo florestal sustentável para essa floresta (SOUZA, 2006). 

A combinação dos dados do inventário censitário, o conhecimento da composição e da 

estrutura fitossociológica das espécies regenerando na área em estudo, por meio da 

estratificação dos estoques volumétricos, constituíram-se em mais uma ferramenta técnica 

prática à gestão de unidades de áreas de manejo de florestas naturais (ARRUDA, 2008). 

 Os Inventários florestais para fins de Manejo Florestal Sustentado poderia ser 

realizados para determinar o potencial de armazenamento do carbono de florestas. Então o 

cálculo da biomassa em uma floresta se torna um instrumento essencial ao conhecimento de 
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seus produtos e, também, das questões ligadas às mudanças climáticas (BRUZINGA, J. S. et 

al., 2012). 

Diante do exposto, o presente estudo tem objetivo verificar qual as potencialidades de 

produção de biomassa e estocagem da floresta, bem como analisar a implementação de 

projetos para a geração de créditos de carbono com a análise da viabilidade econômica na 

região do T. D. Bela Vista, município de Machadinho D’Oeste, Rondônia. 

 

2 METODOLOGIA 

Serão coletadas as informações conforme levantamento censitário a 100% realizado na 

área em questão conforme legislação vigente. A partir desses dados foi calculada a área basal 

e o volume de madeira com casca de cada espécie comercial, considerando a altura comercial 

e o fator de forma igual a 0,7 (relação entre volume cilíndrico e volume real, pelo método de 

Smalian), encontrando assim, o volume comercial com casca para cada árvore. Para a 

conversão de volume em biomassa foram obtidas estimativas de densidade básica das 10 

espécies de maior valor de importância (VI). O estoque de carbono foi determinado 

considerando-se que a biomassa seca contém cerca de 50% de carbono. 

Os critérios econômicos serão o Valor Presente Líquido (VPL), o Valor Anual 

Equivalente (VAE) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 
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REDES ORGANIZACIONAIS SOLIDÁRIAS E SUSTENTABILIDADE SOCIAL: UM 

ESTUDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Felipe Pinheiro dos Santos (UNIR) 

Mariluce Paes de Souza (UNIR) 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca pelo equilíbrio entre as dimensões ambiental, econômica e social, fez com 

que a própria sustentabilidade se tornasse uma característica indispensável para as ações 

humanas, especialmente para a Administração Pública, principalmente em uma região 

amazônica na qual se encontra o Estado de Rondônia. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão do Poder Judiciário, 

publicou a Resolução n. 201, de 03 de março de 2015, a qual dispõe sobre a criação e 

competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder 

Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ), a fim de 

interconectar atores e agentes para a consecução das diretrizes sustentáveis. 

Destarte, a Resolução n. 201 do CNJ, descreve expressões relevantes para o PLS-PJ, 

como visão sistêmica, práticas de sustentabilidade, ponto de equilíbrio, dentre outros termos 

que envolvem a necessidade de entrelaçamento com seres e organizações da cadeia para que 

se possa obter êxito, representando a importância do social para assegurar o elo entre os 

membros das redes organizacionais, principalmente quando são solidárias. 

Entretanto, os vieses que recebem destaque na sustentabilidade costumam ser a 

perspectiva ambiental e a perspectiva econômica. Assim, tendo em vista tratar de um Órgão 

do Poder Judiciário amazônico, onde as redes necessitam de fortalecimento, indaga-se: o 

Tribunal de Justiça seria um agente nas redes organizacionais solidárias existentes no 

Estado de Rondônia? 

Objetiva-se, então, averiguar se o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia seria um 

agente nas redes organizacionais solidárias beradeiras. Em um primeiro momento, verificar as 

práticas de sustentabilidade social adotadas pelo Tribunal de Justiça estudado; em segundo, 
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encontrar o posicionamento do Órgão perante a rede organizacional solidária; e por 

derradeiro, analisar as redes sociais solidárias. Demonstrando três objetivos específicos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

Utilizar-se-á como orientação teórica e conceitual predominante, o exposto por 

Elkington (1994) sobre Tripple Bottom Line, as explicitações de Sachs (1993, 2002 e 2004) 

no que se refere ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade social, bem como o 

tratado por Mence (2005) relativo às redes organizacionais solidárias. Ademais, pautar-se-á 

em informações do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia. 

 

3 METODOLOGIA 

No que se refere à natureza, apresenta-se como uma pesquisa básica; caracteriza-se 

por ser uma abordagem quantitativa exploratória descritiva em relação aos objetivos, 

adotando procedimentos característicos tanto de estudos documentais quanto bibliográficos. 

Outrossim, pretende-se realizar uma análise de conteúdo das exposições de diretores de alto 

escalão, através da realização de um estudo de caso para coadunas as percepções da cúpula 

para com as atitudes que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia está desenvolvendo. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 073/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004174/2017-86, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente ADRIANA DIAS SILVA, SIAPE nº 

2352214, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do Campus de Porto Velho, para 

cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos períodos 

de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da 

Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 074/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004170/2017-06, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente DANIELA FERREIRA BORBA 

CAVALCANTE, SIAPE nº 2147530, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do 

Campus de Porto Velho, para cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), nos períodos de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com 

fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 

12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 075/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.003918/2017-45, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente BRUNO SOARES DE CASTRO, SIAPE 

Nº 2145435, lotado no Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, do Campus de Ji-

Paraná, para cursar Mestrado em Estatística, na Universidade de Brasília (UNB), no período de 

07/03/2018 a 06/03/2020, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com 

redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 076/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004242/2017-15, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente MARIZETE NINK DE CARVALHO, 

SIAPE Nº 2140969, lotada no Departamento Acadêmico de Matemática, do Campus de Porto Velho, 
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para cursar Doutorado em Educação Matemática, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

(UFMS), no período de 04/03/2018 a 03/03/2022, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 

12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 077/2018/GR/UNIR, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004470/2014-34, 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar o período de afastamento do servidor docente JOSE ROBERTO DE MAIO 

GODOI FILHO, SIAPE nº 2692233, lotado no Departamento Acadêmico de Educação Física, do 

Campus de Porto Velho, no período de 02/03/2018 a 18/12/2018, para conclusão do Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esportes, da Universidade de São Paulo (USP). 

Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 

 

PORTARIA Nº 078/2018/GR/UNIR, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004117/2017-05, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente JOSE KENNEDY LOPES SILVA, 

SIAPE nº 2172469, lotado no Departamento Acadêmico de Administração, do Campus de Vilhena, 

para cursar Doutorado em Administração, na Universidade Federal de Lavras (UFLA)/MG, no período 

de 19/03/2018 a 18/03/2022, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com 

redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Parágrafo único: Enquanto o percentual de docentes afastados do departamento for superior à 

cota de 20%, não poderá haver contratação de professor substituto para substituir este titular, nos 

termos da Lei nº 8.745/1993, art.2º. §2º. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PORTARIA Nº 085/2018/GR/UNIR, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.000247/2014-18, 

RESOLVE: 

Art. 1º Encerrar, a partir de 09/11/2017, o afastamento para cursar Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Educação – Área de Concentração: História, Filosofia e Sociologia da Educação, 

na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), concedido ao servidor ALEXANDRE MASSON 

MAROLDI, SIAPE nº 1811364, pela Portaria nº 615/2014/GR/UNIR, de 16/06/2014, publicada no BS 

nº 52, de 17/06/2014, p.4. 

Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria nº 924/2017/GR/UNIR, de 06/10/2017, publicada no BS 

nº113, de 10/10/2017, pág.15.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 073/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004174/2017-86, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente ADRIANA DIAS SILVA, SIAPE nº 

2352214, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do Campus de Porto Velho, para 

cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos períodos 

de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da 

Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 074/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004170/2017-06, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente DANIELA FERREIRA BORBA 

CAVALCANTE, SIAPE nº 2147530, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do 

Campus de Porto Velho, para cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), nos períodos de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com 

fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 

12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 075/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.003918/2017-45, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente BRUNO SOARES DE CASTRO, SIAPE 

Nº 2145435, lotado no Departamento Acadêmico de Matemática e Estatística, do Campus de Ji-

Paraná, para cursar Mestrado em Estatística, na Universidade de Brasília (UNB), no período de 

07/03/2018 a 06/03/2020, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com 

redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 076/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004242/2017-15, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente MARIZETE NINK DE CARVALHO, 

SIAPE Nº 2140969, lotada no Departamento Acadêmico de Matemática, do Campus de Porto Velho, 
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para cursar Doutorado em Educação Matemática, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

(UFMS), no período de 04/03/2018 a 03/03/2022, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 

12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 077/2018/GR/UNIR, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004470/2014-34, 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar o período de afastamento do servidor docente JOSE ROBERTO DE MAIO 

GODOI FILHO, SIAPE nº 2692233, lotado no Departamento Acadêmico de Educação Física, do 

Campus de Porto Velho, no período de 02/03/2018 a 18/12/2018, para conclusão do Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esportes, da Universidade de São Paulo (USP). 

Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.   

 

 

PORTARIA Nº 078/2018/GR/UNIR, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004117/2017-05, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente JOSE KENNEDY LOPES SILVA, 

SIAPE nº 2172469, lotado no Departamento Acadêmico de Administração, do Campus de Vilhena, 

para cursar Doutorado em Administração, na Universidade Federal de Lavras (UFLA)/MG, no período 

de 19/03/2018 a 18/03/2022, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com 

redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Parágrafo único: Enquanto o percentual de docentes afastados do departamento for superior à 

cota de 20%, não poderá haver contratação de professor substituto para substituir este titular, nos 

termos da Lei nº 8.745/1993, art.2º. §2º. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PORTARIA Nº 085/2018/GR/UNIR, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.000247/2014-18, 

RESOLVE: 

Art. 1º Encerrar, a partir de 09/11/2017, o afastamento para cursar Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Educação – Área de Concentração: História, Filosofia e Sociologia da Educação, 

na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), concedido ao servidor ALEXANDRE MASSON 

MAROLDI, SIAPE nº 1811364, pela Portaria nº 615/2014/GR/UNIR, de 16/06/2014, publicada no BS 

nº 52, de 17/06/2014, p.4. 

Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria nº 924/2017/GR/UNIR, de 06/10/2017, publicada no BS 

nº113, de 10/10/2017, pág.15.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 



BOLETIM DE SERVIÇO Nº 013 de 08/02/2018 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  7 

 

PORTARIA Nº 089/2018/GR/UNIR, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo nº 23118.000409/2015-07, 

RESOLVE: 

Art. 1º Aditar a Portaria nº 871/2015/GR/UNIR, de 24/09/2015, publicada no BS nº92, de 

24/09/2015, p.4, que concede afastamento à servidora docente DAIANI LUDMILA BARTH, SIAPE 

nº 1803276, lotada no Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo-Campus de 

Vilhena, a fim de cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 

Universidade Federal de Brasília (UNB), em Brasília/DF, autorizado pela decisão judicial proferida 

nos autos do Mandado de Segurança Individual nº Proc. 9722-87.2015.4.01.4100, que teve inicio em 

24/09/2015 com encerramento em 09/03/2018. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2018/DAV. PORTO VELHO, 08 DE FEVEREIRO DE 

2018.  

O Chefe do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Rondônia, no uso de 

suas atribuições legais.  

RESOLVE: 

Designar o professor Me Felipe Martins Paros para realizar serviço de atualização dos 

Formulários do MEC para fim de reconhecimento de curso, assim como, das informações úteis do site 

do curso de Licenciatura em Artes Visuais-UNIR.   

Cumpra-se no prazo de 15 dias. 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2018/DCC/UNIR. PORTO VELHO, 06 DE FEVEREIRO 

DE 2018. 

Chefe em exercício do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 

Rondônia, no uso de suas atribuições legais emanadas da Portaria Nº Portaria 495/2016/GR/UNIR, 

RESOLVE: 

1º DESIGNAR o servidor docente GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS, SIAPE: 2246426, 

lotado no Departamento de Ciências Contábeis, para analisar, relatar e apresentar parecer sobre o Processo nº 

23118.000143/2018-37, Assunto: Afastamento docente para participação em programa de pós–graduação 

stricto sensu no país. Requerente: Juocerlle Tavares Guadalupe de Lima. 

2 º Esta ordem de serviço entra em vigor após sua publicação. 

 

 

PORTARIA Nº 010/2018/DCCL/PRAD/UNIR. PORTO VELHO, 01 DE FEVEREIRO 

DE 2018. 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR, no uso de suas atribuições legais, e  

Considerando a Portaria nº 902/GR, de 27.09.2016, Capítulo II, Art. 2º, inciso 'VIII', 

Considerando a Instrução Normativa n.º 05/2017/SLTI/MPDG, de 26.05.2017, art. 41 e 42, 

Considerando a Instrução Normativa n.º 17/UNIR/PRAD/2015, de 11.09.2015, art. 2º, inciso 

II, 

Considerando a indicação de gestor de contrato n° 02/2018/PROPLAN, fl. 596; 

Considerando ainda o que consta no Processo nº 23118.001815/2017-41. 
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PORTARIA Nº 092/2018/GR/UNIR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004276/2017-00, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente ADEMILSON DE ASSIS DIAS, SIAPE 

nº 1825714, lotado no Departamento Acadêmico de Administração, do Campus de Cacoal, para cursar 

Doutorado em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental, na Universidade 

Federal do Acre (UFAC), no período de 09/04/2018 a 09/10/2021, com fundamento legal no art. 30, 

inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013. Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

PORTARIA Nº 097/2018/GR/UNIR, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta nos Memorandos: nº 

006/2018/DCJP/UNIR, de 24/01/2018 e nº 007/PROPESQ/UNIR, de 01/02/2018, RESOLVE: 

Art. 1º Encerrar, a partir de 23/01/2018, o afastamento para cursar Doutorado no Programa 

Pós-Graduação em Engenharia Civil, área de concentração de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental, na Universidade Federal de Santa Maria(UFSM)/RS, concedido ao servidor ROBSON 

ALVES DE OLIVEIRA, SIAPE nº 1966697, pela Portaria nº 088/2015/GR/UNIR, de 03/02/2015, 

publicada no BS nº 12, de 03/02/2015, p. 04, retificada pela Portaria nº 293/2015/GR/UNIR, de 

27/03/2015, publicada no BS nº 28, de 31/03/2015, pág.10. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

PORTARIA Nº 101/2018/GR/UNIR, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Despacho nº 181/PRAD, de 

14/02/2018, RESOLVE: 

Art. 1º Conceder AFASTAMENTO PARCIAL aos servidores abaixo relacionados, no período 

compreendido entre 19/02/2018 a 13/07/2018, para frequentarem o Programa de Pós-Graduação 

“Stricto Sensu” Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP), com fundamento legal 

no art. 96-A da Lei nº 8.112/90, incluído pela Lei nº 11.907/2009, Decreto 5.707/2006, Nota SEI nº 

6197/2015 – Ministério do Planejamento e Resolução nº 060/CONSAD/UNIR/2008, conforme 

calendário do curso. 
ITE

M 
SERVIDOR SIAPE PROCESSO 

CONCESS

ÃO 

01 CARENE DOURADO DOS SANTOS 1641859 23118.000829/2017-47 Afastamento 

02 DANIELA DOURADO SANTOS 1516831 23118.001385/2018-67 Afastamento 

03 EDILEUZA CRISTINA DA ROZA 2007529 23118.000788/2017-99 Afastamento 

04 GELSON BARROS CARDOSO 2969215 23118.001673/2017-11 Afastamento 

05 PRISCILA DE OLIVEIRA BORBA 2165160 23118.002950/2017-11 Afastamento 

06 
THOMAZ AURÉLIO ALMONDES LIMA DA 

SILVA 
1692955 23118.000789/2017-33 Afastamento 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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DESPACHO DO REITOR. Nº 05/2018, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo nº 23118.003513/2015-45, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o afastamento do País ao servidor RENATO RORIZ DA SILVA, SIAPE 

nº1505764, lotado no Departamento Acadêmico de Medicina, Campus José Ribeiro Filho/PVH, do 

Quadro Permanente de Pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no período de 

15/01/2018 a 14/01/2020 (incluindo trânsito), para cursar Doutorado em Medicina, na Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 12.772/2012, 

com redação dada pela Lei nº 12.863/2013. Com ônus limitado. 

 

 

DESPACHO DO REITOR. Nº 06/2018, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004256/2017-21, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o afastamento do País ao servidor JOSEMIR ALMEIDA BARROS, SIAPE nº 

2245870, docente do Quadro Permanente de Pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

lotado no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação, do Campus de Porto Velho, no período 

de 26/02/2018 a 05/03/2018 (incluindo trânsito), para participação no evento XIII Congreso 

Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, em Montevideo, Uruguay. Com ônus 

limitado. 

 

 

PORTARIA Nº 109/2018/GR/UNIR, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 

1982; o artigo 11 do Estatuto da UNIR; o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 222, de 21 de 

novembro de 2016, seção 2, p.1; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004376/2017-28, 

RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor SERGIO GONCALVES LARA, SIAPE nº 2181924, ocupante 

do Cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria do Campus de Cacoal, 

AFASTAMENTO INTEGRAL, para frequentar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Ciências Contábeis, na UFPE, no período de 26/02/2018 a 25/02/2020, com fundamento 

legal no art. 96-A da Lei nº 8.112/90, incluído pela Lei nº 11.907/2009, Decreto 5.707/2006 e 

Resolução nº 060/CONSAD/UNIR/2008.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

BANCA DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

PORTARIA Nº 008/2018/NUSAU. PORTO VELHO, 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 

A Vice-Diretora do Núcleo de Saúde no exercício da Direção, no uso das atribuições 

conferidas pela Portaria nº 1078/2015/GR/UNIR, e considerando o que consta no Memorando nº 

004/2018-MAPSI, de 19/02/2018, RESOLVE: 



 

 

Sede Central – Edif. Jejuí – Jejuí 667 c/ 15 de Agosto 

Teléfono: (595 21) 495 873 (R.A.) Fax: 445 231 – E-mail: info@uaa.edu.py 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

CONSTANCIA  

 
La Dirección de la Revista Internacional de Investigación en 

Ciencias Sociales (RIICS), publicación oficial de la Universidad 

Autónoma de Asunción, hace constar que el Prof. Dr. Flávio de São 

Pedro Filho, actuó como “par evaluador” externo para la revisión del 

artículo con código: 277-1013-1-RV.DOC.    

 

Se expide esta constancia para lo que hubiere lugar en la 

ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintinueve días 

del mes de abril del año dos mil dieciséis.  
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PORTARIA Nº 069/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004032/2017-19, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor docente CLESON OLIVEIRA DE MOURA, 

SIAPE nº 1844948, lotado no Departamento Acadêmico de Medicina, do Campus de Porto Velho, 

para cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos 

períodos de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, 

inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 070/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004173/2017-31, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente ELEN PETEAN PARMEJIANI, SIAPE 

nº 2078739, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do Campus de Porto Velho, para 

cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos períodos 

de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da 

Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 071/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004176/2017-75, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente ADRIANA TAVARES HANG, SIAPE 

nº 2078783, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do Campus de Porto Velho, para 

cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos períodos 

de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da 

Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

PORTARIA Nº 072/2018/GR/UNIR, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DA REITORIA, DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o art. 11 do Estatuto 

da UNIR; pela Portaria nº 198/2016/GR/UNIR, de 03/03/2016, publicada no DOU nº 43, de 

04/03/2016, Seção 2, p.19; e considerando o que consta no Processo nº 23118.004175/2017-21, 

RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente VALENTINA BARBOSA DA SILVA, 

SIAPE nº 2246364, lotada no Departamento Acadêmico de Enfermagem, do Campus de Porto Velho, 

para cursar Doutorado em Enfermagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos 

períodos de: 1º/03/2018 a 31/03/2018 e 1º/05/2018 a 31/05/2018, com fundamento legal no art. 30, 

inciso I, da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 12.863/2013.  Com ônus limitado. 



Acceptance 

The Journal of Solid Waste. 

