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APRESENTAÇÃO

 O Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues – FAR / ISEAR, apresenta a Revista Científi ca com a fi nalidade de publicar 
artigos originais de caráter multidisciplinar, oriundos de apresentações no Simpósio de Iniciação Científi ca da FAR / ISEAR na moda-
lidade Oral.

 A revista recebe materiais de pesquisadores de todas as partes do território nacional, com trabalhos direcionados ás áreas 
Administrativas, Jurídicas e Licenciaturas, os quais possam contribuir para o desenvolvimento científi co.

  A Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues de publicação anual, conta nesta edição, de nº 2, do 
ano de 2014, com dezessete artigos distribuídos em duas grandes áreas do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 
Humanas. Os assuntos tratados nos artigos versam sobre temas de Administração de Empresas, Direito, Pedagogia, Agronegócios 
e Recursos Humanos.

 No movimento entre a curiosidade ingênua e a curiosidade epistemológica colocam-se os objetivos fundamentais para a 
realização desta revista que, pelo ensino, pesquisa, extensão e gestão, mostrar-se-á como anúncio de transformações na condução 
científi ca do processo ensino- aprendizagem,  imprimindo responsabilidades e promovendo adesão a um projeto mais amplo de 
Educação, ou seja, elevando  à dimensão-nacional as produções geradas na instituição. 

 Os artigos, bem como a reprodução de textos. publicados pela Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Ro-
drigues são de responsabilidade de seus autores. É necessário, para maior credibilidade, que seja citada a fonte.
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A GESTÃO DE COMPETÊNCIA COMO 
VANTAGEM PARA A RETENÇÃO DE 

TALENTOS

Rubianny Santana Barcelos 1

Maria Clara Sobreira Coelho 2

RESUMO

 A competitividade faz com que as organizações invis-
tam em estratégias quando se compromete com novas respon-
sabilidades pessoais. Apresenta-se a utilização da gestão de 
competência como fator importante na retenção de talentos 
nas organizações e para acompanhar o mundo globalizado é 
necessário, que as organizações invistam de forma mais in-
tensa nos recursos para suas operações. Observou-se que há 
um constante processo de inovação nas organizações e para 
acompanhar o mundo globalizado é necessário que elas invis-
tam de forma mais intensa, nos recursos necessários, às suas 
operações. 

Palavras-chave: Gestão; Competência; Talentos.

1 INTRODUÇÃO

 A competitividade faz com que as organizações depen-
dam de investimento em estratégias comprometem-se com no-
vas responsabilidades pessoais; através do crescimento e de-
senvolvimento de seus colaboradores, observa-se seu modo 
de portar e pensar.
 As investigações pela sobrevivência das organizações 
mudaram os paradigmas organizacionais. Antes se fazia ne-
cessário motivar os funcionários, hoje, procura-se o seu com-
prometimento com a organização. Isso trouxe para as empre-
sas um avivar para a relevância dos ambientes positivos, em 
que os colaboradores possam achar condições melhores para 
trabalhar com melhor efi cácia, juntamente com oportunidades 
e estímulos melhores.
 Todas as organizações independentemente da sua ro-
bustez encontram difi culdades para a retenção de talentos, as 
pessoas tendem a dar valores para organizações que ofereçam 

incentivos motivacionais. Assim, os profi ssionais preferem tra-
balhar em empresas que lhes proporcionem reais e considerá-
veis condições de crescimento e satisfação na sua área. 
 Na procura de conservação da vantagem competitiva, 
as organizações mais investidas utilizam a gestão por compe-
tências, que é encarada como uma opção à metodologia tradi-
cional da gestão do desempenho.
 As organizações que fornecem várias possibilidades de 
treinamentos, planos de cargos e salários, qualidade de vida 
entre outros, sairão na frente e terão condições de atrair e reter 
talentos mais facilmente.
 Diante do contexto, este estudo bibliográfi co tem como 
objetivo, apresentar a utilização da gestão de competência, 
como fator importante, na retenção de talentos nas organiza-
ções.

2. O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

 Há um constante processo de inovação nas organiza-
ções, sendo assim, as organizações que quiserem manter-se 
competitivas precisarão ser fl exíveis, responder rapidamente 
às mudanças de mercado e contar com o comprometimento 
dos trabalhadores (ULRICH, 2000).  
 As organizações atualmente possuem pouca cultura, 
estrutura e liderança para transformar sua inteligência coletiva 
em vantagem competitiva relevante. Há falta de objetivos co-
muns, brigas internas, políticas interdepartamentais, má orga-
nização e uma série de problemas que causam um desperdício 
na capacidade intelectual.
 Em outras épocas o relacionamento entre pessoas e 
organizações era visto como um confl ito, acreditava-se que os 
objetivos de ambas as partes eram incompatíveis, enquanto 
que a organização visava lucro, redução de custo, produtivi-
dade, efi cácia, os objetivos pessoais eram melhores salários 
e benefícios, lazer, segurança no trabalho, desenvolvimento 
pessoal e outros. 

A distinção entre as empresas tradicionais e as novas or-
ganizações são as respostas que estas têm oferecido às 
pressões das mudanças no macroambiente organizacio-
nal. Essas respostas revelam a tentativa da mudança do 
escopo: do saber como fazer para o saber por que fazer. 
Neste processo, a formação profi ssional passou do sim-
ples adestramento – treinamento para operação – para 
o desenvolvimento sistemático de habilidades reunidas 
sob o nome genérico de “competências” (ROCHA-PINTO  
et al., 2003, p. 15).

1 Aluna do curso de graduação em Recursos Humanos da FAR. E-mail: ru-
bianny.barcelos@gmail.com
2 Orientadora. Especialista em Gestão de Negócio (Centro Universitário 
Newton Paiva) e Gestão de Empresas com Ênfase em Qualidade (Univer-
sidade Federal de Lavras) Professora da FAR. E-mail: mclara_rh@yahoo.
com.br
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 Para acompanhar o mundo globalizado é necessário 
que as organizações invistam de forma mais intensa nos recur-
sos necessários às suas operações, como por exemplo: aumen-
to do capital, incremento da tecnologia, atividades de apoio, 
aumento no número de pessoas, bem como a necessidade de 
se intensifi car a aplicação de seus conhecimentos, habilida-
des e destrezas, indispensáveis à manutenção e competitivida-
de do negócio. Saber investir nas pessoas, saber como criá-los, 
desenvolvê-los, produzi-los e melhorá-los.
 Assim sendo, a gestão de pessoas está se transforman-
do em uma ferramenta indispensável dentro das organizações, 
que atuava, de forma mecanicista, onde a execução da tarefa 
era centralizada no chefe e o empregado devia obediência, e 
atualmente são chamados de colaboradores que podem parti-
cipar e dar sua opinião, pois visa ao talento do ser humano.
 Segundo Chiavenato (1999), “o grande diferencial, a 
principal vantagem competitiva das empresas, decorre das 
pessoas que nelas trabalham”.
 O talento humano é um fator relevante no mercado de 
trabalho globalizado, visa resgatar o papel do ser humano na 
organização, a fi m de exercer sua função com total aptidão, 
com isso as organizações necessitam ter a visão,de que o capi-
tal humano será seu grande diferencial.
 Um dos maiores desafi os da gestão de pessoas é en-
volver, comprometer, e atrair pessoas talentosas, mantendo a 
competitividade da organização. Há uma forte tendência em-
presarial, em afi nar suas práticas de acordo com as demandas 
de mercado. A função do gestor de pessoas concentra-se no 
ajuste de suas estratégias à estratégia empresarial como um 
todo (ULRICH, 1998; DUTRA, 2002).
 Com os avanços atuais nota-se que as organizações 
não buscam apenas investimentos tecnológicos, mas também 
estão investindo em capital intelectual das pessoas.

As pessoas precisam dirigir seus esforços e talentos para 
o mesmo objetivo, mas sabe-se que é vital um maior 
desempenho dos indivíduos, e a empresa precisa con-
tar com este apoio. O ser humano requer aprendizado 
contínuo para fazer parte de uma organização e esta 
para manter-se nos padrões de exigência do mercado 
(XAVIER, apud GERALDO, 2010, p. 01).

 Todavia, as organizações possuem difi culdades na 
formulação e na implementação de estratégias, pois ambas 
passam pela capacidade intelectual, que a organização possui. 
Uma das principais difi culdades para gerir pessoas é a ava-
liação dos resultados das práticas de gestão e o retorno que 

os investimentos em gestão de pessoas, e particularmente na 
área de RH, trazem para a organização.
 Gil (2001) expõe que “gestão de pessoas é a função 
gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas 
organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacio-
nais, quanto individuais”.
 A gestão de pessoas não pode prender-se a ações pla-
nejadas, integradas e alinhadas à estratégia da organização. 
É necessário fazer com que as pessoas sejam consideradas 
recursos estratégicos, capazes de dinamizar as organizações 
e garantir a sustentabilidade e competitividade, quando par-
ticipa da formulação e da implementação das estratégias da 
organização (MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2004).
 A Gestão de Pessoas caracteriza-se pela participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento das pessoas, 
que compõe a organização, e tem como função humanizar as 
organizações, formar o profi ssional que a instituição deseja e 
incentivar o desenvolvimento e crescimento da organização 
como o do próprio funcionário.
 Com a fi nalidade de alcançar o patamar de excelência, 
as organizações possuem quatro maneiras de acordo com Ul-
rich (2000), das quais a gestão de pessoas pode colaborar e 
são elas, tornar-se parceiro na execução da estratégia; ser um 
especialista administrativo; um defensor dos funcionários e um 
agente de mudança. 
 Atualmente o papel do colaborador é atualmente, mais 
participativo, e possui mais autonomia para desempenhar suas 
atividades, e colabora com os gestores na tomada de decisão 
da organização.
 A gestão de pessoas atua na retenção de talentos 
quando atrai, seleciona, integra, treina, avalia o desempenho 
humano, remunera e busca proporcionar um ambiente de tra-
balho favorável à satisfação dos profi ssionais, à produtividade 
e ao comprometimento (GIRARDI, et al., 2012).  

3 GESTÃO DE COMPETÊNCIA

 As organizações, hoje observam que a formação de 
equipes e o seu desenvolvimento são fundamentais no de-
sempenho das organizações futuras, em uma perspectiva de 
mudança da cultura organizacional e de gestão de pessoas, 
porém, a preocupação em contar com indivíduos capacitados 
para o desempenho efi ciente de determinada função é uma 
preocupação das empresas.
 Um indivíduo competente é aquele capaz de avaliar e 
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agir adequadamente frente a uma determinada situação, uma 
vez que toma providências proporcionais à gravidade dos fatos 
ocorridos, ou seja, reagir de forma simétrica.
 As organizações precisam implantar estratégias que 
atraiam, desenvolvam e retenham profi ssionais em potencial, 
pois obtém, assim maiores chances de enfrentar a concorrência 
e ganhando o mercado. 
 Zarifi an (2008, p. 68), “a competência é ‘o tomar ini-
ciativa’ e ‘o assumir responsabilidade’ do indivíduo diante de 
situações profi ssionais com as quais se depara”, e demonstra 
que com a nova organização do trabalho não há mais a pres-
crição e sim a autonomia e a automobilização do indivíduo.
 A gestão por competência faz parte de um sistema 
maior de gestão organizacional. E se classifi ca como um con-
junto de ferramentas, instrumentos e processos metodológicos 
voltados para a gestão estratégica de pessoas. O processo per-
mite a defi nição e a identifi cação das competências da organi-
zação e das pessoas, detecta lacunas e direciona as ações de 
desenvolvimento (GRAMIGNA, 2007).
 Nisembaum (2000) esclarece que há duas classifi ca-
ções para as competências organizacionais:
 Básicas: representam as capacidades que a organiza-
ção precisa para trabalhar, sendo necessárias para o funcio-
namento, pois são pré-requisitos, para a administração efi caz, 
mas não são sufi cientes para atingir liderança e diferenciação 
no mercado;
 Essenciais: caracterizam-se por acrescentar valor aos 
clientes, propiciar diferenciação da concorrência e possibilitar 
expansão.  
 Sendo assim, as competências associam tanto conhe-
cimento, como habilidades; representam a base dos conheci-
mentos tácitos, conjunto de habilidades, necessários para a 
realização de ações produtivas. As competências diferenciam 
a empresa das demais e geram vantagem competitiva. Em um 
leque relacionado com empregos, a palavra competência pos-
sui diversos signifi cados (PRAHALAD, 2002). 
 Na concepção de Brandão e Guimarães (2001), a ges-
tão por competência trata-se de um processo contínuo que 
toma como referência a estratégia da empresa e direciona 
suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de 
carreira, avaliação de desempenho e formalização de alianças 
estratégicas, entre outras, para captação e desenvolvimento 
das competências necessárias para alcançar seus objetivos, e 
promove o envolvimento de acionistas, empregados, executi-
vos, clientes e fornecedores. 

 A gestão de competências argumenta que certos recur-
sos organizacionais são condicionantes do sucesso da empresa 
com relação à concorrência. O domínio de recursos raros, va-
liosos e difíceis de serem imitados confere à organização certa 
vantagem competitiva. A gestão estratégica de recursos hu-
manos contribui para gerar vantagem competitiva sustentável 
por promover o desenvolvimento de habilidades, produzir um 
complexo de relações sociais e gerar conhecimento, ou seja, 
desenvolver competências.
 Diversas organizações têm recorrido à utilização de 
modelos de gestão de competências, e visam planejar, selecio-
nar e desenvolver as competências necessárias ao respectivo 
negócio. A gestão de competências faz parte de um sistema 
maior de gestão organizacional, tornando como referência a 
estratégia da organização e direcionando suas ações de re-
crutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira e for-
malização de alianças estratégicas, para a captação e o de-
senvolvimento das competências necessárias para atingir seus 
objetivos (TILLES, 1997, p. 6). 

Segundo Brandão e Guimarães (2001, p.4), a gestão de 
competências é vista como um processo circular, envol-
vendo níveis da organização, desde o corporativo até o 
individual, passando pelo divisional e o grupal. Sendo 
assim, é de suma importância que a gestão de com-
petências esteja em perfeita sintonia com a estratégia 
organizacional (missão, visão de futuro e objetivos). A 
visão determina o estado futuro planejado pela organi-
zação, sua intenção estratégica, e orienta a formulação 
das políticas e diretrizes e todos os esforços em torno da 
captação e do desenvolvimento de competências. 

 Então, Dutra et al. (2008) citam que o foco no  modelo 
de competência não deve ser a remuneração e sim o desen-
volvimento profi ssional, para que não haja uma limitação das 
contribuições que o modelo pode gerar para a organização, 
além de as decisões sobre remuneração ainda envolverem ou-
tros fatores como o mercado de trabalho e a capacidade fi nan-
ceira da organização. 
 Segundo Gramigna (2007, p.25) explica que a gestão 
por competência é uma alternativa a modelos tradicionais, 
onde a remuneração está diretamente associada aos cargos 
exercidos e não às competências individuais. As premissas do 
modelo de competências são:

• Conscientização de cada tipo de negócio ne-
cessita de pessoas com perfi s específi cos;
• Crença de que cada posto de trabalho existen-
te na empresa tem características próprias e deve ser 
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ocupado por profi ssionais que apresentem determina-
do perfi l de competências; 
• Reconhecimento de que aqueles que ocupam 
funções gerenciais são responsáveis pela oferta de 
oportunidades que permitam o desenvolvimento e a 
aquisição de novas competências; 
• Percepção de que sempre haverá demanda 
para o desenvolvimento de novas competências e que 
o que hoje é essencial para a boa execução de um 
trabalho poderá agregar novas exigências amanhã.