 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I 
DOCENTE: Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho 
ANO: 2016 

ITEM MÉDIA 
1. Apresenta proposta de trabalho para o desenvolvimento da disciplina 8,67 
2. Esclarece sobre o significado e a importância da disciplina para o curso 9,33 
3. Evidencia domínio do conteúdo da disciplina que ministra 9,33 
4. Demonstra clareza, organização e sequência lógica nos conteúdos 

ministrados 
8,33 

5. Faz uso de linguagem acessível aos alunos para melhorar a compreensão 
do conteúdo 

8,33 

6. Dinamiza a aula, promovendo atividades que estimulam a participação 
dos alunos 

8,67 

7. Orienta com clareza os trabalhos solicitados 9,33 
8. Estabelece a relação teoria e prática, respeitadas as especificidades da 

disciplina 
9,00 

9. Relaciona os conhecimentos da disciplina ao do curso e à formação 
profissional 

9,67 

10. Incentiva a autonomia intelectual dos alunos 9,33 
11. Está cumprindo o programa da disciplina conforme o estabelecido no 

Plano de Ensino 
8,33 

12. Estabelece um bom relacionamento acadêmico com os alunos 7,67 
13. Trata com respeito, eventuais limitações ou insucessos do aluno 7,67 
14. É pontual no início e término do período das aulas que ministra 9,00 
15. É assíduo às aulas 9,33 
16. Estabelece, de forma clara, os critérios de avaliação da disciplina 9,67 
17. Utiliza práticas avaliativas que valorizam a reflexão e a solução de 

problemas 
9,33 

18. Utiliza instrumentos de avaliação compatíveis com os objetivos e os 
conteúdos ministrados 

8,33 

19. Faz análise dos resultados da avaliação (feedback) como oportunidade da 
aprendizagem e de retomada dos conteúdos 

8,67 

20. Existe coerência entre o nível das aulas ministradas e o nível das 
avaliações 

8,33 

Expresse seu conceito geral em relação ao seu professor 8,67 
MÉDIA GERAL 8,81 

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES: 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 
DOCENTE: Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho 
ANO: 2016 

ITEM MÉDIA 
21. Apresenta proposta de trabalho para o desenvolvimento da disciplina 8,33 
22. Esclarece sobre o significado e a importância da disciplina para o curso 8,67 
23. Evidencia domínio do conteúdo da disciplina que ministra 8,33 
24. Demonstra clareza, organização e sequência lógica nos conteúdos 

ministrados 
8,00 

25. Faz uso de linguagem acessível aos alunos para melhorar a compreensão 
do conteúdo 

8,00 

26. Dinamiza a aula, promovendo atividades que estimulam a participação 
dos alunos 

8,00 

27. Orienta com clareza os trabalhos solicitados 8,33 
28. Estabelece a relação teoria e prática, respeitadas as especificidades da 

disciplina 
8,67 

29. Relaciona os conhecimentos da disciplina ao do curso e à formação 
profissional 

8,67 

30. Incentiva a autonomia intelectual dos alunos 8,33 
31. Está cumprindo o programa da disciplina conforme o estabelecido no 

Plano de Ensino 
8,00 

32. Estabelece um bom relacionamento acadêmico com os alunos 8,00 
33. Trata com respeito, eventuais limitações ou insucessos do aluno 8,00 
34. É pontual no início e término do período das aulas que ministra 8,00 
35. É assíduo às aulas 8,33 
36. Estabelece, de forma clara, os critérios de avaliação da disciplina 8,67 
37. Utiliza práticas avaliativas que valorizam a reflexão e a solução de 

problemas 
8,33 

38. Utiliza instrumentos de avaliação compatíveis com os objetivos e os 
conteúdos ministrados 

8,33 

39. Faz análise dos resultados da avaliação (feedback) como oportunidade da 
aprendizagem e de retomada dos conteúdos 

8,67 

40. Existe coerência entre o nível das aulas ministradas e o nível das 
avaliações 

8,33 

Expresse seu conceito geral em relação ao seu professor 8,33 
MÉDIA GERAL 8,30 

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES: 

 

 



Acceptance IJASOS -  International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) (Vol. 3, 

No. 9, December 2017) 

Paper: “INNOVATING THE HOSPITALAR SERVICE WITH FOCUS IN KAIZEN METHOD” 

 

 



Acceptance IJASOS - International e-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) (Vol. 

3, No. 9, December 2017) 

Paper: “REDUCING POVERTY BY THE MANAGEMENT OF SOCIAL INNOVATION”  
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 
Ano: Início 2017  
Conclusão: 2017 
Produto gerado: Manografia TCC de Antonio do Nascimento Sousa  
Título do Projeto concluído: Inovação de negócio com foco na redução de custos 

 

Descrição: Investigar quais as estratégias de gestão e inovações foram implantadas pela Operadora de Plano 

de Saúde Suplementar de Rondônia que puderam contribuir para a redução de seus custos com fins a melhoria 
do custo-benefício e alcançar o crescimento sustentável e de qualidade da empresa. Contudo, para conseguir 
os resultados requeridos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica que ajudou no suporte conceitual e proporcionou a 
sustentação teórica no que tange a Teoria da Contingência e, documental com os registros contábeis e 
financeiros desenvolvidos nos exercícios de 2016 e 2017, com análise estudo de caso. Utilizou-se também a 
aplicação de questionário/entrevista semiestruturados que foram aplicados aos principais atores que estão 
diretamente envolvidos na gestão de negócios. Estes instrumentos proporcionaram a aquisição dos dados 
requeridos de onde se constatou a inserção de novas modalidades de trabalhos como: Capitation (per capita) 
que inovou o modelo de gestão, Kaisen que proporcionou a melhoria gradual e contínua na qualidade dos 
serviços através da melhoria e comprometimento de seus funcionários, Jus In Time que ofereceu nova 
possibilidade na aquisição de materiais e medicamentos, Home Care que apresentou nova modalidade de 
assistência a saúde domiciliar ? Internação Domiciliar e, outros programas educativos de prevenção de doenças, 
hábitos alimentares, serviços diagnósticos e reabilitação, os quais contribuem para que Operadora de Saúde 
resgatasse sua credibilidade no mercado rondoniense. Frente às mudanças realizadas nos serviços prestados 
pela Operadora chegou-se a conclusão que a mesma atingiu um importante patamar na redução de gastos e 
melhorou a qualidade de seus serviços. 
 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

 

Alunos envolvidos: Graduação: (1). 

 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Francisco Antonio do Nascimento Sousa - 

Integrante. 
 

Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1 

 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Início: 2015 

Conclusão:  2016 

Título do Projeto: INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA 

PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 
 

 
 

Descrição: O Projeto tem como objetivo geral delineado foi analisar teorias empregadas na gestão 

organizacional pelo viés da Gestão Escolar Democrática, com foco no aperfeiçoamento da gestão de 
organizações escolares públicas na Amazônia. Quanto aos objetivos específicos, buscou-se (1) identificar os 
parâmetros conceituais que definem as principais características do modelo de Gestão Escolar Democrática; (2) 
analisar aspectos organizacionais do modelo de Gestão Escolar Democrática, segundo a perspectiva de escolas 
públicas situadas na Amazônia; (3) apontar elementos para inovação organizacional em face da Gestão Escolar 
Democrática, focalizando a perspectiva de escolas públicas na Amazônia. 
 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1). 

 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Alexandre Leonardo Simões PIACENTINI - 

Integrante. 

Produto Gerado: Dissertação de Mestrado de Alexandre Leonardo Simões Piacentini junto ao PPGMAD; 

vários artigos publicados em periódicos Qualis CAPES; participação no ICERI 2016 na Espanha.  
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 

Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Ano: Início 2017  
Conclusão: 2017 

Produto gerado: Manografia TCC de Danilo Lima Monteiro 

Título do Projeto concluído: Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas 

 

Descrição: Neste trabalho, planejou-se desenhar estratégia de abordagem a um conceito de desenvolvimento 

sustentável para uma oficina, utilizando procedimentos de logística reversa. A apresentação da Teoria surge 
como facilitadora do processo de mudança para os envolvidos. Esta pesquisa tem por objetivo geral estudar a 
inovação organizacional em uma estrutura de logística reversa tendo como base a Teoria U. Possui como 
objetivos específicos: efetuar levantamento sobre o gerenciamento de resíduos em uma organização porto-
velhense (1), analisar disposição encontrada defronte preceitos normativos (2), apontar as melhorias que se 
recomendam em face da abordagem proposta pela Teoria U (3). Foi utilizado o Método de Estudo de Caso com 
os procedimentos comuns a uma pesquisa de natureza qualitativa. Os resultados encontrados demonstram a 
possibilidade de utilização da Teoria U em busca da inovação organizacional em estrutura de oficina mecânica. 
Levantou-se a identificação e classificação dos principais resíduos gerados pela organização. Foi detectada a 
falta de procedimentos de logística reversa no trato dos resíduos da organização. O confronto entre o cenário 
encontrado e a estrutura legal e normativa imposta a organizações neste setor, proporciona o estabelecimento 
da posição da organização em relação aos requisitos requeridos pela legislação municipal e federal que trata do 
desenvolvimento sustentável, e das práticas técnicas em oficinas mecânicas impostas por stakeholders. O 
estabelecimento dos resultados supracitados, em fronte aos levantamentos teóricos que embasam este 
trabalho, proporcionaram a criação de propostas de melhoria utilizando a teoria U de forma aplicada, tendo como 
foco a adoção de práticas da sustentabilidade, trazendo a logística reversa pós-consumo como oportunidade de 
desenvolvimento organizacional, através da inovação. 

Situação: Concluído;  

Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1).  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Danilo Lima Monteiro - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 1  

Número de orientações: 1 
 

Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 

Docente na Disciplina Administração da Produção II 
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PROJETO DE PESQUISA 
 

 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 
Ano: Início 2017  
Conclusão: 2017 
Produto gerado: Manografia TCC de Ernanda Faustino dos Santos 
Título do Projeto concluído: Gestão microempresrial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade 
 
 
 
Descrição: trata da gestão microempresarial com suporte nos conceitos de inovação e sustentabilidade no setor de panificação no 
município de Porto Velho, Rondônia localizado na Amazônia Ocidental Brasileira. Pretende-se responder a seguinte problemática: 
Como se caracterizam as práticas dos conceitos de inovação e sustentabilidade no âmbito de microempresas no munícipio 
Portovelhense? O trabalho tem como objetivo geral estudar as práticas da inovação e da sustentabilidade em microempresas 
portovelhenses. E traz como objetivos específicos efetuar o confronto entre os principais conceitos levantados e a prática gerencial 
nos estabelecimentos pesquisados (1); caracterizar a tendência em face da realidade organizacional, social, econômica, ambiental 
dos estabelecimentos pesquisados (2); propor ajustes requeridos nas práticas identificadas, na via de melhor operacionalizar os 
conceitos de inovação e sustentabilidade (3). É alicerçado na Teoria U de Claus Otto Schamer onde reúne conteúdos sobre o 
processo profundo de inovação e mudança, além de abordagem sobre a sustentabilidade. A metodologia de análise utilizada para 
responder ao problema foi levantamento bibliográficos, coletas de dados e preparação, é de natureza aplicada com abordagem de 
problema, foi realiza aplicação de formulário de consulta com base na escala Likert. Com resultados da análise foi possível atender 
os objetivos geral e específicos, realizar o confronto entre a teoria verificando a percepção dos respondentes em relação aos 
conceitos de inovação e sustentabilidade (1). Caracterizar as tendências das microempresas nas iniciativas públicas, na disposição 
de normas, socioambiental (2). A proposição de melhoria foi baseada nos pontos de inflexão da teoria U e orientações do Sebrae 
(2016).  
 