4 RETENÇÃO DE TALENTOS

 As características apontadas como necessárias para 
um talento, por diretores de RH de empresas multinacionais, 
é o profi ssional que faz um bom trabalho, independentemente 
do tempo de experiência, apresenta resultados em curto es-
paço de tempo e é procurado pelo emprego e não o contrá-
rio, possuem análise critica das situações e procuram desafi os 
(ZWIELEWSKI; UENO, 2009).
 Entretanto, as organizações apresentam difi culdades 
para identifi car, em seus próprios quadros, profi ssionais que 
atendam a demanda de competências exigidas pelo mundo 
globalizado, provavelmente paga-se o preço da falta de inves-
timento no potencial humano, na urgência de aumentar sua 
competitividade, as organizações garimpam profi ssionais no 
mercado (GRAMIGNA, 2007).
 A atração e retenção de talentos é uma questão mun-
dial, conhecida como sociedade do conhecimento, o capital 
intelectual se destaca como o ativo mais valioso das organi-
zações. Desta forma, conquistá-los deixou de ser um anseio e 
passou a ser uma realidade dentro das organizações.
 A origem da palavra talento vem do grego (tálantos) e 
passa pelo latim (talentum) e deixou de signifi car dinheiro para 
ser aptidão natural ou habilidade adquirida, inteligência ex-
cepcional. O talento está associado a algo valioso, usado para 
denominar pessoas que se destacam por alguma habilidade 
marcante. Talentos não são gênios e nem pessoas possuidoras 
de dons especiais, são pessoas normais, dotadas das mesmas 
capacidades mentais da maioria das pessoas, porém com algo 
a mais, que é quase intangível. Essas pessoas possuem algo 
que todos podem ter: a percepção do que realmente deve ser 
feito e o senso de responsabilidade que obriga à realização de 
uma obra cada vez melhor (GRETZ, 1997).
 A retenção de talentos envolve um conjunto de ações 

voltadas ao indivíduo, processos que mantenham a satisfação 
no trabalho e promovam o desenvolvimento das pessoas, o 
conhecimento e a inovação (GIRARDI, et al., 2012).
 Segundo Mendonça (2002), apud Silva (2006), são os 
funcionários talentosos que fazem o diferencial das organiza-
ções, são os profi ssionais que possuem competências difíceis 
de serem adquiridas com importância para a estratégia das or-
ganizações, e em alguns casos, questão de sobrevivência para 
algumas organizações.
 O talento é a matéria-prima essencial na busca de cria-
ção e na implementação de soluções diferenciadas. As orga-
nizações precisam se preocupar na questão de como atrair e 
reter este talento. 
 Segundo Marras (2000), a responsabilidade de seleção 
de pessoal é de responsabilidade do sistema de administração 
de RH, que tem por fi nalidade escolher, candidatos a empregos 
recebidos pelo setor de recrutamento para o atendimento das 
necessidades internas da empresa.
 O setor de RH tem sido desafi ado para a atração e re-
tenção de talentos, tornando-se assim, um problema de nível 
estratégico da empresa, onde os gestores desse setor têm pa-
pel fundamental no tocante às políticas de gestão de pessoas, 
pois está em pauta uma discussão, que aponta que retê-los 
fi ca mais difícil que atraí-los. A atração é manifestada em cima 
de promessa de tudo que a empresa pode oferecer, a retenção 
depende do cumprimento dessas promessas, está posto no co-
tidiano e leva o colaborador a permanecer ou não na empresa 
CHIAVENATO, 2004 p,53).  
 No sentindo de atrair, desenvolver e reter o talento, 
Chiavenato (2009), cita que: “Talento, é preciso saber atrair, 
aplicar, desenvolver, recompensar, reter e monitorar esse ativo 
precioso para as organizações.”
 A parte de atração de talentos envolve: a descrição de 
competências técnicas e comportamentais necessárias, para 
preencher a demanda de talentos; a participação do setor co-
mercial da organização deverá associar o plano de marketing 
da empresa à imagem do talento; criação de um campo no site 
da empresa, onde possam ser inseridos currículos e oportuni-
dades de trabalho na fundação; network; fontes de recruta-
mento (ZWIELEWSKI; UENO, 2009).
 A seleção ou recrutamento é a parte de uma lacuna 
existente no quadro da empresa e que precisa ser preenchido 
com urgência e com a pessoa certa, para o cargo, e não é 
tão simples assim. Todo processo de recrutamento de pessoal 
tem início a partir de uma necessidade interna da organização, 
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no que tange à contratação de novos profi ssionais (MARRAS, 
2000, p.69).
 No processo de seleção não se deve somente avaliar 
competências, deve-se, procurar identifi car a personalidade e 
os valores da pessoa, para saber se combina com a cultura da 
empresa. No contexto de gerenciamento de pessoas, a respon-
sabilidade da empresa é dar o suporte mínimo necessário, para 
que os indivíduos possam usar seu talento, habilidades e co-
nhecimentos em prol de melhores resultados, ao mesmo tem-
po em que recebem o que a empresa tem de melhor a oferecer, 
contribuir para um crescimento e desenvolvimento pessoal e 
profi ssional.
 As políticas e práticas de gestão de recursos humanos 
voltadas à retenção de talentos são baseadas no recrutamen-
to e seleção, desenvolvimento de carreira, plano de cargos e 
salários, qualidade de vida, remuneração, desenvolvimento 
pessoal, do estilo de gestão e benefícios (JÚNIOR, 2010).
 Segundo Chiavenato (1999. p.161), para que o colabo-
rador se sinta motivado a trabalhar e permanecer na organiza-
ção é necessário:
 Defi nir estilos de administração que moldam a gestão 
de pessoas; as relações entre a organização e o funcionário; 
compreensão dos mecanismos para fomentar as disciplinas 
com responsabilidade; programas de assistência ao emprega-
do; convergência dos objetivos da organização com os objeti-
vos individuais dos funcionários.
 As organizações perceberam que o capital humano 
é o fator mais importante para quem busca crescimento em 
longo prazo, pois as pessoas são a única fonte de vantagem 
competitiva sustentável e que medidas precisam ser  tomadas 
para a atração e retenção destes talentos, ainda mais no mer-
cado cada vez mais globalizado, em que além das oportunida-
des nacionais, concorre-se com oportunidades internacionais 
(ZWIELEWSKI; UENO, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Observou-se que há um constante processo de inova-
ção nas organizações e para acompanhar o mundo globaliza-
do é necessário que elas invistam de forma mais intensa nos 
recursos necessários às suas operações. Assim sendo, a gestão 
de pessoas transforma-se em uma ferramenta indispensável 
dentro das organizações, e caracteriza-se pela participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento das pessoas 
que compõe a organização, tendo como função humanizar as 

organizações, formar o profi ssional que a instituição deseja e 
incentivar o desenvolvimento e crescimento da organização 
como o do próprio funcionário.
 Um indivíduo competente é aquele capaz de avaliar e 
agir adequadamente frente a uma determinada situação, que 
toma providências proporcionais à gravidade dos fatos ocorri-
dos, ou seja, reagir de forma simétrica. Então, as organizações 
precisam implantar estratégias que atraiam, desenvolvam e re-
tenham profi ssionais em potencial, tendo assim, maiores chan-
ces de enfrentar a concorrência e ganhar o mercado, porém, as 
organizações apresentam difi culdades para identifi car, em seus 
próprios quadros, profi ssionais, que atendam a demanda das 
competências exigidas pelo mundo globalizado.
 Depreende-se que a tração e retenção de talentos é 
uma questão mundial, conhecida como sociedade do conhe-
cimento, o capital intelectual destaca-se como o ativo mais 
valioso das organizações. Desta forma, conquistá-los deixou 
de ser um anseio e passou a ser uma realidade dentro das 
organizações.

RACING MANAGEMENT AS ADVANTAGE 
FOR TALENT RETENTION

ABSTRACT

 The competitiveness means that organizations rely on 
to invest in strategies committing to new personal responsibi-
lities. To introduce the use of competency management as an 
important factor in retaining talent in organizations, to follow 
the globalized world is necessary for organizations to invest 
more intensively in the resources required for its operations.
 We found that there is a constant process of innovation 
in organizations and to track globalized world it is necessary 
for them to invest more intensively in the resources required 
for its operations.

Key-words: Competency Management, Talent Retention.
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OS PROBLEMAS E AS DIFICULDADES 
ENFRENTADOS PELO SETOR DE 

TRANSPORTE DE UMA INDÚSTRIA DE 
ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO 

DE MILHO DE RIO VERDE – GO

Hedmar Reis Coelho de Siqueira 1

Rodrigo Curcino Catarino 2

RESUMO

 O setor de transporte é um departamento muito im-
portante dentro de uma indústria, pois é através dele que a 
empresa inicia e fi naliza um processo operacional, este setor 
é responsável pelo transporte da matéria prima e de produ-
tos acabados até o seu destino fi nal. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar e descrever a importância e os problemas 
existentes em uma indústria que atua no segmento de armaze-
namento e processamento de grãos em Rio Verde – GO. Serão 
descritos os principais problemas apresentados no setor desta 
empresa e os impactos causados por eles, com o desenvolvi-
mento deste trabalho serão apresentadas sugestões que visam 
a amenizar ou solucionar os problemas encontrados e buscar 
trazer ao setor de transporte maior efi ciência no seu processo e 
contribuir para que a empresa obtenha resultados positivos no 
seu processo produtivo industrial.

Palavras-chave: transporte, indústria e processo produtivo. 

INTRODUÇÃO

 Atualmente Rio Verde destaca-se como uma região 
produtora de grãos, entre eles o milho e há também instala-
ção de grandes empresas de processamento, armazenamento 
e benefi ciamento destes grãos, para gerar uma concorrência 
entre as empresas na produção e venda dos seus produtos, 
neste ponto de vista a efi ciência no transporte e escoamento 
dos produtos é fundamental para que as empresas consigam 
manter as suas atividades operacionais de forma mais efi ciente 

possível, minimizando ao máximo o seus custos operacionais. 
Para isso analisam-se as difi culdades e problemas encontrados 
no setor de transporte de uma indústria que atua no seguimen-
to de armazenamento e processamento de grãos de Rio Verde 
- GO.
 Visto que o setor de transporte é considerado um setor 
muito importante em uma empresa por ser responsável pelo 
deslocamento dos produtos e da matéria prima até o destino 
fi nal, verifi ca-se que muitas das empresas apresentam grandes 
problemas e difi culdades em relação ao transporte rodoviário, 
sendo que no Brasil temos muitos problemas relacionados a 
manutenção das rodovias, que difi cultam a circulação das fro-
tas de veículos existente no país.
 O grande entrave do sistema de transporte da empre-
sa onde se realizou o estudo de caso é gerado devido à frota 
de veículos com a qual a empresa trabalha ser terceirizada, 
ou seja, a empresa não possui frota própria, que apresnta em 
alguns períodos do ano difi culdades em realizar a contratação 
deste serviço. Observou-se também que a empresa apresenta 
falhas no processo de planejamento e controle de produção 
o que gera diversos problemas: atrasos nas entregas, grande 
volume de venda e a falta de produto no estoque. 
 Outro problema constatado no processo de transporte 
está relacionado com o valor da descarga do produto no esta-
belecimento do cliente, sendo que muitos destes não cobram 
valores fi xos, variam de um cliente para outro, gerando gran-
des problemas, ou seja, elevam o custo relacionado ao trans-
porte. A maioria destes clientes elevam o valor da descarga 
para agregar mais valor ao seu produto, pois cobra um valor 
mais elevado, o mesmo poderá vender o produto com o preço 
mais baixo que os seus concorrentes.
 Para isso foi necessário buscar referenciais teóricos e 
desenvolver pesquisas sobre as difi culdades e os problemas 
enfrentados pelo setor de transporte, visa encontrar soluções 
que ajudem a resolver ou amenizar os problemas, reduzir os 
custos operacionais e proporcionar mais lucratividade a em-
presa.
 O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os 
problemas e as difi culdades existentes no setor de transporte 
de uma indústria de grande porte que atua no segmento de 
armazenamento e processamento de grãos de Rio Verde – GO, 
e busca apresentar soluções ou amenizar os problemas encon-
trados. 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

1 Acadêmico do Curso de Pós – Graduação em Gestão Estratégica Empresa-
rial da Faculdade Almeida Rodrigues – FAR. E-mail: hedmarhrcs@hotmail.
com.
2 Acadêmico do Curso de Pós – Graduação em Gestão Estratégica Empresa-
rial da Faculdade Almeida Rodrigues – FAR. E-mail: rodrigocurcino@gmail.
com.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 17ISSN 2317-7284

 Dentro de uma empresa o setor de transporte é res-
ponsável pelo andamento da produção, pois é ele que garante 
que a matéria prima chegue até o processo de produção e da 
distribuição no caso dos produtos acabado. Participando tam-
bém da economia de um pais por tornar possível que o pro-
dutos cheguem além do seu local de produção e movimentar 
assim o processo econômico.

O transporte é necessário para movimentar produtos até 
a fase seguinte do processo de fabricação ou até um lo-
cal fi sicamente mais próximo ao cliente fi nal, estejam os 
produtos na forma de materiais, componentes, subcon-
juntos, produtos semi-acabados ou produtos acabados. 
O transporte movimenta produtos para frente e para 
trás na cadeia de agregação de valores. [...]. (CLOSS; 
BOWERSOX, pag. 279, 2009).

 Na empresa onde se realizou o estudo de caso os pro-
dutos dividem-se em três seguimentos: granel, ensacados/
empacotados e big bags, exige assim caminhões com especi-
fi cações diferenciados para que possam realizar o transporte 
desses materiais.
 Ter um bom sistema de transporte também é funda-
mental para que uma empresa sobreviva e permaneça no mer-
cado, devido ao processo de concorrência entre as empresas, 
visto que no município de Rio Verde existem outras empresas 
que atuam no segmento de armazenamento de milho. Um dos 
fatores primordiais para se manter a frente na concorrência 
econômica é ter um bom relacionamento com os clientes, o 
que pode ser garantido através de um sistema de transporte 
efi ciente, que garanta que os clientes recebam o produto no 
momento acordado, gerar assim a satisfação dos mesmos.

Quando não existe um bom sistema de transporte, a ex-
tensão do mercado fi ca limitada às cercanias do local de 
produção. [...]. Além de encorajar a concorrência direta 
o transporte mais barato também incentiva uma forma 
indireta de competição, pois torna disponível ao mer-
cado bens que normalmente não viriam. (BALLOU, pag. 
114, 2009).

 Quando se fala em transportes este pode ser feito por 
vias aquáticas (hidroviário), terrestres (rodoviário e ferroviá-
rio) ou aéreas (aeroviário), que são escolhidos geralmente de 
acordo com sua efi ciência, qualidade e principalmente pelo seu 
custo, que deve ser o mais viável possível para empresa.  Na 
empresa onde se realizou o estudo de caso o tipo de transporte 
realizado é o transporte rodoviário por ser o tipo mais fl exível, 
mais barato e disponível na região.  

Uma das grandes vantagens do transporte rodoviário 

é o de alcançar praticamente qualquer ponto do terri-
tório nacional, com exceção de locais mais remotos, os 
quais, por sua natureza, não têm expressão econômica 
para demandar esse tipo de serviço. (NOVAES, pag. 245, 
2007).

 A empresa transporta um grande volume de produtos 
diariamente por um valor de frete pré-estabelecido, onde pe-
riodicamente o setor de transporte realiza uma cotação para 
determinar os valores a serem pagos pelo serviço de transpor-
te, certifi cando assim um valor justo pelo serviço prestado, o 
que garante que o transportador realize um serviço de quali-
dade e mantenha as características do produto e a realizar a 
entrega no período combinado com o cliente.
 Segundo Novaes (2007), o transporte tem como obje-
tivo levar os produtos certos para os lugares certos no tempo 
certo, oferecer ao cliente o serviço com a qualidade desejada, 
evitar danos ao produto e minimizar ao máximo as perdas. 
Uma outra exigência feita pelos clientes  é que o fornecedor  
faça entregas em pequeno período de tempo, pois muitas em-
presas não trabalham com um grande volume de estoques ar-
mazenados nos seu estabelecimento, o que faz com que seja 
necessário o recebimento frequente de produtos, pois caso 
contrário o cliente pode parar seu processo operacional devido 
à falta de produto ou matéria prima.

O TRANSPORTE TERCERIZADO 

 A empresa utiliza apenas transporte rodoviário para 
entrega dos seus produtos, por ser o transporte mais efi cien-
te para entrega nas regiões que atende e também devido ao 
custo gerado para empresa. No entanto para realização deste 
transporte a empresa utiliza de serviço terceirizado por não ser 
viável manter os custos de uma frota particular, pois a frota 
utilizada pela empresa é muito grande e também pelo fato de 
que o transporte com uma frota própria só tornaria os custos 
viáveis se após a entrega do produto existisse uma carga de 
retorno com a qual a empresa ganharia pelo transporte.
 No entendimento de Closs e Bowersox (2009), o trans-
porte necessita de recursos fi nanceiros internos para manter 
uma frota própria, pois há gastos com motorista, possíveis re-
paros no veículo, além de perdas e danos que podem ocorrer 
ao produto, elevar demais os custos com o transporte para a 
empresa, o que torna mais rentável a utilização de uma frota 
terceirizada. 
 Ao se trabalhar com uma frota terceirizada a empresa 
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tem como despesas um frete a pagar por tonelada de produto 
transportado, deixando os outros encargos como responsabili-
dade da transportadora, pois uma das vantagens de um servi-
ço de transporte terceirizado é que  

[...] a terceirização pode gerar uma série de ganhos para 
a empresa, como redução de ativos e do custo de mão-
-de-obra, o aumento da fl exibilidade para modifi cação 
de capacidade, o acesso à tecnologia de ponta, além 
da possibilidade de se concentrar na atividades-chave. 
(FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, pag. 316, 2008)

 A transportadora fi ca então responsável pelos custos 
operacionais com combustível, desgaste dos veículos, contra-
tação de motoristas, licenças, pedágios, embarque, desembar-
que e em alguns casos o seguro da carga, em casos de cargas 
de alto valor, reverte isso para empresa contratante na forma 
de frete.
 Mas para contratação de um serviço de transporte ter-
ceirizado é necessário estabelecer critérios como se a empre-
sa que está sendo contratada já fosse de confi ança, cumprido 
sempre com o acordado e manter a qualidade do produto a 
ser transportado; se o preço do frete não é exageradamente 
alto, elevar demais os gastos da empresa com transporte; a 
fl exibilidade da transportadora nas negociações; a qualidade 
do serviço oferecido pela transportadora e o tempo gasto no 
embarque e desembarque de cargas.
 Devido toda a frota de veículos ser terceirizada, todas 
as vezes que um veículo vai realizar a prestação de serviço de 
transporte, o mesmo deve passar pelo setor de vistoria, neste 
setor são vistoriadas as condições e estado de conservação dos 
caminhões, onde são verifi cadas as lonas, assoalhos e  pneus, 
e emitir um documento chamado check list. A realização desse 
procedimento é necessária para que se garanta a integridade 
física do produto e as perdas. 
 Como toda a frota de veículos é terceirizada, em al-
guns períodos do ano, apresentam-se grandes difi culdades de 
contratação de caminhões para que possa realizar o serviço 
de transporte, com o objetivo de cumprir com os compromis-
sos com os seus clientes, ou seja, a entrega da mercadoria 
no prazo estabelecido e acordado com o cliente. A difi culdade 
de realizar a contratação dos caminhões para a realização do 
serviço de transporte, geralmente são maiores nos períodos 
em que são realizadas as colheitas das safras de soja e milho 
na região, sendo que a maioria dos caminhões tanto os autô-
nomos quanto as transportadoras vão para as fazendas reali-
zarem o escoamento dos grãos produzidos, e obrigar o setor 

de transporte aumentar o valor do seu frete, ao elevar os seus 
custos operacionais.
 O principal custo do transporte para empresa contra-
tante é com o frete pago para entrega de seu produto em um 
determinado local. O valor do frete vai depender da quanti-
dade de produto a ser transportado, da distância percorrida, 
dos custos operacionais da transportadora, do tipo de carga 
(se necessita de tipo de veículo específi co para o transporte) e 
do prazo de entrega da carga, sendo necessário agilidade na 
entrega. 

Quando um embarcador chama uma transportadora 
para apanhar um lote de mercadoria e levá-lo até deter-
minado destino, suas expectativas resumem-se a ter o 
pedido efetivamente entregue ao destinatário, sem da-
nos ou extravios, dentro do prazo combinado e median-
te pagamento de um frete razoável. (CAIXETA-FILHO; 
MARTINS, pag. 148, 2009)

 Outro custos estão ligados a perdas no produto du-
rante o transporte e a multas pagas ao destinatário devido ao 
atraso na entrega, o que é fundamental para estabelecer uma 
relação de confi abilidade com o cliente, e garantir a entrega 
de um produto no tempo certo e com a qualidade exigida pelo 
cliente. 

SETOR COMERCIAL E O TRANSPORTE

 Para que uma se desenvolva bem no mercado é ne-
cessário manter seus atuais clientes e conquistar outros novos, 
afi nal quanto mais vendas do produto ela realiza, maior será a 
sua receita operacional, o que traz como consequência o lucro. 
E como forma de efetivar seu padrão de venda no mercado é 
fundamental criar um bom relacionamento com seus clientes.
De acordo com Figueiredo, Fleury e Wanke (2008) um funda-
mento primordial no mundo dos negócios é manter um bom 
relacionamento com os clientes, pois tendo clientes fi éis a em-
presa minimiza a dependência de ter que conquistar outros em 
um mercado em que há cada vez mais concorrentes, afi nal é 
mais barato para empresa manter seus clientes do que inves-
tir em marketing para conquistar outros novos. E para isso é 
necessário gerar uma relação de confi abilidade, garantir que 
tudo que foi acordado entre o cliente e o setor comercial seja 
cumprido e que as entregas dos produtos sejam realizadas de 
forma mais efi caz possível, e levar ao cliente o produto certo, 
no tempo certo e com a qualidade esperada.
 No entanto um grande problema existente na empresa 
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onde se realizou o estudo de caso é gerado pelo setor comer-
cial, pois com o objetivo de cumprir as metas de vendas, reali-
zam um grande volume de vendas, sem ao menos se certifi car 
de que o produto pode ser fabricado até a data estabelecida 
(sendo que na maioria das vezes o setor de produção não tem 
capacidade de produzir este produto na data acordada), na 
empresa existe estabelecido um estoque mínimo e máximo dos 
produtos de linha ( produtos vendidos com maior frequência), 
porém,   existe uma grande difi culdade de manter o estoque 
destes produtos, devido ao grande volume de vendas, e fazer 
com que o transporte da empresa seja sempre realizado em 
cima de produção,  e gerar assim grandes problemas. 

A perda da venda devido à falta do produto para aten-
der a demanda, prejudica uma das principais dimensões 
do nível de serviço logístico, a disponibilidade. Entre a 
série de complicações decorrentes da falta de produto 
podem-se destacar o resultado negativo para a marca 
e a perda de clientes, que acabam recorrendo a outras 
marcas ou produtos substitutos. (FIGUEIREDO; FLEURY; 
WANKE, pag. 401, 2008)

 A empresa não consegue manter em seu estabeleci-
mento um estoque para maioria dos produtos que fabrica e por 
isso trabalha muitas vezes com produção diária, as metas de 
produção são feitas em cima da quantidade de pedidos feitos 
pelos clientes e da capacidade de produção da indústria. 
 Porém, nem sempre o problema é apenas a produção, 
mas também a data de embarque, pois sempre que é realizada 
uma venda e este pedido é lançado no sistema, deve-se apre-
sentar no pedido a data de entrega e muitas vezes a data de 
entrega é em um espaço de tempo muito curto, não permitir ao 
setor de transporte realizar a contratação do veículo, precisa-se 
reagendar com os clientes novas datas de entregas, ou até 
mesmo atrasar essas entregas, e gerar assim grandes proble-
mas e transtornos.

O transporte efi ciente deve ser capaz de respeitar prazos 
de entrega, com o objetivo de reduzir custos logísticos. 
Produtos que são entregues antes ou após a data pro-
gramada podem implicar elevação dos custos, por causa 
da necessidade de armazenamento e da redefi nição de 
programação de produção da empresa.  (CAIXETA-FI-
LHO; MARTINS, pag. 97, 2009)

 A empresa onde se realizou o estudo de caso é uma 
empresa de grande porte que atende todas as regiões do país: 
norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Para que possam 
atender a todas essas regiões a empresa conta com diversos 

representantes, porém ao realizar uma venda alguns dos re-
presentantes deixam de informar no cronograma de embarque 
(Anexo) dos pedidos de informações importantes como o valor 
da descarga da mercadoria (informação essencial ao setor de 
transporte no ato de negociação de uma entrega), que geral-
mente são cobrados pela grande maioria dos clientes. Muitos 
clientes no ato da descarga da mercadoria cobram um valor 
maior que a média cobrado no mercado, com o objetivo de 
agregar mais valor ao seu produto, pois acreditam que se co-
brarem um valor maior da descarga, poderão vender o seu 
produto mais barato do que o dos seus concorrentes.

O transporte rodoviário de carga é o mais fl exível, pois o 
caminhão, ou carreta podem entrar ou sair do depósito 
da empresa e chegar até o cliente diretamente. É o que 
se costuma chamar de transporte porta a porta. No en-
tanto, seus custos operacionais, são elevados, pois cada 
caminhão ou carreta leva uma quantidade limitada de 
carga e requer um motorista e, muitas vezes, um ajudan-
te. (CHIAVENATO, p.154, 2005)

 O valor da descarga cobrado pelos clientes acima da 
média de mercado, além de elevar o custo do frete, causa um 
grande transtorno entre o setor de transporte e o transpor-
tador, pois o valor da descarga é pago no ato da entrega do 
produto, quando o valor a ser pago é acima do valor acordado 
com o setor de transporte, o transportador tem que pagar essa 
diferença, visto que o setor de transporte tem que reembolsar 
a diferença paga ao transportador , além dos transtornos oca-
sionados entre transportador/cliente e transportador/setor de 
transporte.

CONCLUSÃO

 O setor de transporte é um departamento muito im-
portante dentro de uma indústria, pois é através dele que uma 
empresa consegue manter o seu processo operacional em fun-
cionamento, sendo este o responsável pelo transporte da ma-
téria prima e dos produtos acabados, ou seja inicia e fi naliza o 
ciclo de uma atividade ou processo produtivo. Para que o setor 
de transporte funcione de forma efi ciente é necessário que os 
demais setores da empresa também não apresentem falhas 
no seu processo, pois todos os processos realizados por uma 
empresa funcionam como um macrossistema constituído de 
vários subsistemas e estes subsistemas não podem apresentar 
erros ou falhas, porque esses subsistemas são interligados e 
qualquer falha pode comprometer o resultado fi nal do proces-
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so. 
 Devido à frota da empresa ser terceirizada e nos perí-
odos de safra(colheita de soja e milho) grande parte da frota 
dos veículos migram para fazendas para realizar o escoamento 
destes produtos, geram problemas para o setor de transporte: 
a falta de caminhão e o aumento do custo do frete. Com o 
objetivo de amenizar este problema sugere-se que a empresa 
realize um contrato de fi delidade com os seus transportadores 
para que nos períodos das safras os mesmos continuem a re-
alizar exclusivamente o serviço de transporte para empresa e 
quando terminarem as colheitas os mesmos tenham preferên-
cia no carregamento, e deixam de pegar as enormes fi las como 
de costume após as safras.
 Outro problema apresentado na empresa está relacio-
nado com o setor comercial, pois o mesmo geralmente realiza 
um volume muito grande de vendas, sendo que muitas vezes a 
empresa não tem capacidade para atender essa demanda com 
a quantidade e no tempo determinado. Visa-se resolver este 
problema e se verifi car a necessidade de implantar nesta orga-
nização um setor responsável pelo Planejamento e Controle de 
Produção (PCP), sendo que por se tratar de uma empresa de 
grande porte o PCP é de fundamental importância, porque per-
mite um grande apoio nas tomadas de decisões que auxiliam 
o setor de transporte e o setor comercial, e ameniza a maioria 
dos problemas existentes.
 Quanto aos problemas ocasionados referentes aos va-
lores das descargas cobradas pelos clientes, sugere-se que o 
departamento comercial realize uma convenção com todos os 
representantes do país, para que se determine um valor pa-
drão a ser pago pela descarga ou caso o cliente cobre um valor 
diferenciado, que seja de extrema importância a observação 
deste detalhe no pedido. 
 Assim conclui-se ao adotar estas medidas muitos des-
tes problemas serão solucionados, e irão fazer com que o se-
tor de transporte realize a sua função de forma mais efi ciente 
possível. Ao conseguir minimizar os seus custos operacionais, 
e transportar os produtos com segurança, na quantidade e no 
tempo certo até o destino fi nal, para gerar assim a satisfação e 
a fi delização de seus clientes, e aumentar as receitas operacio-
nais da empresa, e trazer como resultados maior rentabilidade. 

PROBLEMS AND DIFFICULTIES FACED 
BY SECTOR OF A TRANSPORT INDUSTRY 

CORN STORAGE AND PROCESSING 
OF RIO VERDE - GO

ABSTRACT

 The transportation sector is a very important depart-
ment within an industry, it is through him that the company 
starts and ends an operational process, this sector is responsib-
le for the transportation of raw materials and fi nished goods to 
their fi nal destination. This paper aims to present and describe 
the importance and existing problems in an industry that ope-
rates in the storage and processing of grain in Rio Verde - GO. 
It describes the main problems in the sector of this company 
and the impacts caused by them, with the development of this 
work we will present suggestions that aim to alleviate or solve 
the problems, seeking to bring the transport sector more effi -
cient in the process contributing to the company obtain positi-
ve results in its productive process.