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1). 
 
Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Ernanda Faustino dos Santos - Integrante. 
 
Número de produções C, T & A: 1 / Número de orientações: 1 
 

Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho 
Pós-Doutor Coordenador do GEITEC 

Docente na Disciplina Administração da Produção II 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 
 

Título do Projeto: Projeto de Pesquisa de Pós-Doutoramento na UBI: ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA 

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 

Início: 2016 

Conclusão: 2017 

 

Descrição: O crescimento econômico sob a dinâmica expansionista pressiona a demanda, intensifica o uso 

de recursos naturais e tecnológicos, enquanto se exige estudos relativos estratégia de gestão para inovação e 
sustentabilidade. Em ambientes frágeis como a Amazônia, a operação da Rodovia Interoceânica que ligará o 
Brasil ao Oceano Pacífico, bem como a instalação das Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira (UHE de Santo 
Antônio e UHE de Jirau) tendem a agravar os impactos, o que justifica trabalhos como este proposto. Esta 
pesquisa será elaborada pelo método do estudo de caso e procedimentos compatíveis. Seguirá por uma 
abordagem positivista centrada na criatividade, no tratamento de variáveis e no enriquecimento da função de 
pesquisa. Tem apoio nos conceitos de inovação e sustentabilidade em Figueiredo (2012) e na Teoria de 
Desenvolvimento Econômico de Schumpeter. O aporte é o curso de pós-doutorado na UBI, e o objetivo geral é 
estudar a complexidade para a estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade. E como objetivos 
específicos caracterizar os requisitos principais para a gestão estratégica com foco na inovação e 
sustentabilidade em ambientes frágeis (1), propor os indutores prevalentes de inovação e sustentabilidade 
válidos para a competitividade organizacional no cenário pesquisado (2), e analisar os efeitos organizacionais 
previsíveis em face dos indutores reconhecidos (3). Como resultado, espera-se gerar conhecimento centrado 
na inovação e sustentabilidade, com publicação de artigo em periódicos qualificados. Este trabalho é do 
interesse entre os interessados em temas relacionados com a competividade em ambientes frágeis como a 
Amazônia.  
 

Palavras-chaves: Administração. Estratégia. Gestão. Inovação. Sustentabilidade.  

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Especialização: (1) / Mestrado acadêmico: (4) / Mestrado profissional: 

(2) / Doutorado: (1). 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Maria José Aguilar Madeira Silva - Integrante. 

Produto gerado: Relatório de conclusão do Curso de Doutorado em Gestão e Economia pela Universidade 

da Beira Interior (UBI), Covilhã, Portugal); dezenas de artigos publicados conforme exigência institucional da 
UBI com Qualis CAPES A e B, bem como com indexação Scopus como exigido no protocolo de pós-
doutoramento; participação em eventos nacionais como ENEPA, JORNADA CEDSA e outros com anais 
catalogado com ISBN; participação de eventos internacionais como Oversear Hight Talents e Conference on 
Smart City em Chengdu, China, CIKI 2016 Bogotá, GIKA Lisbon 2017, ADM 2016 e outros, sempre com 
apresentações de trabalhos aprovados pelos comitês científicos destes importantes eventos.  
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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Lançado na Plataforma Lattes CNPq 

Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Ano: Início 2017  

Conclusão: 2017 

Produto gerado: Manografia TCC de Ana Paula Faustino dos Santos 

Título do Projeto concluído:  Inovação em Negócio com foco em plataforma se serviço 

 
 
 

Descrição: Objetivo Geral Estudar a inovação do negócio em face da decisão entre compra ou aluguel de 

imobilizados no supermercado pesquisado. 1.2.2. Objetivos Específicos Efetuar o levantamento da estrutura do 
imobilizado instalado no negócio de modo a interpretar a lógica entre aquisição por compra ou aluguel; 
caracterizar os principais desafios enfrentados pelos proprietários na decisão entre investir no imobilizado ou 
alugar as máquinas e equipamentos necessários; propor a inovação no negócio que atenda aos requisitos 
funcionais na qualidade da rotina do supermercado. 
 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1)  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Ana Paula Faustino dos Santos - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 1 

Número de orientações: 1 
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

 

Título do Projeto:  Inovação organizacional com foco na auditoria governamental como instrumento de 

modernização de políticas públicas. 

Início: 2015 

Conclusão: 2016 

 

Descrição: A pesquisa tem como objetivo geral estudar as fases de uma auditoria operacional em um 

organismo de contas da Região Norte para alavancar modernização as políticas públicas regionais. Os objetivos 
específicos do trabalho são: levantar as principais etapas ou ciclos de uma auditoria operacional com foco no 
aperfeiçoamento de políticas públicas na Região Norte (1); elaborar uma análise crítica dos aspectos relevantes 
para o êxito de uma auditoria operacional em face dos procedimentos adotados no organismo de contas 
pesquisado (2); e propor medidas procedimentais para inovação nas práticas de auditoria operacional visando 
a modernização das políticas públicas regionais (3). 

 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa qualittaiva.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1). 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Francisco Júnior Ferreira da Silva - Integrante. 

Produto gerado: Dissertação de Mestrado Profissional em Administração Pública de Francisco Júnior 

Ferreira da Silva, junto ao PROFIAP. Um artigo ainda não publicado. 
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RESUMO 

O crescimento econômico sob a dinâmica expansionista pressiona a demanda, intensifica o 

uso de recursos naturais e tecnológicos, enquanto se exige estudos relativos estratégia de 

gestão para inovação e sustentabilidade. Em ambientes frágeis como a Amazônia, a operação 

da Rodovia Interoceânica que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, bem como a instalação das 

Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira (UHE de Santo Antônio e UHE de Jirau) tendem a 

agravar os impactos, o que justifica trabalhos como este proposto. Esta pesquisa será 

elaborada pelo método do estudo de caso e procedimentos compatíveis. Seguirá por uma 

abordagem positivista centrada na criatividade, no tratamento de variáveis e no 

enriquecimento da função de pesquisa. Tem apoio nos conceitos de inovação e 

sustentabilidade em Figueiredo (2012) e na Teoria de Desenvolvimento Econômico de 

Schumpeter. O aporte é o curso de pós-doutorado na UBI, e o objetivo geral é estudar a 

complexidade para a estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade. E como objetivos 

específicos caracterizar os requisitos principais para a gestão estratégica com foco na 

inovação e sustentabilidade em ambientes frágeis (1), propor os indutores prevalentes de 

inovação e sustentabilidade válidos para a competitividade organizacional no cenário 

pesquisado (2), e analisar os efeitos organizacionais previsíveis em face dos indutores 

reconhecidos (3). Como resultado, espera-se gerar conhecimento centrado na inovação e 

sustentabilidade, com publicação de artigo em periódicos qualificados. Este trabalho é do 

interesse entre os interessados em temas relacionados com a competividade em ambientes 

frágeis como a Amazônia.  

 

Palavras-chaves: Administração. Estratégia. Gestão. Inovação. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

Economic growth, under an expansionist dynamics, presses demand, intensifies the use of 

natural and technological resources, whereas, studies on managing strategies for innovation 

and sustainability are called for. In fragile environments like the Amazon Rain Forest Region, 

the cross-continental highway that will connect Brazil to Ocean Pacific in Peru, as well as the 

River Madeira Hydroelectric Plants installation (Santo Antônio HEP and Jirau HEP) lean 

towards making impacts worse, that is why a study like the present one is pertinent. This 

research will be elaborated by means of the case study method and compatible proceedings. It 

will go on by means of a positivist approach focusing creativity, the variable treatment and 

the research function enrichment. The study finds support in Figueredo’s (2002) innovation 

and sustainability concepts and in Shumpeter’s Economic Development Theory. The subsidy 

is the post-doctorate course at UBI, and the general objective is to study the complexity of the 

managing strategy for innovation and sustainability. And, the specific objectives are: to 

feature the main requirements for strategic management with a focus in innovation and 

sustainability in fragile environments (1), to propose the innovation and sustainability 

prevalent inductors, valid to organizational competitiveness in the researched scenario (2), 

and, to analyze the organizational effects that are foreseeable as the inductors are recognized 

(3). As a result, knowledge is expected to be generated, with a paper publication in competent 

magazine. This study is of interest for the ones who are researching themes related with 

competiveness in fragile environments like, Amazon Forest Region.  

 

Keywords: Administration. Strategy. Management. Innovation. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

As abordagens sobre inovação e sustentabilidade têm sido recorrentes não apenas na 

academia como nos grupos empresariais envolvidos com a constante competitividade. O fato 

é que o crescimento econômico sob a dinâmica expansionista, e pressionada pela demanda 

intensiva de recursos naturais, tecnológicos e outros, estimulam o intervencionismo enquanto 

geram novas vertentes de mercado. É o progresso científico-tecnológico balizado pelo 

conhecimento que induzirá satisfação dos vinculados nestas novas praças; e a criatividade 

incitará indutores da inovação de produtos, processos, negócio e da própria organização que 

centraliza a questão central. O entorno detalhado acima requer estudos de estratégia 

organizacional para inovação e sustentabilidade, principalmente em cenários frágeis como o 

da Amazônia Ocidental Brasileira e outros similares, o que somente poderá ser possível 

mediante a adequada gestão da inovação nos requisitos da sustentabilidade. Registre-se a 

intensidade com a operação da Rodovia Interoceânica que ligará a Amazônia ao Oceano 

Pacífico, e o complexo fluxo circular que se estima reverter em severo impacto sobre o meio 

ambiente Amazônico; considere-se ainda o progresso regional advindo das instalações de 

duas Usinas Hidroelétricas do Rio Madeira, que suprirão modernos parques industriais. A 

academia se voltará para interpretação de cenários equilibrados de inovação e 

sustentabilidade, provendo inclusive o desgaste ambiental decorrente da falta de gestão de 

resíduos, incapacidade de gerenciamento da modernidade, imperícia na parametrização de 

eco-inovação, desconhecimento de tecnologia verde, carência de redesenho atitudinal dos 

stakeholders, dentre dezenas de confluências. É formulada a seguinte pergunta de pesquisa a 

ser respondida: Como se caracteriza a estratégia de gestão para inovação e sustentabilidade 

em ambientes frágeis como a Amazônia Ocidental Brasileira? 

 

1.1 Justificativa deste projeto de pós-doutorado 

A UBI possui um significativo papel na construção e idealizadores estratégicos para 

gestão, formando pós-doutores que vêm atuando como docentes em nível de mestrado e 

doutorado. O candidato que subscreve este Plano vem lecionando a Disciplina Inovação e 

Sustentabilidade e a Disciplina Gestão Socioambiental, ambas no Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Administração, e a Disciplina Gestão Pública no PROFIAP nesta 

mesma Universidade. O candidato é Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
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Mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia, Brasil, onde também 

Coordena a Linha de Pesquisa Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações, conforme 

Portaria anexa publicada no Boletim de Serviço da UNIR; criou e vem coordenando o Grupo 

de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia (GEITEC), que é institucionalizado pela 

Universidade Federal de Rondônia e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (National Counsel of Technological and Scientific Development) do Governo 

Federal do Brasil; participou recentemente da elaboração do Projeto do Curso de Doutorado 

em Administração da UNIR, conforme Portaria NUCSA. Possui diversas publicações no 

Brasil e no exterior, disponibilizando produtos gerados de pesquisa aplicada na abordagem 

deste plano de trabalho. Registre-se que é Examinador Internacional de teses de PhD da 

Aligarh Muslim University, uma das oito universidades mais importante na Ásia. Ao alcançar 

o nível de pós-doutorado o autor deste projeto, além de gerar conhecimento de alto nível junto 

a UBI, o mesmo elevará mais ainda a creditibilidade do Programa de Pós-Graduação em 

Administração onde vem atuando como docente  e pesquisador; isso função do importante 

papel que a referida Universidade portuguesa exerce no universo acadêmico.  

 

1.2 Objetivo geral e objetivos específicos propostos 

O objetivo geral deste Plano de Trabalho é estudar a complexidade para a estratégia de 

gestão para inovação e sustentabilidade. E como objetivos específicos caracterizar os 

requisitos principais para a gestão estratégica com foco na inovação e sustentabilidade em 

ambientes frágeis (1), propor os indutores prevalentes de inovação e sustentabilidade válidos 

para a competitividade organizacional no cenário pesquisado (2), e analisar os efeitos 

organizacionais previsíveis em face dos indutores reconhecidos (3). 

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA E CONCEITUAL 

Figueiredo (2012) trata dos conceitos de inovação propostos na Teoria de 

Desenvolvimento Econômico de Schumpeter, o que permite conduzir uma base conceitual 

válida para a gestão da inovação na Amazônia. A destruição criativa schumpeteriana seria a 

referência ótima de intervenção socioeconômica e ambiental para o neocapitalismo brasileiro. 

Se por um lado são reconhecidas as vantagens competitivas oriundas da Inovação, por outro, a 

sociedade empresarial e os consumidores estabelecidos na Região encontram-se sob o risco da 

estagnação dos resultados, e o prejuízo decorrente da falta de estudos pode ser irreversível 
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quanto ao equilíbrio socioambiental; portanto a inovação virá com a destruição criativa 

decorrente de compensações, ajustes e conformidades que satisfaçam a relação 

socioambiental adequadamente gerenciada. Este projeto envolverá ainda os conceitos 

relacionados à sustentabilidade, impacto ambiental, estratégia, competitividade e sobre 

cenários; estes serão tratados adequadamente no preparo que ensejará a cognição necessária 

neste trabalho investigativo. 

Ferreira e Pedro Filho (2013) pesquisaram sobre estratégia de negócios rondonienses, 

intervindo em cenário empresarial onde os gerentes agiam sem adotar uma gestão estratégica; 

constatou que padeciam da falta de criatividade para novos serviços, diante da diversificação 

para um mercado misto, além de desconsiderarem a simulação de tendência para a 

competitividade. Estas organizações se caracterizavam por constante mudança e dinâmica de 

desafios, com significativo apelo por enfrentar a resistência dos envolvidos com novos 

conceitos. São intersecções conceituais como estas que necessitam de estudos aprofundados 

na Amazônia Ocidental, de modo a melhorar decisão estratégica para a competitividade; e 

sirvam como instrumento de orientação para gestores industriais que venham se instalarem no 

promissor mercado interamericano com inovação e sustentabilidade (ambiental, econômica, 

social, institucional).  

 

3 ASPECTOS MEDOTOLÓGICOS  

Pedro Filho (2009) afirma que pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas a 

Administração requer Métodos Quantitativos; são como os Modelos Matemáticos, com 

plataforma hard tratada em Chekland (1999), praticados no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC. Mas também pede os Métodos Qualitativos, 

como a Pesquisa-Ação e o Método do Estudo de Caso; nas investigações envolvendo 

inovação, tecnologia e sustentabilidade, os dois métodos admitem base fenomenológica e 

construtivista consideradas para a criatividade. Ainda de acordo com este pesquisador a 

pesquisa-ação é um tipo de investigação social de foco empírico, concebida e realizada em 

estreita associação a uma ação ou resolução de problema coletivo, usual quando o agente 

interage de forma efetiva no cenário investigativo; aqui, os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo.  

O Método do Estudo de Caso é conveniente sempre que a sua aplicação em pesquisa 

venha focalizar objeto encontrado fora do Centro de Pesquisa ora proposto; o pesquisador o 
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considera como sendo mais apropriado quando o fenômeno de estudo é complexo ou amplo, e 

não pode ser tratado fora do seu contexto natural, como nas situações em geral envolvendo 

quesitos de Gestão da Inovação e Tecnologia no próprio workplace profissional. Vertentes 

para a objetividade nos fenômenos são consideradas por este pesquisador. O estudo em 

Vianna (1989) trata do método heurístico como o de Turoff, com elaboração de três cenários 

para cada variável cognitiva; o autor afirma que o método de cenário pressupõe narrativas 

diferentes com diferentes premissas; desta forma, é possível, segundo ele, desenvolver uma 

ampla cadeia de percepções por evento criativo. Seria esta uma abordagem positivista que 

favorece simultaneamente a criatividade (1), o tratamento de variáveis (2) e o enriquecimento 

da função (3) de pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia. Parâmetros estatísticos com 

variáveis formais ao longo do processo investigativo não estão abolidos. Serão absorvidos 

cenários sociotécnicos, inclusive para teste de constructos formais mediante a heurística, nas 

situações que integram dados estatísticos de desempenho, por exemplo, como é usual nas 

simulações de resultado.   

 

3.1 Quanto ao método e aos procedimentos  

Nesta proposta à UBI será aplicado o Método do Estudo de Caso, porquanto o mais 

recomendado na Ciência da Administração, com o apoio dos seguintes procedimentos, dentre 

outros: Entrevista; observação; coleta e tabulação de dados; brainstorming; incremento do 

atrito criativo em Leonard (2003) para inferências; geração de modelagens para teste de 

sensibilidade; teste de viabilização para medir preferências; diagnóstico situacional; emissão 

de relatórios; outros procedimentos considerados fundamentais para os resultados. 

 

3.2 Quanto à validação, procedimentos e protocolo ético  

As pesquisas envolvem a validação de resultados. Segundo Pedro Filho (2009), as 

Ciências Sociais vêm admitindo duas principais perspectivas para a compreensão da verdade; 

o mesmo cita Taylor & Bogdan (1992) ao tratar sobre o objetivismo (1) e o subjetivismo (2) 

como formas clássicas de interpretação e aferição dos fatos. Porém surge um terceiro 

caminho, que é a crítica ou sociocrítica em Bravo & Eisman (1998), por onde se vislumbra 

questionar se poderia pesquisador nas Ciências Sociais utilizar a metodologia das Ciências 

Naturais para investigar os fenômenos humanos no espaço social, como vem sendo defendido 

desde Augusto Comte e outros positivistas. Entretanto uma corrente filosófica do método e 
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aferição se inspira na tradição kantiana, tendo como defensores os idealistas. Nesta corrente, o 

pensamento científico e as emoções são inseparáveis, pois entram no cenário a tradição, os 

valores e toda uma complexidade que rompe, definitivamente, com qualquer semelhança entre 

a metodologia com os seus procedimentos para medição nas Ciências Sociais, tratadas nesta 

proposta, e as Ciências Naturais. Tal paradoxo requer um posicionamento em benefício da 

creditação dos resultados esperados de um trabalho envolvendo a Gestão da Inovação e 

Tecnologia. Constructos e a perspectiva dos seus significados poderão ser aferidos por meio 

de escala, desde que reconhecidas as variáveis que influenciam as consequências previsíveis. 

Escores de aprovação ou rejeição destes constructos, variáveis e consequências de afirmações 

podem ser submetidas à consulta seguida de teste, como nas pesquisas de mercado, 

preferências individuais e tendência do comportamento do consumidor para geração de 

modelos, qualidade total e outras pesquisas por consulta pública e amostragem. Ingressa aqui 

as Escalas Multiítens como medidas de aferição.  

Aspectos éticos serão considerados em trabalhos que envolvam reserva de mercado, 

segredo empresarial e estratégia competitiva. Pedro Filho (2008) trata sobre as propostas em 

Achío Tacsan (2006), quando oferece orientações válidas para a conduta ética diante da 

atividade e do próprio método de intervenção. O respeito às pessoas envolvidas nesta tarefa é 

sustentado pela autora em dois pilares: primeiro, a autonomia destes atores e segundo, a 

beneficência que o produto trará para todos. Outros princípios universais consagrados também 

serão considerados, como a não maleficência, a justiça e a segurança dos envolvidos, bem 

como o consentimento informado. O princípio de beneficência tange a obrigação de reunir os 

esforços de modo a garantir o bem-estar ao sujeito da investigação; além do dever de 

maximização dos benefícios prováveis, e minimização no caso de possíveis danos. O 

princípio de justiça evoca o amparo a grupos culturais e sociais, raciais e étnicos como os 

Povos da Floresta, os ribeirinhos e os amazônidas em geral. O princípio de segurança visa à 

garantia de que o trabalho não causará qualquer dano aos envolvidos. O princípio do 

consentimento informado visa a garantir que o sujeito da pesquisa esteja consciente de cada 

uma das etapas do trabalho investigativo e que poderá ser interrompido mediante controle e, 

se isso ocorrer, estará o sujeito da pesquisa devidamente apto a desvincular-se livremente do 

processo investigativo. 
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4 CRONOGRAMA 

Esta pesquisa terá a duração de doze meses, e as atividades previstas se encontram 

delineadas no cronograma que segue. 