Key-words: transportation, industry and production process.
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O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO 
PARA TORNAR O PROCESSO LICITATÓRIO 

ÁGIL NA EMPRESA PRO-REMÉDIOS

Aline Fagundes Barros Souza 1

Joseph D’Avila Mendonça Neto 2

Mauricio Faganelo 3

RESUMO

 Todo projeto é uma atividade que possui fundamental 
importância dentro de uma organização, já que todo trabalho 
inicia-se de um projeto. Este artigo tem por objetivo apresentar 
o projeto em MS EXCEL que está sendo desenvolvido pela em-
presa Pró-Remédios, projeto este que tem por nome E-Licita, 
que visa agilidade nos processos licitatórios, redução de erros 
e de retrabalhos. Ao se confi rmar sua viabilidade, ele poderá 
ser implantado em outras empresas, que também utilizam pro-
cessos licitatórios, inclusive de ramos diferentes ao de medica-
mentos. Relata-se também, a defi nição e elaboração de proje-
tos, apresenta-se o projeto E-Licita como uma ferramenta, que 
conta com um diferencial na elaboração e acompanhamento 
dos processos licitatórios, pois identifi cam as necessidades dos 
clientes, e demonstram a importância da gestão da qualidade 
e dos clientes internos.

Palavras-chave: Projeto, agilidade e processos.

1 INTRODUÇÃO

 A empresa Pró-Remédios desenvolve um software au-
xiliador dos processos licitatórios. O projeto a ser desenvolvi-
do, diminuirá o tempo de captação e preenchimento de editais, 
até sua proposta fi nal, o que auxiliará no acompanhamento de 
todo processo, minimizará assim, os erros e retrabalhos.
 Para as organizações que trabalham com licitação, é 
muito importante o desenvolvimento de um projeto,que será 
integrado futuramente em sistemas ERP e o GED,para auxiliar 

na agilidade dos processos e na redução de tempo.
 Ao buscar mais informações sobre a elaboração e ges-
tão de projetos, o artigo visa mostrar a viabilidade de tal pro-
jeto nos processos licitatórios. A importância da implantação 
deste projeto, está na capacidade de apoio ao processo licita-
tório, tendo em vista que todo processo licitatório apresenta 
uma grande quantidade de dados e que no mercado não há 
sistema similar.
A Pró-remédios foi fundada em Rio Verde – GO no dia 
01/06/2002, com sede na Rua São Paulo Nº 39 Bairro Medei-
ros, é uma empresa de comércio atacadista de medicamentos 
e drogas de uso humano, produtos para a saúde, cosméticos e 
saneantes (limpeza hospitalar). À princípio a empresa atende-
ria Farmácias e Drogarias, e passou a atender órgãos públicos, 
através do processo licitatório, a partir de Setembro de 2010, 
onde vem se especializando a cada dia.
 Consequentemente, o uso de uma ferramenta no au-
xílio de todo o processo, faz-se necessário, para que seja ágil, 
preciso e diminua a margem de erros e retrabalhos, poupar 
tempo e aumentar a participação nos processos licitatórios, 
sem alterar o custo fi nal, sendo assim, se gasta a mesma 
quantia, mas tem mais participações nos processos licitatórios, 
como comprovar-se-á no tópico 4 deste artigo.

2 O QUE É UM PROJETO?

 A defi nição de projeto, segundo Maximiano (2011, p. 
4), “é palavra derivada do latim proicio, que signifi ca ‘lançar 
para diante’”.
 Há diversas formas de projetos, de curta ou longa du-
ração, projetos caros ou baratos, de baixa ou alta complexida-
de tecnológica, mas todos eles têm fases em comum, que vão 
desde a sua idealização, até a sua conclusão.
 Para Slack, Chambers e Johnston (2002, p. 512), “pro-
jeto é um conjunto de atividades, que tem um ponto inicial e 
um estado fi nal defi nidos, persegue uma meta defi nida e usa 
um conjunto defi nido de recursos.” Independente para qual 
área seja, e para que servirá, todo projeto tem sua idealização 
e sua conclusão, cada um utiliza as ferramentas e os meios 
necessários para desenvolvê-los.
 Projeto é uma ideia desenvolvida e trabalhada para 
a melhoria de algo, é uma atividade que possui fundamental 
importância, pois sendo bem desenvolvida só apresenta me-
lhorias.
 A gestão nada mais é que a coordenação das tarefas 
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realizadas durante o desenvolvimento de um projeto. Gestão 
é o trabalho de planejar, executar e controlar, logo, gestão de 
projetos, está diretamente ligado com todo processo de um 
projeto, pois todo projeto necessita de gestão. Kerzner (2006, 
p. 16) relata que:

O fl uxo de trabalho e a coordenação do projeto devem 
ser administrados horizontalmente, não mais vertical-
mente, como ocorria [...]. Na administração vertical, os 
trabalhadores são organizados em cadeias de comando 
de cima para baixo. Por isso, têm poucas oportunidades 
de interagir com outras áreas funcionais.

 Antes a gestão de projetos era vista como uma tarefa 
que somente gerentes de alta escala poderiam desenvolver, e 
ainda assim, eles os desenvolviam “às escuras”, pois quase to-
das as informações necessárias eram mantidas em sigilo,hoje 
se trata de outra forma. Os gerentes de projetos têm autori-
dade o sufi ciente para tomar frente de decisões importantes, 
já que conseguem ter acesso às informações sufi cientes para 
tomarem frente da elaboração e execução de um projeto.
 Segundo Kugelmeier (2007), para o refi namento de 
sistemas de remuneração e de análises de potências, bem 
como para o aprimoramento de funções-chave, com suporte 
efetivo de processos de mudanças ao longo da organização, 
através da gestão de projetos, juntamente com os trabalhos de 
gestão humana, cada vez mais as empresas despertam para a 
necessidade de gerenciar o planejamento, seja ele qual for.
 Toda ferramenta administrativa é um projeto, pois 
tudo que se tem dentro de uma organização, veio de um pro-
jeto, algo que foi idealizado e colocado em prática, para Sla-
ck, Chambers e Johnston (2002, p. 121), “Um projeto inicia-se 
como uma idéia mais geral, mal defi nida, mesmo vaga, do que 
poderia ser uma solução adequada para a necessidade senti-
da.”, as melhorias que virão também são frutos de um projeto. 
Não existem ferramentas que não foram estudadas ou projeta-
das para serem colocadas em prática, e as que não foram, são 
ou ainda serão estudadas e praticadas.
 Como ferramenta administrativa, ter um projeto é mui-
to bom, pois com ele se estuda a viabilidade do que irá ser 
feito, elaborar orçamento antes de ser colocado em prática au-
xilia e muito na tomada de decisões.

3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

 Os projetos são desenvolvidos desde os tempos anti-
gos, porém os de antigamente eram relacionados com a im-

portância e o poder de seus idealizadores, segundo Keelling 
(2002, p. 03), “Projetos têm sido realizados desde a aurora dos 
tempos, [...] A maioria dos projetos das civilizações antigas era 
relacionada a poder [...]”. Os projetos hoje desenvolvidos pre-
zam muito o baixo custo e curto tempo de desenvolvimento, 
quanto mais rápido puder ser colocado em prática melhor, pois 
assim trará os benefícios com mais rapidez.
 Enquanto os projetos que eram desenvolvidos antes 
visavam somente status, os dos tempos atuais são desenvolvi-
dos e visam uma melhoria, necessidade ou desenvolvimento, 
em qualquer aspecto que seja necessário, e lembrar também, 
que antigamente não se importavam com o quanto gastariam, 
nem que tempo levariam, desde que tal projeto fosse conclu-
ído, hoje tudo é levado em conta, o tempo e o dinheiro são, 
muitas vezes, limitados.
 Segue o fl uxograma das fases do projeto E-licita:

 Todo projeto tem fases e para Keelling(2002), essas 
fases são descritas da seguinte forma: conceituação, planeja-
mento, implementação (execução) e conclusão. A conceituação 
consiste no nascer da ideia, o ponto de partida, é a partir daí 
que nasce um projeto, depois se passa para o planejamen-
to, como fazer, o que fazer, o planejamento tem por objetivo 
acompanhar e controlar todo o processo de desenvolvimento 
do projeto, para assim se ter uma ação preventiva, e durante a 
execução do projeto, acontece paralelamente o planejamento 
corretivo, caso seja detectado alguma anormalidade.
 A conclusão dá-se quando todo o processo é avaliado 
e todas as falhas são analisadas para que não ocorram nova-
mente neste e nem em outros projetos.
 Cada projeto tem seu ciclo de vida, que consiste em 
uma sequência de fases, assim descrito por Maximiano (2011), 
que vão do começo ao fi m do projeto, e permite visualizar to-
das as fases deste ciclo, ao facilitar o estudo e a aplicação das 
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técnicas administrativas do projeto, e cada fase do ciclo tem 
seu início, meio e fi m, com resultados independentes.

4 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E-LICITA

 A empresa sentiu necessidade de avaliar se existiam 
gargalos no departamento de Licitação, assim limita-se o nú-
mero de participações nestes processos. Depois de analisado, 
chegou-se à conclusão que a demora de todo o processo, en-
contra-se na captação do edital, conversão das planilhas em 
arquivo para editar e a busca de informações nos órgãos com-
petentes do governo, sobre os produtos licitados.
 O projeto E-Licita consiste em um sistema que auxilia-
rá o usuário em todos os trâmites pertinentes dos processos 
licitatórios, desde a captação dos editais até a fase fi nal da 
proposta, tendo até o acompanhamento de vencimentos das 
certidões e diminuindo tempo e os prováveis erros.
 A empresa busca meios de tornar os processos licitató-
rios, desde o início até o fi nal, ágeis e confi áveis. Para que seja 
aplicável dentro da rotina do departamento de licitação.
 Este projeto, em fase de desenvolvimento,depois de 
confi rmada sua viabilidade e aplicabilidade, poderá ser dis-
ponibilizado no mercado, para outras empresas de diferentes 
ramos de atividades, que participam de licitações.
 Desde a fase inicial do projeto, vê-se a necessidade da 
gestão da qualidade, que para Maximiano (2009, p 58):

Qualidade é o conjunto das características (ou especi-
fi cações) de uma entidade (produto, serviço, evento, 
conceito, pessoa, grupo, organização). As características 
defi nem a capacidade de a entidade atender as necessi-
dades implícitas ou explícitas.

 A abordagem da qualidade neste caso refere-se à fer-
ramenta que se desenvolve, uma vez que estes padrões de 
qualidade são defi nidos por cada projeto individualmente. A 
gestão da qualidade no projeto compreende três processos 
principais segundo Maximiano (2009), que são: planejamento 
da qualidade, garantia da qualidade e controle da qualidade.
 O planejamento da qualidade consiste em defi nir as 
características do produto e se baseia na análise das necessi-
dades, abrange dois tipos de características ou especifi cações, 
as especifi cações funcionais e as técnicas. A garantia da quali-
dade, procura como diz o nome, garantir que as características 
ou atributos, estejam presentes no projeto, mesmo tendo a 
garantia como parte desta gestão do projeto, a ênfase do con-

trole está na localização e solução de possíveis erros.
 Há na gestão da qualidade uma distinção clara de 
como deve ser feita, pois o planejamento da qualidade traz re-
ferência no que trata das metas fi xadas e quais serão os cami-
nhos a percorrer para conquistá-las.Para conseguir identifi car e 
decifrar as necessidades e objetivos de maneira clara é preciso 
desvendar quais são as expectativas dos clientes.  
 Uma das possibilidades para entender as necessidades 
dos clientes é se tornar um deles, que segundo Juran (2011), 
são os próprios clientes, desta maneira surgem os feedbacks 
instantâneos, múltiplos e diretos, que concedem propriedade 
na utilização do projeto.
 Desta forma, apresentam-se vantagens na identifi ca-
ção de problemas individuais dos usuários internos, a rápida 
verifi cação da relação causa e efeito deste com o projeto, no 
entendimento do seu uso, a clareza no layout ou suas defi ciên-
cias, com isso as correções e adequações podem ser feitas em 
curto prazo.
 Este projeto apresenta uma série de tarefas inter-rela-
cionadas, e podem ser modifi cado e aplicado a diversos ramos 
de atividades, pois parte do auxílio dos usuários internos.
 As necessidades destes clientes internos mudam con-
forme seu nível hierárquico. Esses níveis estão divididos, con-
forme Juran (2011), entre Altos Gerentes, Gerentes de Nível 
Médio e Supervisores e Trabalhadores. 

 Alguns pontos devem ser observados, como a censura, 
que delimita e inibe o fl uxo livre de comunicação, o relaciona-
mento entre a chefi a e os subordinados, podem infl uenciar as 
ideias dos subordinados em relação a pesquisas internas e o 
fato, destes mesmos trabalhadores,transmitirem informações 
que podem vir a prejudicar colegas, sindicatos ou até mesmo a 
própria empresa.
 Na empresa pesquisada, o projeto destina-se ao Ge-
rente de departamento licitatório e sua equipe, formada para 
prover o maior número de participações nas licitações, no me-
nor espaço de tempo e com maior nível de assertividade.
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Por haver a possibilidade do uso durante o desenvolvimento 
do projeto, há a exclusão de procedimento defeituoso, conhe-
cido também de variável indesejável durante as fases do pro-
jeto, assim fi ca mais aceitável do que depois de fi nalizada e 
consequentemente a correta adequação do projeto ao usuário 
fi nal e por outro lado, pode trazer uma limitação em decorrên-
cia de não representar a real necessidade.
 Colocar o método de projeto na prática é para Lück 
(2003), certamente, de grande utilidade para todos os que 
pretendem orientar o projeto para a promoção de resultados 
efetivos, mediante ações organizadas, concentradas e siste-
matizadas, de modo que possam também aprender com essa 
pratica.

5 EXECUÇÃO E CONTROLE DO PROJETO E-LICITA

 Para que a execução e controle do projeto ocorram 
de maneira assistida, segundo Lück (2003), a descrição dos 
objetivos defi ne os resultados que se pretende alcançar com 
a realização do projeto. Essa descrição do objetivo apresenta 
um resultado dentro de parâmetros realizáveis em um limitado 
espaço de tempo.
 A execução de qualquer projeto exige sempre esforço 
especial e direcionado, pois o projeto, destina-se a realizar o 
que se propõe, e reduz tempo e pessoas envolvidas para ob-
tenção do resultado fi nal favorável à empresa que o utiliza.
 O acompanhamento e a coordenação da liderança são 
imprescindíveis para maximizar forças e confrontar fraquezas, 
para isso é fundamental que o gestor do projeto tenha aten-
ção, perspicácia e fl exibilidade como características inerentes, 
principalmente nesta fase do projeto, orienta adequadamente 
e enfrenta qualquer problema que possa surgir, descrito por 
Lück (2003), que a preparação do gestor para desenvolver 
essas habilidades deve, portanto, ser buscada, em relação a 
vários aspectos, por exemplo: a maneira como se comunica 
deve ser efi caz, motivar os colaboradores, discernir entre com-
portamentos diferentes, contornar comportamentos reativos, 
solucionar problemas e crises, administrar jogos de poder e 
articular interesses diferenciados.
 O controle nada mais é o que deve ser feito para que 
o projeto se mantenha estável e que continue a cumprir o que 
se propôs a fazer, com o mesmo nível de qualidade. O controle 
do processo, citado por Juran (2011, p 280):

[...] consiste em várias atividades:
• Avaliar o desempenho real do processo
• Comparar o desempenho real com as metas
• Tomar providencias a respeito da diferença.

 O processo de controle é entendido também, como 
monitoramento, que para Maximiano (2009), consiste em 
acompanhar a execução de alguma ação e compará-la com 
a intenção ou ação planejada, com a fi nalidade de observar 
se essa ação está de fato sendo executada e se os resultados 
desta ação correspondem ao desempenho desejado, se os ob-
jetivos serão alcançados e se há necessidade de modifi car a 
ação ou o objetivo.
 Conforme este projeto se desenvolve, o acompanha-
mento do Gerente deste projeto, Sr. André Luis de Almeida, 
torna-se importante para que se executem as fases do projeto 
dentro do cronograma, que iniciou em Julho do ano de 2013 
e tem seu término previsto para janeiro de 2014, e o contro-
le com qualidade ocorra simultaneamente para que o E-Licita 
supra as necessidades da empresa e supra as expectativas de 
seus usuários.
 A empresa hoje tem a capacidade limitada a 30 (trin-
ta) processos por mês a um custo médio, por processo de R$ 
230,33 e um índice de retrabalhos de 20%, ou seja, corrigi-se 6 
(seis) processos licitatórios por mês, espera-se, que com o au-
xílio deste projeto, a mesma passará de 30 para 40 processos 
licitatórios por mês e uma margem de retrabalho de 5 %, que 
passa para apenas 2 (dois) processos para corrigir, e obtém 
um ganho em escala e apresentando um novo custo médio de 
R$ 172,72 resultados verifi cados através do método de curva 
ABC, pois sem este projeto encontra-se o organograma apre-
sentado abaixo:
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 Nesta apresentação observa-se o quão difícil é atual-
mente para a empresa em questão aumentar sua participação, 
desta maneira o projeto conseguirá fazer cada membro dedi-
ca-se a um processo licitatório, e dentro destes processos algu-
mas atividades serão partilhadas, por mais de um membro, ao 
mesmo tempo.

6 CONCLUSÃO

 Para a empresa pesquisada, há a necessidade da uti-
lização de um projeto como o E-Licita na integração de pro-
cessos, que venha a contribuir de maneira efi ciente e efi caz à 
rotina dos processos licitatórios, uma vez que a empresa está 
em fase de expansão e este projeto mostrando-se como estra-
tégico, para que esta expansão, seja constante e sólida.
 Após a análise do ambiente e a identifi cação apropria-
da das falhas que trazem a demora e algum erro em decorrên-
cia da sobrecarga de tarefas no departamento de licitações, 
este projeto poderá sanar as falhas e se mostrará como estra-
tégico dentro da organização. Esta identifi cação do ambien-
te varia de empresa para empresa, para Cesar (2005, p. 24), 
“muitas executam pela mesma razão; em geral, o propósito é 
avaliar o ambiente organizacional para que a administração 
possa reagir adequadamente e intensifi car o sucesso [...]”.
 A empresa Pró-Remédios vê neste projeto a solução 
para alcançar a excelência dentro do processo licitatório, e che-
ga a um ganho em escala, diminuir o número de retrabalhos, 
pois os processos serão acompanhados fase a fase e depois 
conferidos novamente, tornam-se no futuro um projeto inte-
grado ao ERP (Sistema de Informação Integrado) e o GED (Ges-
tão Eletrônica de Documentos) e que poderá contribuir tam-
bém, para outras empresas, que venham a utilizá-lo.

DEVELOPMENTOF APROJECT TO MAKE THE 
BIDDING PROCESS AGILEIN THE COMPANY 

PRO-REMEDIOS

ABSTRACT

 Every projectisan activity tha thas fundamental impor-
tancewithin an organization, as any work beginson a project.
This article aims to presentthe project inMSEXCELbeingdeve-
loped byPro-Remedies, a project whosenamee-bidding, this 
project aims agilityin procurement processes, reduce error-
sandrework. Being confi rmed itsviability, it can be deployedin 

other companiesthat also usethe bidding process, including-
thedifferentbranchesofmedicine. We reportalso on thedefi ni-
tion andelaboration of projects, we will present the projec-
tase-biddingtool thathasa differential in thepreparation and 
monitoringofprocurement processes, identifying customer ne-
edsand demonstratingthe importanceof quality managemen-
tandinternal customers.

Keywords: Project, agility and processes.
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O CORRETO PERFIL DO GESTOR PARA AS 
ORGANIZAÇÕES
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RESUMO

 Este artigo tem por objetivo de evidenciar o perfi l 
mais adequado para um gestor dentro de uma organização 
no que tange a análise dos dados corporativos para tomada 
de decisões, ou seja, pretende-se contribuir na formação de 
ideias práticas que podem auxiliar os profi ssionais ou indivídu-
os que intencionam este mérito em algum momento de suas 
carreiras, a desenvolverem o perfi l adequado de acordo com 
as habilidades de maior relevância para um bom desempenho 
profi ssional. Em referência à metodologia, além da pesquisa 
bibliográfi ca utilizada para discorrer sobre conceitos básicos 
importantes para compreensão do assunto proposto, fora utili-
zado também método de estudo de caso aplicado em empresa 
prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, se-
diada no município de Rio Verde, Estado de Goiás. Aplicou-se 
questionário estruturado com perguntas que abordam o tema 
proposto cujas alternativas de resposta foram pré-estruturadas 
de modo a permitir avaliação, na visão dos colaboradores, re-
ferente à gestão de seus supervisores, gerentes e ou diretores. 
A referida pesquisa foi aplicada a um grupo de colaboradores 
em sistema de amostragem, tendo em vista que, grande parte 
dos profi ssionais registrados, na empresa, operam na função 
de motorista, não permite assim a possibilidade da presença 
para a participação no preenchimento do formulário de pes-
quisa.

Palavras-chave: Gestores, Habilidades, Perfi l

1 INTRODUÇÃO

 A disputa pelo melhor desempenho profi ssional é cres-

cente em todos os setores de atuação no mercado global. Esta 
disputa é ainda mais forte quando dirigida aos profi ssionais 
que exercem ou pretendem exercer cargos de gestão em or-
ganizações dos mais variados moldes, segmentos e áreas de 
atuação.
 Um dos grandes desafi os para estes profi ssionais e 
também para as empresas que os contratam é a construção 
de um perfi l profi ssional adequado que supra não somente as 
necessidades dos profi ssionais, mas também preencham em 
potencial, os requisitos destas empresas aos quais se candida-
tam.
 É com esta intenção que este artigo procurará abordar, 
de forma sistêmica e objetiva, hipóteses tais como conheci-
mento profi ssional aliado à experiência prática, habilidades de 
envolvimento participativo com os colaboradores na formula-
ção de ideias para resolução de problemas do ambiente orga-
nizacional, visão compartilhada na tomada de decisões e inte-
ratividade motivacional, que podem infl uenciar positivamente 
na construção deste perfi l para um gestor organizacional, que 
permita a ele um desempenho de destaque e sucesso. 
 Em termos metodológicos, fora utilizada a pesquisa bi-
bliográfi ca para fundamentação teórica de conceitos aplicados 
à área de administração e a análise de dados coletados via 
estudo de caso. 
 Para o desenvolvimento desta análise aplicou-se um 
questionário estruturado com funcionários de empresa pres-
tadora de serviços no setor de transportes de modo a avaliar 
o perfi l dos gestores daquela organização na visão dos cola-
boradores e, por meio desta análise, procurar evidenciar se 
os fatores anteriormente relacionados de fato podem ou não 
infl uenciar em um desempenho gestorial.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Liderança

 Para tratar o assunto proposto se faz necessário, pri-
meiramente, rever alguns conceitos básicos dentro da Admi-
nistração para que, de forma mais clara e objetiva, as ideias 
deste trabalho possam ser melhor compreendidas. O primeiro 
passo é rever o conceito de liderança. Para Maximiano:

A liderança é um dos papéis dos administradores. A 
pessoa que desempenha o papel de líder infl uencia o 
comportamento de um ou mais liderados. A capacida-
de de liderar está intimamente ligada com o processo 
da motivação, em uma situação de mútua dependência 
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entre líder e liderados. O líder precisa dos liderados para 
realizar metas e vice-versa. Só há liderança quando há 
liderados, que seguem o líder ou aceitam sua infl uência, 
por algum motivo. (MAXIMIANO, 2010, p.251).

 Observa-se que dentro de uma organização o sistema 
de operação se desenvolve através de uma divisão de grupo, 
os indivíduos são separados em classes, sendo estas de execu-
ção e de controle, onde execução está ligada aos profi ssionais 
que de fato realizam as atividades operacionais, ou seja, os 
liderados, e o controle está nas mãos daqueles que planejam, 
elaboram as estratégias, delimitam as linhas de execução das 
atividades e repassam aos indivíduos que executam. A este 
segundo grupo denomina-se líderes.
 Todo o envolvimento entre líderes e liderados compõe 
o processo de liderança. Entende-se que não pode haver har-
monia na relação de atividades sem que haja interação entre 
os dois grupos citados. Cabe aos gestores prover infl uência sob 
seus grupos de coordenação para que as metas objetivadas 
pela organização possam ser alcançadas.
 Conceitualmente, é assim que os líderes deveriam ser 
defi nidos dentro dos grupos de trabalho, no entanto, trazem 
para a realidade e se pode verifi car que, infelizmente, esta in-
terpretação está cada vez mais distante.
 Senge (2011) argumenta que essa perspectiva de lide-
rança praticamente se perdeu nos dias de hoje. A própria pala-
vra “líder” passou a se referir principalmente a uma posição de 
autoridade, um sinônimo para a alta direção.
 Ainda hoje, quando se parte para uma visão do coti-
diano, pode-se observar que várias são as instituições organi-
zacionais onde líderes são caracterizados apenas por aqueles 
que ocupam uma posição de maior status dentro do ambiente 
organizacional.
 Este grupo de organizações ainda não focaliza que 
seus gestores, ou seja, seus líderes precisam estar mais ins-
tintivamente ligados aos seus colaboradores quando estabe-
lecem com eles uma relação de trabalho menos autoritária e 
mais participativa.

2.1.1 Gerência

 Dentre os vários tipos de líderes, entende-se como 
importante destacar o papel dos gerentes dentro das organi-
zações, subgrupo este que, via de fato, são eles que desem-
penham o papel de liderança mais instintivamente ligados a 
todos os processos organizacionais. 

O Gerente é defi nido como a pessoa responsável por 
uma organização ou por uma de suas unidades. Além de 
presidentes, esta defi nição pode incluir vice-presidentes, 
enfermeiras-chefes, treinadores de hóquei e primeiros-
-ministros. (MINTZBERG, 2006, p.49).

 O gestor é aquele que está à frente do negócio, ou 
seja, quem analisa os resultados obtidos do trabalho desen-
volvido por um grupo sob sua coordenação e, com base nesta 
análise, promove o delineamento dos planos estratégicos, pois 
visa os objetivos a serem alcançados pela organização como 
um todo.
 O profi ssional que exerce o cargo de gerente pressu-
põe ter como perfi l um conjunto de valores interligados a sua 
experiência, habilidade, competência e conhecimento que uni-
dos traduzem a forma como estes profi ssionais enxergam o 
campo de atuação a sua volta. Estes valores propiciam a estes 
gerentes planejar, organizar, liderar e controlar as atividades 
sob sua gestão.
 
2.1.2 Gerentes e a visão compartilhada

Entende-se que o profi ssional de gestão deve manter a mente 
aberta a novas ideias e conhecimento, principalmente no que 
se refere à troca de informações dentro de sua organização 
tanto com os profi ssionais da área ou das áreas sob sua co-
ordenação bem como também como os colegas gestores de 
outros setores dentro da própria empresa. Senge defende a 
tese de que:

Uma visão compartilhada não é uma ideia. Nem que 
essa ideia seja tão importante quanto a liberdade. Ao 
contrário é uma força no coração das pessoas, uma 
força de impressionante poder. Pode ser inspirada por 
uma ideia, mas, quando evolui – quando é estimulante 
o sufi ciente para obter o apoio de mais uma pessoa - , 
deixa de ser uma abstração e torna-se palpável. As pes-
soas começam a vê-la como se existisse. Poucas forças, 
se é que existe alguma, nas questões humanas, são tão 
poderosas quanto uma visão compartilhada. (SENGE, 
2011, p.255).

 Considera-se fundamental a ideia da visão compar-
tilhada dos profi ssionais de gestão dentro das organizações. 
A era do autoritarismo e da visão unilateral é deixada para 
trás no que tange o novo modelo organizacional das empresas 
do século XXI. Conhecimento compartilhado pode gerar sen-
timento de maior confi abilidade e segurança para tomada de 
decisões. 
 O sucesso organizacional está apoiado no perfi l de 
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seus gerentes e colaboradores. Cada profi ssional envolvido na 
operação precisa muito mais do que simplesmente fazer, tam-
bém saber o que está fazendo, coloca em relevância as expe-
riências vivenciadas e as novas a serem adquiridas. Segundo 
Mintzberg,

[...] no trabalho, o oleiro senta-se em frente a uma mas-
sa de argila que fi ca girando. A cabeça dele está na ar-
gila, mas ele também está ciente de estar diante de suas 
experiências passadas e suas projeções futuras. (MINTZ-
BERG, 2006, p.130).

 Com base em concepções como esta, verifi ca-se que 
o profi ssional de gestão deve possuir também uma visão pa-
norâmica, ou seja, com o problema nas mãos ele deve buscar 
nas experiências do cotidiano já vivenciadas, a chave para a 
resolução, sendo que, esta chave, torna-se, a partir daquele 
momento, uma nova experiência, um novo conhecimento.

2.2 Planejamento estratégico e a função do gestor

 Revisado o conceito de líder e, por conseguinte, o 
conceito de gerentes, um dos subgrupos dos líderes, faz-se 
necessário também a revisão do conceito de Planejamento 
Estratégico, um dos pontos chaves de uma administração de 
sucesso que os profi ssionais que desempenham função de ges-
tão dentro das organizações devem essencialmente conhecer e 
praticar em seu dia a dia de trabalho. 
 O Planejamento Estratégico “envolve um conjunto de 
procedimentos para a tomada de decisões sobre os objetivos 
e estratégias de longo prazo da organização.”(BOHLANDER e 
SNELL, 2005, p.44).
 Verifi ca-se, de acordo com esta defi nição, que as orga-
nizações, que visam ao correto desempenho de suas ativida-
des, necessitam ordenar, de forma lógica e sequencial, todos 
os aspectos de suas atividades, evidenciando o seu real inte-
resse e os meios desenhados e delimitados para o alcance dos 
mesmos em um determinado espaço de tempo.
 O planejamento leva as empresas a se preocuparem 
constantemente em analisar os fatores de risco que cercam 
suas operações e o impacto gerado por eles. 
 É nesse momento que a fi gura do gestor se faz presen-
te de forma fundamental para prover estas análises e construir, 
de acordo com cada atividade desenvolvida pelas organiza-
ções em que atuam, seja ela prestação de serviço ou produção, 
um plano de medidas de cautela que auxiliarão no monitora-
mento destas atividades.