          Quadro 1 - Cronograma do projeto (sujeito a alteração de acordo com a UBI). 

Atividades previstas no projeto 

Período de execução em 2016/2017 

J

u

l 

A

g

o 

S

e

t 

O

u

t 

N

o

v 

D

e

z 

J

a

n 

F

e

v 

M

a

r 

A

r

b 

M

a

i 

J

u

n 

1. Início do Pós-doutorado. Levantamento 

bibliográfico e visitas. 
            

2. Início da coleta de dados e informações para 

elaboração de artigos. 
            

3. Seleção de dados, informações, testes e 

aferição. 

 

            

4. Análise, crítica e elaboração de cenários pró-

inovação.  

 

            

5. Redação de artigos.  

 

 

            

6. Revisão e tradução de artigos produzidos.  

 

 

            

7. Submissão de artigo e participação em evento 

internacional. 

 
            

8. Submissão do artigo em periódicos 

qualificados. 

 
            

9. Recepção da equipe da UBI em missão 

técnica-científica na Amazônia. 

 
            

          Fonte: Perspectiva do autor. 
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5 CUSTOS ESTIMADOS 

Este projeto de pesquisa envolverá custos estimados para 12 meses do projeto 

conforme Quadro a seguir, todos custeados pelo signatário candidato ao pós-doutorado, e 

estão suficientemente garantidos.  

 

            Quadro 2 - Custos e valores neste projeto 

Elementos de custos estimados Valor previsto € (Euros) 

1. Passagens aéreas. 5.000,00 

2. Custo com hospedagem + alimentação.  8.755, 68 

3. Livros, periódicos. 500,00 

4. Materiais de consumo. 200,00 

5. Serviços especializados de tradução e revisão de textos 

científicos. 
1.600,00 

6. Inscrição em eventos científicos. 1.000,00 

7. Taxas de editoração e publicação.                                       1.600,00       

8. Outros custos. 500,00 

SOMA 19.155,68 

CUSTO MÉDIO MENSAL (Soma/12)                                    1.596,31 

            Fonte: Levantamento efetuado pelo autor. 

Observação: Como se trata de custos estimados e valores previstos, os valores poderão ser 

atualizados ao longo da execução deste plano de trabalho. A minha liberação para o pós-

doutorado na UBI será concedida pela Universidade Federal de Rondônia aqui no Brasil, 

mantido o meu salário regularmente, por ser de interesse do nosso Programa de Pós-

Graduação em Administração. Ademais, tenho a possibilidade de Bolsa pela CAPES (Brasil), 

que penso não será necessário, pois o valor das minhas futuras despesas em Covilhã está 

menor do que estimado, conforme indicativos recentemente obtidos sobre o custo de vida 

local. 
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6 RELAÇÃO DE PRODUTOS  

Como resultado deste Plano de Trabalho ocorrerão: 

 

6.1) Produção de quatro artigos científicos a serem submetidos para publicação em periódicos 

qualificados.  

6.2) Participação em eventos científicos de primeiro nível, para apresentação de trabalhos em 

co-autoria com o Orientador do Pós-Doutorado na UBI.  

 

6.3) Publicação de quatro artigos em periódicos listados em Thomson Reuters /ISI Web of 

Science, e em Anais de eventos com ISBN envolvendo a temática “estratégia de gestão para 

inovação e sustentabilidade”, sempre em co-autoria com docentes e pesquisadores da UBI. 
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Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

 

Título do Projeto: Gestão da Inovação Social e a Competividade nas Organizações 

Início: 2016. 

Conclusão: 2017. 

 
 

Descrição: Esta pesquisa envolve idealizadores capazes de dar suporte a gestão da inovação e tecnologia, 

considerando a estratégia de competitividade organizacional. A base doutrinária é a Teoria do Comportamento 
Planejado e a Teoria Comportamental da Administração, e o foco instrumental é a Teoria U, de forma a subsidiar 
os conceitos de inovação social e competitividade. A pergunta a ser respondida é: como a gestão da inovação 
social poderá contribuir para a promoção da competitividade das organizações Amazônicas? Para tanto, propõe 
como objetivo geral estudar a relação da gestão da inovação social com a competitividade organizacional; e 
como objetivos específicos se propõe levantar as variáveis intervenientes no âmbito da gestão social que sejam 
válidas para a inovação organizacional (1); destacar os elementos prevalentes na identificação dos talentos 
inovadores oriundos do cenário pesquisado (2), efetuar análise da estratégia válida para o desenvolvimento de 
talentos inovadores nas estruturas organizacionais (3). 
 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa quali-quantitativa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6). Mestrado acadêmico: (1). 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sâmia Laíse Manthey Benevides - Integrante. 

Produtos gerados: Dissertação de Mestrado de Samia Laise Manthey Benevides junto ao PPGMAD; 

participação em diversos eventos nacionais e internacional; oficina de capacitação junto a FECOMERCIO e 
outras instituições associadas; diversas publicações em periódicos nacionais e internacionais qualificados 
Qualis CAPES; diversos capítulos de livro com ISBN. 
. 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Início: 2016. 

Conclusão: 2017. 

Título do Projeto: INTENÇÃO COMPORTAMENTAL PRÓ-INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS PORTO-VELHENSES. 
 

 
 

Descrição: A pesquisa responde ao seguinte questionamento: Que dimensões fundamentam a intenção 

comportamental pró-inovação em MPE? Para tanto, a pesquisa terá como objetivo geral analisar a intenção 
comportamental Pró-Inovação em Micro e Pequenas Empresas Porto-velhenses. Como objetivos específicos: 
levantar os idealizadores para a determinação da Intenção Comportamental Pró-Inovação em MPEs; 
caracterizar as perspectivas para a Intenção Comportamental Pró-Inovação dos indivíduos em MPEs; e propor 
modelagem de fatores conducentes à Intenção Comportamental Pró-Inovação em MPEs. 
 

Situação: Concluído. 

Natureza: Pesquisa quali-quantitativa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (8) / Mestrado acadêmico: (1). 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Mayana Vera Sousa - Integrante. 

Número de produções C, T & A: 1 principal e várias suplementares conforme publicações. 

Número de orientações: 1 

Produtos Gerados: Dissertação de Mestrado de Mayana Vera Sousa junto ao PPGMAD; ; oficina de 

capacitação junto a FECOMERCIO e outras instituições associadas; diversos artigos publicados em periódicos 
nacionais com Qualis CAPES e periódicos internacionais; participação e diversos eventos no Brasil e no exterior. 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Início: 2016. 

Conclusão: 2017. 

Título do Projeto: Perfil de Liderança Prevalente na Gestão de Inovação na Organização Militar 

 
 
 

Descrição: Esta pesquisa aborda sobre Inovação Organizacional, com foco no perfil de liderança estratégica, 

e tem como locus de investigação numa estrutura militar da Segurança Pública do Estado de Rondônia. O 
objetivo geral é identificar o perfil de liderança prevalente através da Gestão de Inovação na Corporação 
Bombeiro Militar. Para obter resultados admite-se como objetivos específicos descrever o processo de 
designação utilizado na estrutura militar para exercício da função de liderança (1); levantar os elementos de 
prevalência, no perfil de liderança em face da inovação organizacional, contida na expectativa dos envolvidos, 
no processo pesquisado( 2); efetuar a análise crítica entre os elementos prevalentes identificados, em face da 
expectativa de inovação na estrutura militar estudada (3). Aplica-se o método de análise de conteúdo e os 
procedimentos afins, com suporte de levantamento webliográficos, apanhados em livros, artigos publicados, 
documentação dos órgãos de segurança pública, formulários e entrevistas. Como resultado apresenta-se os 
elementos que possuem prevalência para definição do perfil de liderança da organização estudada. Utiliza-se 
da teoria dos traços neste estudo, em contraponto, com a teoria da dominação e também realiza-se um 
comparativo com a New Public Management Theory, evidenciando a liderança colaborativa. Por meio desta 
análise, apresentar-se um quadro comparativo com o desenho teórico, e o levantamento no órgão de segurança 
pública do Estado de Rondônia. A expectativa deste estudo é oferecer subsídios a pesquisadores sobre a 
prevalência dos elementos do perfil de liderança dos gestores, de um órgão de segurança pública no Estado de 
Rondônia, face a poucas referências encontradas, a respeito da abrangência do tema estudado.  
 

Palavras-Chaves: Gestão. Inovação. Liderança. Prevalência. Segurança Pública. 

Situação: Concluído;  

Natureza: Pesquisa quali-quantitativa.  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1).  

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Sued Santos ROCHA de Souza - Integrante. 

Produtos Gerados: Dissertação de Mestrado PPGMAD de Sued Santos Rocha de Souza. Artigo Qualis 

CAPES A2. Vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Trabalhos apresentados em 
evento internacionais. 
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Início: 2014. 

Conclusão: 2016. 

Título do Projeto: Gestão estratégica com foco no grau de inovação. 

 
 

Descrição: Este projeto se volta para o universo das Micro e Pequenas Empresas varejistas da cidade de 

Porto Velho, na vertente que interfere no desempenho pró-inovação. Traz como contribuição três vertentes 
principais: Identificar as principais parâmetros conceituais de inovação, gestão estratégica e competitividade, 
aplicáveis as empresas varejistas de Porto Velho (1), Construir o grau de desenvolvimento inovador das empresa 
varejistas portovelhenses com base na gestão estratégica, de inovação e competitividade (2); Analisar o grau 
de maturidade inovadora do comércio varejista de Porto Velho em face dos atributos considerados nesta 
pesquisa(3). 
  

Situação: Concluído. 

Natureza: Pesquisa quali-quantitativa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (1). 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Alex Rotta Romani - Integrante. 

Produtos Gerados: Dissertação de Mestrado de Alex Rotta Romani ao PPGMAD; vários artigos publicados 

em periódicos Qualis CAPES e em periódicos internacionais; vários capítulos de livro com ISBN; participação 
em diversos eventos no Brasil e no exterior.  
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PROJETO DE PESQUISA 

 
 
Lançado na Plataforma Lattes CNPq 
Link: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759717A4#ProjetosPesquisa 

Início: 2014. 