O planejamento é uma disciplina que pode ajudar os ge-
rentes a analisarem cuidadosamente as questões e os 
problemas e a conceberem alternativas para lidar com 
as questões e superar os problemas.(MONTAVA e CHAR-
NOV, 2010, p.117).

 Evidencia-se a ideia de que sem planejamento estra-
tégico, é praticamente impossível que um gestor ou grupo de 
gestores consigam atingir os objetivos da empresa para a qual 
trabalham, mesmo que tenham em seu grupo de liderança, 
profi ssionais capacitados para executar as atividades.
 Entende-se como fundamentalmente importante, o 
fato de que primeiro cabe aos gestores estruturar as ideias 
acerca dos objetivos da organização, delimitar os procedimen-
tos, estabelecer as regras, prazos e meios para execução das 
atividades. Somente assim os membros do grupo sob sua ges-
tão poderão desenvolver as atividades, baseando-se no que 
está planejado, e visa alcançar os objetivos organizacionais. 
Daft afi rma que:

Uma das primeiras responsabilidades dos gerentes é de-
cidir para onde a organização deverá caminhar no futuro 
e como chegará lá. Sem metas e planos claros, os fun-
cionários não podem desempenhar o seu potencial e a 
organização se atrapalha. (DAFT, 2010, p. 237).

 É com base no planejamento estratégico que um ges-
tor pode prover ferramentas para cautelar e proteger todas as 
atividades desenvolvidas pela organização da qual participa, 
ou seja, ele se envolve na criação, via um delineamento de 
ideias, de meios que podem auxiliar na correção das possíveis 
falhas e riscos as quais estas organizações estão sujeitas, seja 
no âmbito social, econômico, de mercado e outros.

2.3 Motivação no processo de gestão

 Outro fator importante a ser destacado é que de nada 
adiantará ao gestor entender sobre liderança, ter visão com-
partilhada e de proporções abrangentes e se utilizar do plane-
jamento estratégico para desenvolver suas atividades se ele 
também não provocar um estímulo positivo entre seus coor-
denados que os direcione a executar satisfatoriamente a tarefa 
ou as tarefas que a eles fora ou foram condicionadas. Vergara 
(2006) argumenta que “motivação é uma força, uma energia 
que nos impulsiona na direção de alguma coisa” [...].
 Observa-se que ser e ou estar motivado e, por conse-
quência, causar e ou provocar motivação nos que estão ao seu 
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redor, é uma forma prática de produzir harmonia e prazer no 
desenvolvimento de atividades.
 Ao gestor, entende-se como sendo de fundamental im-
portância esse apontamento. Se ele não buscar como motivar 
seu grupo de trabalho, o desempenho deste não será satisfa-
tório. Grupos de trabalho motivados e estimulados positiva-
mente podem obter resultados rápidos, concisos e com alto 
índice de sucesso em suas atividades. Lussier, Reis e Ferreira 
argumentam que:

Motivação é um desejo interior para satisfazer uma ne-
cessidade. Do ponto de vista profi ssional, motivação é 
a vontade de alcançar objetivos organizacionais ou de 
ir além do dever (comportamento de cidadania organi-
zacional). As pessoas basicamente fazem o que fazem 
para satisfazer as suas necessidades ou aos seus desejos 
. Entender que as pessoas são motivadas por interesse 
próprio é a chave para entender a motivação.  (LUSSIER, 
REIS e FERREIRA, 2010, p. 378).

 De acordo com a citação acima, os indivíduos, neste 
caso, ao se referir especifi camente aos profi ssionais coordena-
dos pelos gestores, necessitam de uma força interior e exterior 
que provoque uma energia positiva no sentido de impulsioná-
-los a desenvolver suas atividades com destreza e desempenho 
satisfatório tanto em sua visão pessoal quanto sob a visão da 
organização em que atuam.
 Estudiosos procuraram ao longo dos tempos, defi nir e 
encaixar a motivação como uma das ferramentas cruciais para 
a construção de um perfi l profi ssional adequado. Dentre entes 
estudiosos, entende-se ser de fundamental importância desta-
car o nome de Abraham Maslow.  Maslow assim discorre sobre 
Motivação em uma de suas obras: 

Praticamente todas as teorias históricas e contemporâne-
as de motivação se unem na consideração das necessi-
dades, impulsos e estados motivadores, em geral, como 
importunos, irritantes, indesejáveis, desagradáveis, en-
fi m, como algo de que nos devemos livrar. O compor-
tamento motivado, a procura de metas e as respostas 
consumatórias são técnicas para reduzir o desconforto. 
Essa atitude é assumida de maneira explicita, em nu-
merosas descrições, amplamente usadas, de motivação, 
como redução de necessidade, redução de tensão, re-
dução de impulso e redução de ansiedade.  (MASLOW, 
1966, p. 116).

 Observa-se, nas colocações de Maslow, que as pesso-
as precisam estar em busca de um estado motivacional perma-
nente, ou seja, motivação é uma necessidade habitual, do dia 
a dia, importante para satisfação dos indivíduos.  Em termos 
profi ssionais, acredita-se não ser diferente. Os colaboradores 

precisam estar motivados para desenvolverem suas ativida-
des. Aos gestores, cabe a função de procurar as ferramentas 
mais adequadas para provocar esta motivação no seu grupo 
de gestão, seja com incentivos que vão desde fatores relativos 
a remuneração, descanso semanal extra ou até mesmo a ela-
boração de um quadro destaque de funcionário ou grupo de 
funcionários cujo desempenho tenha sido superior aos demais 
do grupo de trabalho, e outros.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Segundo Barros e Lehfeld,

A Metodologia é entendida como uma disciplina que 
relaciona com a epistemologia. Consiste em estudar e 
avaliar os vários métodos disponíveis, identifi cando suas 
limitações ou não em nível das implicações de suas utili-
zações. (BARROS e LEHFELD, 2000, p. 1).

 O presente trabalho acadêmico tem como método de 
desenvolvimento, estudo de caso a ser aplicado no setor ad-
ministrativo de empresa atuante no segmento de prestação de 
serviços de transporte através do uso da ferramenta de um 
questionário fechado conforme apêndice A com os colaborado-
res das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, Logística e 
Administração, caracterizando-se como dados quantitativos.
 Utilização de referencial bibliográfi co, como ferramen-
ta de leitura e embasamento para exposição de defi nições 
específi cas com fi ns do desenvolvimento teórico de forma a 
expor clara e objetivamente as ideias  acerca do tema proposto 
e resultado esperado.

3.1 Caracterização da empresa

 A empresa escolhida para o estudo de caso é atuante 
no segmento de prestação de serviços de transportes com foco 
no trânsito de produtos frigorifi cados e ou bens de uso e con-
sumo.  Tem sua sede própria no município de Rio Verde, Estado 
de Goiás e atuação em todo território nacional com dedicação 
em rotas de longa distância como Goiás para o Amazonas e 
operação reversa. Com uma frota composta de 120 semirebo-
ques modelo carreta fechada, ambas dotadas de equipamento 
de refrigeração; uma equipe de 79 funcionários; uma matriz; 
duas fi liais e um posto de serviço avançado na zona portuária 
da grande Belém, no Estado do Pará, esta empresa enquadra-
-se no padrão de médio porte.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 No estudo realizado, por meio de pesquisa interna, 
aplicado via questionário elaborado com perguntas fecha-
das com 27 profi ssionais do quadro de funcionários, ou seja, 
34,18% do quadro total, com relação ao sistema de gestão 
operado pela empresa, pôde-se observar qual a visão destes 
colaboradores em relação ao nível gerencial desta empresa, 
tomando como foco quatro aspectos considerados importantes 
na construção deste artigo: capacitação, desempenho, envol-
vimento profi ssional e motivação nas relações interpessoais 
dos gestores para com seus colaboradores conforme verifi cado 
adiante.
 Dentre os entrevistados, 70% pertencem ao sexo mas-
culino e 30% ao sexo feminino com faixa etária em destaque 
para o grupo de 31 a 40 anos que representam 37% dos parti-
cipantes conforme gráfi co A abaixo:

GRÁFICO A – Faixa etária dos entrevistados

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Questionados sobre a visão que possuem referente ao 
nível de conhecimento que os gestores desta empresa apresen-
tam sobre a atividade que desenvolvem, 93% dos profi ssionais 
responderam que consideram os gestores totalmente capacita-
dos para o cargo que ocupam, ou seja, possuem conhecimen-
to teórico aliado ao conhecimento prático que propiciam um 
desempenho positivo na gestão que praticam. Apenas 7% dos 
entrevistados consideraram os gestores experientes, mas não 
totalmente capacitados, o que permite demonstrar que estes 
gerentes mesmo com aprovação satisfatória ainda sim necessi-
tam se preocuparem com o aperfeiçoamento profi ssional cons-
tante.
 Maximiano (2010) argumenta que o líder precisa dos 
liderados para realizar metas e vice-versa, ou seja, só há lide-
rança quando há liderados, que seguem o líder ou aceitam sua 
infl uência, por algum motivo. 
 Evidencia-se assim que um líder precisa transmitir 

segurança aos liderados e, esta segurança por sua vez, só é 
captada pela equipe quando o líder demonstra habilidade e 
convicção com suas ações.
 No aspecto relativo à posição dos gestores frente à re-
solução de qualquer problema de seu setor de atuação, tam-
bém 93% dos entrevistados consideraram que, antes da esco-
lha da alternativa mais viável para resolução, estes gerentes 
discutem de forma aberta com o grupo, procurando o levan-
tamento de opinião dos envolvidos no processo e formulam 
assim uma ideia única chave para o processo decisório.
 Consequentemente, quando questionados sobre a 
aplicação da visão compartilhada pelos gestores no ambien-
te organizacional, 96% dos entrevistados conforme gráfi co 
B, consideraram que as gerências de setor apresentam visão 
aberta para discussão dos problemas em grupo e que, na troca 
de opiniões, determinam a melhor ideia para resolução dos 
problemas. 

GRÁFICO B – Visão compartilhada no processo de gestão

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Senge (2011) é objetivo ao dizer que uma visão com-
partilhada não é uma ideia. Ao contrário, é uma força de im-
pressionante poder que pode ser inspirada por uma ideia que 
ao evoluir é estimulante o sufi ciente para obter o apoio de 
mais de uma pessoa.
 Em termos relativos ao mérito na ocupação dos car-
gos gerenciais, 92% dos entrevistados consideraram que os 
gerentes ocupam suas posições atuais por mérito pessoal de-
corrente de seu excelente desempenho profi ssional, sendo que 
os outros 6% restantes afi rmam que a posição ocupada de-
corre apenas de indicação ao cargo decorrente de fatores que 
não envolvem necessariamente desempenho ou simplesmente 
desconhecem os reais motivos. Ver gráfi co C:
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GRÁFICO C – Mérito pessoal na ocupação do cargo gerencial

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Em relação ao nível de comprometimento gerencial 
com as atividades desenvolvidas, não obstante aos resultados 
anteriores, também um percentual satisfatório considerou po-
sitivamente a relação séria que os gestores mantêm com suas 
atividades. 96% afi rmaram que as gestões apresentam total 
comprometimento.
 Daft (2010) relata que a responsabilidade do gerente é 
coordenar recursos de maneira efi ciente e efi caz para alcançar 
as metas da organização, uma vez que a efi cácia da organiza-
ção é o momento em que ela obtém sucesso em cumprir aquilo 
que tenta fazer. 
 Em relação aos 4% restantes que consideraram parcial 
comprometimento, o que pode indicar a necessidade de que 
alguns gerentes setoriais precisam demonstrar mais seu en-
volvimento com as tarefas realizadas e não obstante também 
maior aproximação com os grupos que coordenam. 
 No aspecto motivacional, por parte dos gestores em 
relação ao seu grupo de trabalho no que tange ao reconheci-
mento dos mesmos pelo desempenho e dedicação do grupo 
na execução de uma tarefa, conforme gráfi co D, 63% dos par-
ticipantes responderam afi rmando sempre ser elogiados pelos 
gerentes quando os desempenhos são positivos. 
 Maximiano (2010) evidencia que a pessoa que desem-
penha o papel de líder infl uencia o comportamento de um ou 
mais liderados e que a capacidade de liderar está intimamente 
ligada com o processo da motivação no grupo de trabalho.
 Referente aos 30% dos entrevistados que afi rmam ser 
raramente elogiados e aos 7% que afi rmam não receber elo-
gios, observa-se que a empresa em referência deve procurar 
observar com maior relevância, o aspecto motivacional de seus 
gestores para com este grupo que refl ete ausência de atenção.

GRÁFICO D – Mérito pessoal na ocupação do cargo gerencial

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

 Evidencia-se uma preocupação neste ponto pesquisa-
do, uma vez que, conforme descrito no desenvolvimento teóri-
co deste artigo, motivação é um dos principais fatores que de-
sencadeiam excelência dentro das organizações. Equipes que 
são motivadas pelos níveis de gestão constantemente podem 
ter desempenho positivo alcançado mais rapidamente e com 
maior frequência do que equipes menos motivadas. 
 Lussier, Reis e Ferreira (2010) elucidam a ideia de que 
as pessoas basicamente fazem o que fazem para satisfazer as 
suas necessidades ou aos seus desejos e que entender que as 
pessoas são motivadas por interesse próprio é a chave para 
entender a motivação.  
 Como última questão do questionário aplicado aos co-
laboradores que se dispuseram a participar da pesquisa, foram 
apresentadas cinco alternativas, das quais apenas uma deveria 
ser escolhida para defi nir qual fator relacionado às  habilida-
des, interatividade e motivação de grupo, os gestores daquela 
empresa deveriam estar mais atentos para melhoria de seu de-
sempenho. Ressalta-se que, a opção de 100% apto ao cargo, 
também foi colocada como alternativa de resposta. 
 O resultado, conforme gráfi co E, demonstrou que 48% 
dos colaboradores entrevistados consideram que os seus ges-
tores e ou supervisores de departamento não precisam desen-
volver qualquer habilidade, sendo 100% aptos ao desempe-
nho de suas funções. 
 Correlacionado a este percentual, 26% entendem que 
os gestores necessitam desenvolver e/ou praticar com maior 
ênfase a motivação no seu grupo de trabalho. Referentes aos 
22% restantes, 50% consideram que os gestores precisam de-
senvolver mais suas habilidades técnicas e 50% consideram 
que a permissão da participação do grupo coordenado, rela-
tivo à opinião na tomada de decisões da empresa precisa ser 
evidenciado por estes gestores.
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 Daft (2010) aponta que em uma organização, a habi-
lidade de enxergar a organização como um todo é necessária 
para todos os gerentes e que à medida que estes gerentes vão 
atingindo um grau hierárquico maior, as habilidades humanas 
e conceituais tendem a sobrepor as habilidades técnicas.
 Esta afi rmação refl ete a ideia de que quanto maior a 
posição de um gestor dentro de um ambiente de trabalho, 
maior é a necessidade de aproximação com as pessoas que 
compõem seu grupo de gestão, e estreitam as relações de co-
ordenação e direcionando estas equipes de forma participativa 
a desenvolverem suas atividades.

GRÁFICO E – Sugestões dos liderados aos seus líderes

FONTE: Elaborado pelos autores, 2013.

5 CONCLUSÃO

 O estudo de caso realizado na referida empresa permi-
te a confi rmação das hipóteses levantadas na introdução deste 
artigo. Enfatiza-se que o nível de aprovação gerencial apresen-
tado deve-se ao processo de seleção rigoroso utilizado pela 
equipe empresarial para seleção dos profi ssionais de gestão 
que envolve uma análise curricular detalhada com foco para a 
experiência prática aliada ao relacionamento interpessoal nos 
setores de atuação em que estes profi ssionais se candidatam.
Evidencia-se assim que a formação profi ssional aliada aos 
conhecimentos práticos, correlacionadas à visão comparti-
lhada no planejamento estratégico para tomada de decisões 
e conchavadas ao sentimento de motivação que os gestores 
provocam nos colaboradores sobre sua gestão, desencadeiam 
gestões de sucesso e permitem aos ambientes organizacionais 
a manutenção de uma harmonia saudável, participativa e com 
excelentes resultados.
 Acredita-se que as organizações, em geral, podem 

tomar como ponto de partida para a escolha correta de seus 
profi ssionais de gestão o foco nestas situações apresentadas, e 
utilizam as mesmas para construção do seu modelo de gestor 
mais adequado.
 Outro ponto importante verifi cado, neste estudo, é 
que, dentre todos os fatores apresentados, a preocupação vol-
tada ao sentimento de motivação funcional tanto dos gestores 
como das equipes sob sua coordenação deve ser colocado em 
evidência dentro das organizações. O sentimento de motiva-
ção é entendido aqui como fator crucial para que os indiví-
duos tenham um desenvolvimento profi ssional mais acelerado 
e positivo que podem reverter em melhores resultados como 
ganhos de produtividade, redução de custos, aceleração de 
crescimento, destaque de mercado, aumento de capital e inú-
meros outros fatores que são focados pelas empresas.

THE CORRECT PROFILE OF MANAGERS FOR 
ORGANIZATIONS

ABSTRACT

 This article aims to show the intention of the most 
appropriate profi le for a manager within an organization re-
garding the analysis of corporate data for decision making, ie, 
it is intended to contribute to the formation of practical ideas 
that can help professionals or individuals that intend this merit 
at some point in their careers, to develop the appropriate pro-
fi le according to the skills most relevant to a good performan-
ce. In reference to the methodology, and the literature used to 
discuss basic concepts important to understanding the subject 
proposed method was also used case study applied to com-
pany providing trucking services cargo, headquartered in Rio 
Verde, State of Goiás - structured questionnaire with questions 
that address the theme whose response alternatives were pre 
-structured to allow assessment in view of the employees re-
garding the management of their supervisors, and managers 
or directors. Such research was applied to a group of employe-
es in the sampling system, given that much of the professio-
nal registered in the company, operating in the driver function, 
thus not allowing the possibility of presence for participation in 
completing the form research.

Key words: Managers, Abilities, Profi le
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APÊNDICES

QUESTIONÁRIO

Prezado(a),
 Este questionário tem por fi nalidade levantar dados 
para elaboração de trabalho científi co como requisito parcial 
para conclusão do curso de especialização em Gestão Estraté-
gica Empresarial  da Faculdade Almeida Rodrigues – FAR, que 
está sendo desenvolvido pelos acadêmicos Rhallf Mesquita 
Santos e Fernanda Nunes Silva.
 Evidenciamos que não se faz necessário se identifi car 
neste questionário e que os dados aqui coletados são para 
uso meramente científi co sendo que as respostas deverão ser 
assinaladas com livre arbítrio de opinião.
 Desde já agradecemos a atenção e tempo desprendi-
dos para com este levantamento.

Questionário:
1 – Qual sua faixa etária?
(   ) 16 a 20 anos       (   ) 21 a 30 anos      (   ) 31 a 40 anos       
(   ) 41 a 50 anos       (   ) 51 a 60 anos

2 – Sexo?
(   ) Masculino            (   ) Feminino

3 – Qual seu grau de Instrução?
(   ) Ensino Fundamental Completo     
(   ) Ensino Fundamental Incompleto   
(   ) Ensino Médio Completo                  
(   ) Ensino Médio Incompleto
(   ) Ensino Superior Completo              
(   ) Ensino Superior Incompleto

4 – Qual setor/área você atua dentro da empresa:
(   ) Administrativo   (   ) Contabil/Fiscal    
(   ) Logística            (   ) Manutenção      (   ) Operacional

5 – Referente ao gestor de sua área de atuação dentro da 
empresa, você considera que o mesmo apresenta conheci-
mento/domínio da gestão de forma:
(   ) Totalmente Capacitado     
(   ) Experiente, mas não completamente capacitado
(   ) Inexperiente                        
(   ) Desconhece
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6 – O gestor de sua área de atuação dentro da empresa, 
quando se vê frente a algum problema, procura:
(    ) Resolver o problema sem tomar opinião com você ou com 
os demais colegas.
(   ) Resolver o problema, mas antes discute de forma aberta 
procurando uma solução de acordo com a opinião do grupo.
(   ) Não resolve o problema, deixando para que você ou seu 
grupo de colegas resolvam.

7 – Você considera que seu gestor/gerente/supervisor pos-
sui visão:
(    ) Autoritária, rígida, sem abertura para discussão.
(    ) Aberta para discussão do problema, porém nunca leva em 
consideração de fato, sua opinião ou a opinião do grupo.
(    ) Aberta para discussão do problema, sempre leva em con-
sideração sua opinião ou a opinião do seu grupo.

8 – Em termos motivacionais, você considera que seu ges-
tor, em relação ao seu desempenho na área em que ele 
supervisiona:
(    ) Sempre te elogia quando você toma uma decisão correta 
dentro da sua atividade.
(    ) Raramente te elogia.
(    ) Nunca te elogia.

9 – Você considera que seu gestor está na posição em que 
ocupa dentro da empresa por:
(    ) Mérito profi ssional
(    ) Indicação
(    ) Desconhece

10 – Você considera que seu gestor possui, em relação a 
tarefa que ele desenvolve:
(    ) Total Comprometimento
(    ) Parcial Comprometimento
(    ) Nenhum comprometimento

11 – Você avalia seu gestor, atribuindo uma nota, de acor-
do com todas as questões anteriormente respondidas:
(     ) 0 a 4                    (     ) 5 a 7                    (     ) 8 a 10

12 – Marque penas uma das opções abaixo que você con-
sidera neste momento, mais apropriada para o nível de 
gestão que seu gerente/supervisor exerce:

(     )  Precisa desenvolver um pouco mais suas habilidades para 
ter melhor desempenho.
(     ) Precisa ser mais participativo com a equipe que lidera.
(     ) Precisa motivar mais seu grupo de trabalho.
(    ) Precisa permitir mais a participação do grupo na tomada 
de uma decisão.
(     ) Não precisa desenvolver qualquer habilidade pois é con-
siderado adequado ao cargo.
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RESUMO

 O objetivo principal do presente trabalho foi analisar a 
produção do consumo e os modos de consumo da sociedade 
frente à sustentabilidade do planeta. A metodologia utilizada 
neste trabalho foi a partir da revisão da literatura das áreas 
de interesse desta temática, realizada através de pesquisa bi-
bliográfi ca e documental. Como resultado, constatou-se que 
o consumo excessivo está relacionado à indução da produção 
do consumo que é alavancada por meio de campanhas publi-
citárias de produtos e serviços, as quais estimulam as pesso-
as a consumir independentemente da sua real necessidade. 
Esta ação resulta no aumento da poluição do planeta. Assim, 
o presente trabalho sugere que o consumidor seja orientado 
pelo governo e organizações não governamentais a fazer com 
que seu ato de consumo seja também um ato responsável e 
de cidadania, e fazê-lo de modo com que se preocupe com a 
coletividade atual e futura.  

Palavras - chaves: Produção do Consumo, Modos de Consu-
mo, Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

 O consumismo descontrolado é um ato negativo que 
conduz as pessoas a comprar aquilo de que não necessitam 
na busca de apaziguar os desejos que muitas vezes são frutos 
das vaidades humanas. Nesse sentido, o resultado deste con-
sumismo causa impactos no meio ambiente, o que implica o 
esgotamento dos recursos naturais do planeta, além da capa-
cidade de restituição da natureza.
 As organizações e a sociedade do terceiro milênio, no 

intuito de preservar o meio ambiente e controlar o aquecimen-
to global, terão que ter responsabilidade na produção do con-
sumo e os modos de consumo de maneira que causem menos 
impacto ambiental (LOPES, 2009).
 A produção em grande escala, somada à infl uência da 
mídia que incentiva o consumo, são algumas variáveis gera-
doras do consumo descontrolado, o que causa o desperdício 
e consequentemente a maneira incorreta do descarte de lixo e 
outros resíduos, os quais provocam o aumento de gases emiti-
dos na atmosfera. Desta forma, tais ações são alguns exemplos 
que causam os impactos ambientais. 
 Na concepção de Jacobi (2000), o desenvolvimento 
sustentável apoia-se no tripé que combina: efi ciência econô-
mica, justiça social e prudência ecológica, como premissas da 
contração de uma sociedade solidária e justa.
 As mudanças na cultura, a modernidade, o progresso 
tecnológico e um novo estilo de vida são fatores que infl uen-
ciam a humanidade a mudar seu comportamento com relação 
ao consumo, ou seja, o indivíduo passa a consumir aquilo que 
não é necessário. Nesse sentido, o meio ambiente têm sofrido 
as consequências geradas por tal comportamento, que resulta 
em desperdício, geração de resíduos sólidos, líquidos e gaso-
sos, os quais poluem o meio ambiente. 
 Baseado nessa ideia, o objetivo principal do presente 
trabalho é analisar a produção do consumo e os modos de 
consumo da sociedade frente à sustentabilidade do planeta.
 A metodologia utilizada neste trabalho foi a partir da 
revisão da literatura das áreas de interesse deste estudo, rea-
lizada através de pesquisa bibliográfi ca e documental, a qual 
visou aprofundar os conhecimentos teóricos acerca do consu-
mo e responsabilidade ambiental. 
 Assim, deseja que esta pesquisa contribua no sentido 
de ser um auxílio que possibilitará o cidadão ter a disciplina de 
realizar um consumo sustentável, de uma forma que reduza a 
poluição ambiental a qual também é provocada pelo consumo 
irresponsável. Afi nal o consumo consciente promove o equilí-
brio entre as variáveis do desenvolvimento sustentável, que 
são os aspectos econômico, social e ambiental.

2 O AUMENTO DO CONSUMO 

 Esse fenômeno de consumismo motivado pela ativida-
de industrial e pela produção e os modos de consumo saiu do 
controle da humanidade, o que causa a desestabilização do 
clima da Terra a ponto de ameaçar a sobrevivência de inúme-
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ras espécies e impor um modo de vida mais áspero e severo 
à própria humanidade. Assim, é preocupante constatar que, a 
humanidade consome cada vez mais independentemente do 
seu grau de necessidade, o que implica poluir o planeta de 
forma muito agressiva. A falta de consciência e respeito do ser 
humano pela questão ambiental contribui sobremaneira para 
sua degradação ambiental acelerada, o que retrata claramen-
te que a própria sociedade é responsável pelo caos que está 
sofrendo gerado pela produção do consumo e os modos de 
consumo. 
 É de suma relevância mencionar apontamentos na 
Bíblia cuja preocupação é alertar os povos da época sobre o 
controle do consumo. Um exemplo ocorre no livro de Êxodo 
protagonizado pelo personagem Moisés que, ao retirar o povo 
de Israel da escravidão imposta pelo governo do Egito, viu-se 
obrigado a atravessar o deserto em direção a uma terra vasta 
e de excelente qualidade, onde havia leite e mel com fartura 
a qual foi prometida por Deus (BÍBLIA SAGRADA, 1993) . No 
deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés a falta 
de comida porque todos fi caram com medo de morrer de fome. 
Deus ouviu as queixas dos israelitas e disse a Moisés que man-
daria o maná, isto é, o pão com fartura para o povo comer.
 Porém Deus recomendou que cada chefe de família re-
colhesse apenas a quantidade necessária para o dia. Então, 
no intuito de cumprir exatamente o que Deus havia ordenado, 
Moisés orientou veementemente o povo para que não guar-
dasse nada do maná para o dia seguinte. Todavia, alguns dos 
israelitas não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco 
daquele pão até a manhã seguinte. Então, conforme Deus ha-
via determinado, o maná guardado se degradou de tal modo 
que seu consumo se tornou impossível (BÍBLIA SAGRADA, 
1993) . 
 Dessa maneira, ao analisar o fato apresentado no livro 
êxodo sobre o ato de alguns israelitas de guardar o maná para 
o dia seguinte, fi ca evidente que o ser humano tem em sua 
essência o desejo de consumir além das suas próprias necessi-
dades, o que resulta no desperdício e na geração de resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos, que degradam o meio ambiente. 
 É importante apresentar os pensamentos do rei Salo-
mão na Bíblia sobre o modo de consumo. Em certa ocasião 
Salomão fez o seguinte pedido a Deus: “não me dês nem a 
pobreza nem a riqueza; dá-me o alimento que me for necessá-
rio” (BÍBLIA SAGRADA, 1993) . Por meio dessas declarações de 
Salomão conclui-se que ele tinha a consciência de um modelo 
responsável de consumo. Em pleno século XXI, é preciso iniciar 

um novo tempo de consciência, de seriedade e controle relati-
vo à produção e os modos de consumo, pois esse aumento do 
consumo sem controle retrata bem o caos causado no aspecto 
econômico, social e ambiental.