Conclusão:  2016 

Título do Projeto: INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL COM FOCO NA TEORIA U: ESTUDO DE CASO EM 

UM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RURAL 
 

 
 

Descrição: O projeto traz como objetivos específicos descrever o atual gerenciamento da instituição quanto 

aos aspectos relevantes à UTE (1); investigar as possibilidades para a inovação da gestão com base na Teoria 
U em face da construção de um modelo de APL (2) e, propor o desenho de APL com os respectivos 
procedimentos a serem adotados para os resultados futuros. 
 

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (1).  

 

Integrantes: Flávio de São PEDRO FILHO - Coordenador / Natália Talita Araújo Nascimento - Integrante. 

Produtos Gerados: Dissertação de Natália Talita Araújo Nascimento junto ao PROFIAP. Uma oficina de 

suporte à gestão da escola agrícola investigada; Envolvimento do Poder Público para inovar os seus programas 
de gestão pública educacional. Obtenção do Prêmio SOBER 2017 da Melhor Dissertação da área de 
Administração Rural; diversos artigos publicados em periódicos nacionais com Qualis CAPES, e periódicos 
internacionais; vários capítulos de livro com ISBN; participação em diversos eventos no Brasil e no exterior.  
 
 

Prof. Dr.  Flávio de São Pedro Filho Pós-Doutor 
Coordenador do GEITEC 
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PODER EXECUTIVO  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN 

 

FORMULÁRIO 47 - PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA SERVIDORA DOCENTE 

Nome: Flávio de São Pedro Filho 

Cargo: Adjunto IV 

Lotação: Departamento de Administração / NUCSA 

Telefones: 3228 2543 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9627466972854043 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Lei nº 12772/2012; Portaria nº 554/MEC/2013; Resolução nº 116/CONSAD/UNIR/ 2013. 

3. REQUERIMENTO 

Requeiro ao Departamento Acadêmico de Administração – DM/UNIR a concessão da 

PROGRESSÃO FUNCIONAL de Professor Adjunto IV para Professor Associado I no 

interstício de 2016/2017, conforme documentação comprobatória em anexo. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Porto Velho (RO), 22 de dezembro de 2017. 

Assinatura  

 

Observações:  

1. A formalização de processo para nova progressão funcional ficará condicionada à conclusão satisfatória 

do processo antecedente. 

2. É obrigatório o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em cada 

nível. 

3. É necessário anexar cópia do currículo Lattes devidamente comprovado e documentos comprobatórios 

das atividades desenvolvidas no interstício de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9627466972854043


 

 

 
 

PODER EXECUTIVO  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DOCENTE 

PERÍODO: 2016/2017 

 

O presente Relatório de Atividade Docente foi elaborado de acordo com os termos da Resolução nº 

116/CONSAG, de 24 de dezembro de 2013, que estabelece as diretrizes específicas para o processo de 

avaliação de desempenho, para fins de progressão e de promoção dos servidores docentes da UNIR. 

Esclareço que a titulação com doutoramento obtida pela docente completou neste mês de .........dois anos, o 

que, de acordo com a norma vigente, justifica a solicitação de progressão, amparada pelas atividades da 

docente no curso de Graduação (Administração); de Pós-graduação (mestrado acadêmico e 

profissionalizante), bem como sua dedicação ao trabalho acadêmico de pesquisa e produção científica. Antes 

de apresentar o Relatório de Atividades desenvolvido no biênio 2016/2017, faz-se um resumo histórico-

funcional do docente, discriminado por data de ocorrência:  

 

1. HISTÓRICO FUNCIONAL 

Datas Ocorrências 

  

  

 

2. ATIVIDADE DE ENSINO GRADUAÇÂO 

2.1.  Atividade sala de aula (turma individual )-2016-1 

Item Disciplinas CR CH Curso  Semestre 

1  
ADMINISTRACAO DA PRODUCAO I 

 

4 80 Adm 5º.  

2  
ADMINISTRACAO PUBLICA 

 

2 40  Adm 7º.  

 

2.2. Atividade sala de aula (turma individual)-2016-2 

Item Disciplinas CR CH Curso  Semestre 

  Em Posdoc pela UBI, Portugal.   Pós-Doutoramento 

em Gestão e 

Economia 

1 

 

2.3. Atividade sala de aula (turma individual)-2017-1 
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Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

  Em Posdoc pela UBI, Portugal. 

 
   Pós-

Doutoramento em 

Gestão e Economia 

2 

 

2.3. Atividade sala de aula (turma individual)-2017-2 

Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

1  Administração da Produção II 4 80  Adm 6º.  

       2  Comportamento e Aprendizagem Organizacional 2 40  C. Contábeis 5º.  

 

3. ATIVIDADE ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO  

3.1 Atividade sala de aula (turma individual) - Mestrado Acadêmico-2016-1 

Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

  Inovação e Sustentabilidade   PPGMAD 2 

 

3.2  Atividade sala de aula (turma individual)-PROFIAP-2016-2 

Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

  Em Posdoc pela UBI.    1 

 

3.3 Atividade sala de aula (turma individual) - PROFIAP-2017-1 

Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

 Em Posdoc pela UBI    2 

 

3.4 Atividade sala de aula (turma individual)-PROFIAP-2017-2 

Item Disciplinas CR CH Curso Semestre 

1  Gestão Socioambiental 3 60 PPGMAD  1º.  

 

4. ORIENTAÇÃO/2016 

6     (Sâmia Laise Manthey Benevides) Estágio de Docência CAPES 

7     (Mayana Vera Sousa) Estágio de Docência CAPES 

8     (Lorena Luana Matos de Oliveira) Estudo de modelos de inovação para empresas de médio porte na cidade de Porto Velho. 

9     (Tatiane Rodrigues Sicsú) Estudo de modelos de inovação para micro e pequenas empresas na cidade de Porto Velho (Rondônia). 

10     (Aline Brito da Glória Nolasco) Estudo do arranjo físico aplicado em empresa de materiais para construção civil 

11     (Fábio Ferreira Quinderé) ESTUDO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO MEDIANTE INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RONDONIENSES 

12     (CAMILA LIMA RIBEIRO) GESTÃO DA INOVAÇÃO COM SUSTENTABILIDADE EM UMA INDÚSTRIA CERAMISTA 
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13     (SUED SANTOS ROCHA DE SOUZA) GESTÃO DA INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS: ESTUDO DE CASO EM RONDÔNIA, BRASIL 

14     (Claudio Maurício Simões de Souza) Gestão da inovação tecnológica com foco em ferramenta ERP: Um estudo de caso 

15     (Alex Rotta Romani) Gestão estratégica com foco no grau de desempenho inovativo 

16     (GLEYSON DE AZEVEDO REINO) Inovação das práticas na logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 

17     (Francisco Junior Ferreira da Silva) Inovação no processo de auditoria operacional 

18     (Natália Talita Araújo Nascimento) Inovação Organizacional com foco na Teoria U: Estudo de caso em um instituto de educação rural 

19     (Alexandre Leonardo Simões Piancentini) INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 
 

 

 

ORIENTAÇÃO/2017 

1     (Mayana Vera Sousa) Fatores intervenientes para intenção comportamental pró-inovação em MPEs de TI Mestrado 

2     (Ernanda Faustino dos Santos) Gestão microempresarial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade Graduação 

3     (Ana Paula Faustino dos Santos) Inovação em negócio com foco na plataforma de seviço Graduação 

4     (Francisco Antônio do Nascimento Sousa) Inovação em negócio com foco na redução de custos Graduação 

5     (Danilo Lima MOnteiro) Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas Graduação 
 

 

5. PARTICIPAÇÕES EM BANCAS-2016/2017 

9     Auditoria Governamental como instrumento de modernização de políticas públicas 

10     Gestão da inovação com sustentabilidade em uma indústria ceramista 

11     Gestão da Inovação Social e a Competividade nas Organizações 

12     Gestão estratégica com foco no grau de desempenho inovativo 

13     Inovação das práticas na logística de transporte de biocombustíveis no Rio Madeira 

14     Inovação Organizacional com foco na Teoria U 

15     Inovação organizacional com foco na Teoria U: Estudo de caso em um instituto de educação rural 

16     INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 

17     Intensão comportamental pró-inovação em micro e pequenas empresas porto-velhenses 

18     Inventário de Valores Organizacionais 

19     Inventário de Valores organizacionais (IVO) 

1     Fatores intervenientes para intenção comportamental pró-inovação em MPEs de TI 

2     Gestão da Inovação Social como Fator de Competitividade: Estudo de Caso em uma Distribuidora do Setor Elétrico 

3     Gestão microempresarial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade 

4     Inovação de negócio com foco na plataforma de serviço 

5     Inovação de negócio com foco na redução de custos 

6     Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas 

7     Perfil de liderança prevalente na gestão da inovação em organização militar 

8     Política pública de controle de gastos com serviços essenciais 

 

 

6.  PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS – 2016/2017 

1     APLICAÇÃO DO CICLO PDCA NA GESTÃO DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO   RIC@. REVISTA INTERDISCIPLINAR CIENTÍFICA APLICADA 

2     Barriers to Innovation and the Innovative Performance of Portuguese Firms 
 

Journal of Business 

3     Building the capacity for sustainable innovation in the Amazon region 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING (PRINT) 

4     ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE   RIC@. REVISTA INTERDISCIPLINAR CIENTÍFICA APLICADA 

5     HERMENEUTICS OF SUSTAINABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF BRAZILIAN FEDERAL CONSTITUTION 
 

IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 

6     INNOVATING WITH THE MATRIX GUT APPLIED IN ONE PLATFORM OF SERVICES   EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
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7     MANAGEMENT STRATEGY FOR SUSTAINABILITY THROUGH THE GREEN MARKETING TOOL 

 

IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 

8     Socio-environmental study in the Brazilian Amazon with focus on water quality 
 

Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales 

9     Technology for the Analysis on Leadership and Innovation in a Military Organization   Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking 

10     The Case of Brazil’s Municipal Solid Waste Management: Residents’ Perceptions 
 

The International Journal of Environmental Sustainability 

11     The epistemological character of isomorphism in the generation of innovation   International Journal of Innovation and Learning 

12     CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DE GESTÃO PÚBLICA   REVIEW OF RESEARCH 

13     EVALUATING THE FINANCIAL HEALTH IN ONE ÍNDIAN OIL CORPORATION USING ‘Z’- SCORE MODEL   REVIEW OF RESEARCH 

14     FATORES QUE INFLUENCIAM NA COMPRA DE PNEUSECOLÓGICOS   REVIEW OF RESEARCH 

15     GERENCIAMENTO SOCIOAMBIENTAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL   REVIEW OF RESEARCH 

16     GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS COM FOCO NOS RIOS URBANOS DE VILHENA   REVIEW OF RESEARCH 

17     INFLUENCES OF MOTIVATION IN DEVELOPER PRACTICES IN SALES AREA   REVIEW OF RESEARCH 

18     INNOVATION IN AGRIBUSINESS AS A STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 
 

IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences 

19     INNOVATION IN BUSINESS MANAGEMENT OF VEGETABLES IN FAMILY FARMING   REVIEW OF RESEARCH 

20     Valores Organizacionais e suporte social no trabalho   REVISTA DE GESTÃO E CONTABILIDADE DA UFPI 

 

 

7. CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS-2016/2017 

1     AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS EM UMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA EM PORTO VELHO 

2     ESTUDO DA GESTÃO DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA http://www.poisson.com.br/livros/sustentabilidade/volume3/Sustentabilidade%20vol3.pdf#page=26 

3     Family Farming in Amazon: Solution to Food and Regional Competitiveness 

4     Inovação no planejamento mestre de produção e operações no ramo alimentício 

5     ATOS ADMINISTRATIVOS COM FOCO NA CRIAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR 

6     COMPOSTOS DE BENS E SERVIÇOS EM UMA MICROEMPRESA NO RAMO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO 

7     GESTÃO DO AGRONEGÓCIO PESQUEIRO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PEIXE EM CATIVEIRO EM RONDÔNIA 

8     INNOVATION IN AGRIBUSINESS AS AN STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 

9     INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE UMA INDÚSTRIA CERAMISTA 

10     INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL COM FOCO NA ERGONOMIA DE UMA COZINHA INDUSTRIAL PORTOVELHENSE 

 

 

8. APRESENTAÇÃO TRABALHOS-2016/2017 

1     ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÕES E O VALOR ADICIONADO EM UMA METALÚRGICA PORTOVELHENSE 

2     ANÁLISE DO PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA DE PORTO VELHO 

3     APLICAÇÃO DA MATRIZ GUT EM UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

4     Barriers to innovation and innovative performance of portuguese firms 

5     GESTÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL COM REMODELAGEM LOGÍSTICA PARA OS RIBEIRINHOS DO RIO MADEIRA 

6     HERMENEUTICS OF SUSTAINABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF BRAZILIAN FEDERAL CONSTITUTION 

7     INNOVATING THE HOSPITALAR SERVICE WITH FOCUS IN KAIZEN METHOD 

8     MANAGEMENT STRATEGY FOR SUSTAINABILITY THROUGH THE GREEN MARKETING TOOL 

9     PESSOAS, SUA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO EM UMA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE PORTOVELHENSE 

10     QUALIDADE TOTAL E MELHORAMENTO EM PRODUÇÃO E OPERAÇÕES EM UMA METALURGICA PORTOVELHENSE 

11     REDUCING POVERTY BY THE MANAGEMENT OF SOCIAL INNOVATION 

12     SEQUENCIAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES EM UM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL 

13     Social Innovation by tourism strategy in Western Amazon 

14     THEORY U APPLIED TO INNOVATION IN THE FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY 

15     Ações sociambientais em uma distribuidora de energia elétrica em Porto Velho 

16     Analysis Technology on Scientific Production in Innovation in Micro and Small Businesses 

17     APLICAÇÃO DA MATRIZ GUT - Estudo de modelos de inovação para micro e pequenas empresas na cidade de Porto Velho (Rondônia) 
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18     APLICAÇÃO DO CICLO PDCA NA GESTÃO DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO 

19     COMPORTAMENTO MOTIVACIONAL DO COLABORADOR PORTOVELHENSE EM FACE DA GESTÃO DA PRODUÇÃO COM INOVAÇÃO 

20     DECONSTRUCTING ROUTINES FOR QUALITY MANAGEMENT ON PUBLIC SERVICE 

21     ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DISPONÍVEL SOBRE INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

22     Estudo de modelos de inovação para micro e pequenas empresas na cidade de Porto Velho (Rondônia). 

23     ESTUDO DO DIFERENCIAL COMPETITIVO MEDIANTE INOVAÇÃO / Estudo de modelos de inovação nas micro e pequenas empresas no estado de Rondônia. 

24     GESTÃO COM A SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE RECURSOS DA AMAZÔNIA COM FOCO NA PREVISÃO DE DEMANDA DE POLPA DE AÇAÍ 

25     INNOVATION IN AGRIBUSINESS AS AN STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT 

26     Inovação das Práticas na Logística de Transporte de Biocombustíveis no Rio Madeira 

27     INOVAÇÃO EM MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

28     Inovação Organizacional com Foco na Teoria U: Estudo de Caso em Um Instituto de Educação Rural 

29     INOVAÇÃO SOCIAL COM FOCO NO RECEPTIVO E HOSPITALIDADE EM TURISMO RONDONIENSE 

30     INOVANDO A GESTÃO DA DEMANDA NA PRODUÇÃO DE TIJOLOS 

31     Kaizen Method Applied in Sector of Diagnosis by Image in One Hospital 

32     LIDERANÇA COMO ELEMENTO DE QUALIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INOVADORA EM UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR 

33     ORGANIZATIONAL INNOVATION FROM A DEMOCRATIC PERSPECTIVE ON THE PUBLIC MANAGEMENT OF SCHOOLS IN THE AMAZON 

34     PREVISÃO DE DEMANDA: ESTUDO DE CASO EM MICROEMPRESA PORTOVELHESE DO RAMO DE FAST FOOD 

35     Social innovation by Bloom's Taxonomy: One experience in Nova Mutum Paraná District, Brazil 

36     SOCIOCRÍTICA COMO INSTRUMENTO DE INOVAÇÃO SOCIAL EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS 

37     Technology for the Analysis on Leadership and Innovation in a Military Organization 

 

 

9. PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA / COMISSÃO 

1     Gestão microempresrial com base nos conceitos de inovação e sustentabilidade 

2     Inovação organizacional em oficinas de máquinas agrícolas 

3     Inovação de negócio com foco na redução de custos 

4     Inovação em Negócio com foco em plataforma se serviço 

5     GESTÃO DA INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS: ESTUDO DE CASO EM RONDÔNIA, BRASIL 

6     Projeto de Pesquisa de Pós-Doutoramento na UBI: ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

7     Gestão da Inovação Social e a Competividade nas Organizações 

8     INTENÇÃO COMPORTAMENTAL PRÓ-INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PORTO-VELHENSES 

9     Perfil de Liderança Prevalente na Gestão de Inovação na Organização Militar 

10     INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 

11     Inovação organizacional com foco na auditoria governamental como instrument de modernização de políticas públicasA 

12     PROCAD - ESTUDO DA COMPETITIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES EM REGIÕES EM DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

13     Gestão estratégica com foco no grau de inovação 

14     Gestão da Inovação Social e Sustentabilidade na Amazônia Ocidental 

15     INOVAÇÃO ORGANIZACIONAIS EM FACE DE UMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA PARA A GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 

16     INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL COM FOCO NA TEORIA U: ESTUDO DE CASO EM UM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RURAL 

 

10. REVISOR PERÍODICOS - 2016/2017- Atual 

1     Avaliação do artigo - Revista GEPROS - código 1594-5131-1-RV - Analítica 2016 

2     Avaliação Periódico RARA - do artigo código 1412-4998-1-RV Processual 2016 

3     Avaliação RDR 1051-4036-1- RV DOC Analítica 2016 

4     Avaliação Revista RARA 1431-5077-1-RV.DOCX Processual 2016 

5     Avaliaçao 1artigo código 6_estrategia practica social 277-1013-1-RV Processual 2016 

6     Avaliação 448-1663-2-RV DO Analítica 2016 
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7     Avaliador do II ENePA Analítica 2016 

 

 

 

11. PRODUÇÃO CIENTIFICA (CARTA DE ACEITE) 

1 
    MANAGING THE TECHNOLOGY FOR SELECTIVELY COLLECTING SOLID 
WASTE IN THE WESTERN AMAZON SUB REGION 

  
THE JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY 
AND MANAGEMENT 

2     INNOVATING THE HOSPITALAR SERVICE WITH FOCUS IN KAIZEN METHOD   International E-journal of Advances in Social Sciences 

3     REDUCING POVERTY BY THE MANAGEMENT OF SOCIAL INNOVATION   International E-journal of Advances in Social Sciences 

 

Porto Velho (RO), 22 de dezembro de 2017. 

                                               

                                  Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho 



 

 



 



 



1 Apoio do GEITEC ao CEDSA 









 

 

 

 

 

 

1 Evento - Recepção dp GEITEC à Econ Amyra El Khalilli 







 

1 Evento apoio do GEITEC ao APCN Doutorado em Administração da UNIR 

 





 

 

 

1 evento Apoio GEITEC a Conf Ecoturismo e Sustentabilidade 









 

1 evento Apoio GEITEC em socorro das vítimas das enchentes Rio Madeira 2014 

 





 

 

 

1 evento Conferencoas das Américas 2013 - Grand Rapids, USA 











 

 

 

1 evento Visita Assentamento Joana D_Arc 











 

Evento - COLOQUI A LÂ E A NEVE 









 

Evento- Chengdu 





















 

 

 

Evento icosop indonesia 2016 









 

 

 

 

 

 

Evento UBI – Engenharias 

















 

Visita tecnica - MUSEU LANIFÍCIOS 2 

























 

Visita Técnica - parte histórica de Covilhã 

































 

 

 

 

 

 

Visita técnica - Reitoria da UBI 









































 

Visita Técnica a Barcelona 













 

Visita técnica a Ciudad Rodrigo 





















 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Técnica A Sortelha -  Vilas Históricas de Portugal 



















 

 

Vídeos de reportagens: 

https://www.youtube.com/watch?v=K0fMU6f5ZVQ 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-tv/videos/t/edicoes/v/conheca-historias-de-pessoas-que-

ganh 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0fMU6f5ZVQ
http://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-tv/videos/t/edicoes/v/conheca-historias-de-pessoas-que-ganh
http://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-tv/videos/t/edicoes/v/conheca-historias-de-pessoas-que-ganh