2.1 CULTURA DO CONSUMO

 O objetivo de toda produção é o consumo, desse modo, 
por meio da publicidade e da mídia houve a construção de no-
vos mercados, com o objetivo de “educar” novos públicos con-
sumidores. Sendo assim, a dominância do valor de troca con-
seguiu suprimir a memória do valor de uso original dos bens 
e a acumulação de bens resultou no triunfo do valor de troca, 
uma vez que todas as diferenças essenciais, tradições culturais 
e qualidades são transformadas em quantidades, o que torna 
a publicidade capaz de fi xar uma gama de imagens nos con-
sumidores. Segundo Bourdieu (1984) e Douglas e Isherwood 
(1980) as formas de consumo como os bens são usados para 
marcar diferenças sociais e transmitir mensagens e demarcar 
fronteiras das relações sociais. Estes dois últimos autores en-
fatizam também que as classes de consumo são defi nidas em 
relação ao consumo de três conjuntos de bens: um conjunto de 
artigos de consumo geral (setor primário), um conjunto tecno-
lógico (setor secundário) e um conjunto de informação (bens 
de informação).
 Featherstone (1995) aborda que importantes fatores 
como mudanças culturais, a industrialização, expansão da 
ciência e tecnologia, o Estado-nação moderno, o mercado 
capitalista mundial, a urbanização e outros elementos infra-
estruturais são designados pela teoria da modernização. Tal 
teoria vem do termo usado na sociologia do desenvolvimento 
para indicar os efeitos do desenvolvimento econômico sobre 
as estruturas e valores tradicionais que infl uenciou a cultura do 
consumo da sociedade moderna e contemporânea.
 Raymond Williams (1976:68) citado por Featherstone 
(1995) afi rma que um dos primeiros usos do termo “consumir” 
signifi cava “destruir, gastar, desperdiçar, esgotar”, o que na 
sociedade capitalista representa um paradoxo. O capitalismo 
também produz imagens e locais de consumo que endossam 
os prazeres do excesso. Tais imagens e locais promovem ain-
da um embaçamento da fronteira entre arte e vida cotidiana, 
além de evocar sonhos parcialmente esquecidos à medida que 
a curiosidade e memória da pessoa é alimentada pela paisa-
gem em constante mutação. Desse modo, a arte se desloca 
para a indústria, verifi cando-se uma expansão das ocupações 
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ligadas à publicidade, marketing, design industrial e mostru-
ário comercial, de modo a produzir a nova paisagem urbana 
estetizada. 
 Benjamin (1982b) enfatizou o momento positivo da 
produção de mercadorias para o consumo em massa, que per-
mitiu à criatividade se libertar da prisão da arte e migrar para 
a multiplicidade de objetos cotidianos produzidos em massa. 
Por outro lado, segundo Wouters, 1986, é preciso controlar a 
carga sensorial para vivenciá-las, pois as imagens podem evo-
car prazeres, perturbações, carnavalização e desordem.
 A nova ética do consumo, que foi apropriada pela in-
dústria da publicidade celebrava a vida para o momento pre-
sente, com ênfase na auto-expressão, a beleza do corpo, o 
paganismo, a liberdade, entre outros fatores dessa ordem. Por 
outro lado, a disponibilidade de uma vasta série de mercado-
rias bens, e experiências para serem consumidas, conservadas, 
planejadas e desejadas pela população em geral é uma das 
características centrais da cultura de consumo. No entanto, 
esse consumo está longe de ser apenas o consumo de utili-
dades destinadas à satisfação de necessidades, desse modo, 
por meio da publicidade, da mídia e das técnicas de exposição 
de mercadorias, é capaz de desestabilizar a noção original de 
uso ou signifi cado dos bens e afi xar neles imagens e signos 
novos, que podem evocar uma série de sentimentos e desejos 
associados. Com tudo isso, os indivíduos são estimulados a 
adotar uma atitude não-utilitária em relação às mercadorias, 
escolhendo com cuidado, arranjando, adaptando e expondo os 
bens, sejam eles quais forem, de modo a produzir uma afi rma-
ção estilística específi ca, capaz de exprimir a individualidade 
do proprietário.

2.2 A MÍDIA E O CONSUMO DESCONTROLADO 

 É evidente que o crescimento acelerado da população 
em todo o mundo causa uma necessidade de um aumento de 
produção de bens de consumo. A cada dia, aparecem novos 
modelos, novas tecnologias, novos produtos, que consequen-
temente aumenta o consumo da sociedade.
 A produção em grande escala e o consumo exagerado 
são ações que acarretam, além do esgotamento dos recursos 
naturais, o comprometimento de ambientes inteiros, já que a 
sociedade não tem noção clara que destino dar a tantas emba-
lagens e objetos em desuso, provocando um acumulo de lixos. 
Além do aumento do volume de lixo causado pelo crescimento 
constante do consumo, é fundamental considerar o fato de que 

esse lixo torna-se a cada dia menos orgânico, isto é, menos 
degradável (Nogueira et al, 2009)
 O consumo excessivo, por sua vez, gera desperdício. 
Panarotto (2008), afi rma que existe uma diferença entre o 
consumo por necessidade e aquele de signifi cado simbólico. 
O consumo de signifi cado simbólico é aquele pelo qual o cida-
dão tende a desejar sempre um novo modelo de aparelho ou 
produto sem ter em vista a sua real fi nalidade. Cita-se como 
exemplo, um telefone celular que tem como fi m efetuar e rece-
ber ligações. No entanto, existem diversos modelos, cada vez 
mais modernos, mais avançados e que desempenham não só a 
sua função principal, mas também inúmeras outras. Juntamen-
te com a mídia e a publicidade, as empresas criam necessidade 
destes bens, induzindo o cidadão ao consumo, muitas vezes, 
desnecessário. 
 As campanhas publicitárias exibidas nos veículos de 
comunicação representam o maior incentivo de consumo. Um 
caso exemplar do excesso de ações publicitárias ocorre com a 
revista semanal Veja da editora Abril, a qual tem como objetivo 
principal levar notícia para o seu público alvo. Para tanto, na 
prática a revista utiliza quase 50% das suas páginas exclusi-
vamente para anúncios. Para exemplifi car, a edições 2341 da 
revista Veja  teve um total de 140 páginas, dentre essas 66 
foram utilizadas exclusivamente para anúncios para promover 
o consumo de produtos eletrônicos, veículos, eletrodoméstico, 
cosméticos, vestuários, serviços bancários e outros segmentos 
de produtos e serviços.  
 Baseado nestes dados conclui-se que o modo de con-
sumo excessivo está relacionado à indução exagerada da pro-
dução do consumo, que por meio de campanhas publicitárias 
de produtos e serviços exibidos nos veículos de comunicação 
de uma maneira massifi cada, persuade as pessoas consumir 
aquilo que não precisa. Branco (1997) condena esse sistema 
de geração de consumo excessivo, conforme o seu aponta-
mento a seguir:  

O consumismo é um processo eticamente condenável, 
pois faz com que as pessoas comprem mais do que re-
almente necessitam. Por meio de complexos sistemas 
de propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e 
recursos espetaculares, industriais e produtores indu-
zem a população a adquirir sempre os novos modelos 
de produtos, lançando fora o que já possuem. (BRANCO, 
1997).

 O governo e a sociedade percebem o problema, po-
rém pouco se faz para controlar o consumo desenfreado do 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 201438 ISSN 2317-7284

ser humano. Tal atitude descabida provoca o caos com relação 
ao meio ambiente. O homem com seu consumo insaciável por 
produtos e as empresas por matérias-primas para a produção 
desses produtos, acabam degradando ainda mais o meio am-
biente e a própria natureza humana. Tal degradação está re-
lacionada com a extração incontrolável dos recursos naturais 
e uma destinação fi nal inadequada dos resíduos produzidos 
neste sistema produção e consumo. (EQUIPE PLANETA, 2006)
 O consumo sustentável está intimamente ligado ao ato 
de comprar produtos mais compatíveis com o ambiente e com 
as pessoas, quer sejam aquelas que os produzem, ou as que os 
consomem. Existem, contudo, outras formas de poupar e pro-
longar a vida útil dos materiais, que devem ser cada vez mais 
incentivadas, como por exemplo, a recusa de um consumismo 
desnecessário, bem como o bom uso dos objetos que se adqui-
re de modo a reparar e recuperar os produtos danifi cados ou 
avariados (TEIXEIRA, 2005). 
 Portanto, é fundamental que a sociedade tenha a cons-
ciência de uma atitude equilibrada no seu modo de consumo, 
de uma maneira que não seja infl uenciada por meio da mídia 
a consumir um produto ou serviço sem uma real necessidade. 
Muitas vezes a pessoa consome apenas pela emoção de ter 
algo tecnologicamente novo ou moderno, o que evidencia um 
modo de consumo irresponsável. O consumo descontrolado é 
apenas um exemplo de desenvolvimento insustentável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As causas do consumismo não sustentável caracte-
rizam-se pela falta de consciência e informação das pessoas 
acerca da fi nitude dos recursos oferecidos pela natureza. Por 
outro lado, existe o mercado da produção do consumo que 
exerce o poder de persuadir as pessoas a consumir coisas que 
não são necessárias para a sua sobrevivência.  
 Para um consumo sustentável é importante que o go-
verno exija uma revolução verde por parte das empresas e 
indústrias com o avanço de tecnologias limpas. É imperioso 
tornar as leis realidade e punir com rigor os agentes polui-
dores. Por outro lado, uma forma de produção do consumo 
sustentável é a apresentação, por parte das empresas, de uma 
estimativa dos recursos naturais necessários para sua ativida-
de, independentemente do preço ou da qualidade, o que pro-
picia a elevação do padrão cultural e educacional da popula-
ção e consequentemente promove um consumo sustentável. A 
educação, informação e as campanhas de conscientização são 

meios para a solução desse problema.
 Ressalta-se que, com relação ao consumo, a questão 
não está em impedir a industrialização e o desenvolvimento de 
um país e do mundo. A verdadeira incompatibilidade situa-se 
entre a preservação ambiental e o exagero como o consumo 
insustentável e o acúmulo privilegiado de riquezas, já que o 
desenvolvimento não ocorre apenas através do seu acúmulo. 
 Os atos de cidadania englobam também a questão do 
consumo, portanto é dever do consumidor desenvolver uma 
visão coletiva da sociedade em relação à comunidade em que 
vive, através da análise do que consome e fazê-lo de modo 
que as gerações futuras não sejam prejudicadas, sendo assim, 
a informação e a conscientização desempenham um papel vi-
tal. Desse modo, a sociedade não mais compactuará com em-
presas não ambientalmente éticas, ou seja, aquelas que não 
têm preocupação na preservação dos recursos naturais.
 É preciso reconstruir o sentimento humano de perten-
cer à natureza, a esse fl uxo de vida do qual se participa. Essa 
mudança de pensamento se dá através da educação ambiental 
e educação para o consumo, da informação e da mudança de 
pequenas atitudes. Com isso, será possível tomar consciência 
de que, por meio da natureza, reencontra-se parte de nossa 
própria identidade humana. 
 Assim, propõe-se que o governo formule estratégia 
que auxilie e exija uma revolução verde por parte das empresas 
e indústrias com o avanço de tecnologias limpas. Além disso, 
este estudo propõe que o consumidor seja orientado e incenti-
vado pelo governo e organizações não governamentais a fazer 
com que seu ato de consumo seja também um ato responsável 
e de cidadania, e fazê-lo de modo com que se preocupe com a 
coletividade atual e futura.  
 Neste caso, com o intuito de haver uma maior cons-
cientização, a informação e a educação desempenham um pa-
pel fundamental, o que contribuirá para que a sociedade não 
mais compactue com empresas não éticas cuja produção não 
é focada na preocupação com o meio ambiente, apenas com a 
geração do consumo e do lucro.

CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL 
RESPONSABILITY

ABSTRACT

 The main goal of this work was to analyze the pro-
duction of consumption and the ways of consumption the 
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society has according to the sustainability of the planet. The 
methodology used in this work was done from the literature 
analysis according to the fi elds of this theme, through biblio-
graphic and documentary research. As a result, it was verifi ed 
that the excess consumption is related to the induction of the 
consumption production which is motivated by advertisements 
of products and services, which stimulates people to consume 
regardless their necessities. This action results in the increasin-
gly pollution of the planet. This way, this work suggests that 
the consumer be guided by the gorvernment and other entities 
in order to make his act of consumption a responsible one and 
an act related to the citizenship, so that it is worried about the 
present and future collectivity.

Key Words: Production of consumption, ways of consumption, 
sustainability
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E SUA 
IMPORTÂNCIA

Evandro Bueno
Ronaldo Coletto da Silva

RESUMO

 Como existe uma elevada carga tributária no Brasil, foi 
realizado um estudo sobre os regimes de tributação atualmen-
te disponíveis: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 
O estudo buscou concretizar a importância de um planejamen-
to tributário como parte de um ferramental indispensável para 
gestão, desenvolvimento e controle da atividade empresarial. 
Assim sendo um planejamento tributário adequado propicia 
redução no recolhimento de tributos ao menor custo fi scal pos-
sível dentro da licitude, possibilitando crescimento do resulta-
do anual e de longo prazo. O estudo foi realizado através de 
uma análise comparativa entre os três regimes de tributação, 
toma como referência a DRE publicada no site http://www.rbs.
com.br/investidores/downloads/RBSPar_DFDez2011Port.pdf. 
Esse comparativo foi de fundamental importância para ilustrar 
o quanto é importante o planejamento tributário e sua infl uên-
cia nos resultados da empresa.

Palavras-chave: 1. Regimes de Tributação 2. Redução de Cus-
tos 3. Planejamento Tributário

1 INTRODUÇÃO
 
 A cobrança de tributos remonta ao tempo dos Estados 
Absolutistas, que, em troca do pagamento de um determinado 
valor, concediam aos súditos o direito de habitar em suas ter-
ras e ter sua proteção. A conquista de um Estado Democrático 
de Direito possibilita a limitação do poder de tributar do Es-
tado, mediante o respeito às Leis, que são superiores a ele. O 
poder de tributar é uma parcela da soberania estatal, que tem 
o fi m de atender às despesas deste Estado. Por ser Democrá-
tico, seu poder deve emanar do povo. Esta democracia se dá 
de forma representativa, são os eleitos pelo povo que devem 
estabelecer as normas estatais. Neste Estado, as normas es-
tatais são a Constituição e as Leis, que são produzidas pelos 
representantes do povo. Uma das funções da existência da lei 
é limitar o poder do Estado de tributar. O Estado que, além 
de garantir a democracia e primar pela legalidade, reconhece 

como um de seus fundamentos a manutenção do bem-estar 
social, é conhecido como Estado de Bem Estar Social. Neste sis-
tema os tributos, além de manter a estrutura estatal, também 
devem possibilitar aos seus cidadãos algumas prerrogativas, 
tais como saúde, educação, habitação, lazer. 
 A República Federativa do Brasil hoje se constitui em 
um Estado Democrático de Direito, conforme dispõe o artigo 
1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF). Seus artigos 5º e 6º, ainda, informam tratar-se de um Es-
tado que se propõe ao bem-estar social, ao garantir os direitos 
individuais e sociais de seus cidadãos. 
 Contudo, para garantir o que determina a Constitui-
ção, o Estado de Bem Estar- Social necessita arrecadar um valor 
mais expressivo do que um Estado Liberal que apenas garan-
te sua manutenção. Esta fi nalidade busca justifi car a elevada 
carga tributária que hoje vige no Brasil. Devido à grandeza 
do território nacional, suas determinantes particularidades, por 
abranger nas esferas federal, estadual e municipal um sistema 
tributário repleto de leis e normas, que precisam ser obser-
vadas atenciosamente a fi m de não realizar recolhimento de 
tributos desnecessários, duplicados, indevidos ou até deixar 
de recolher algum tributo devido. Contudo, as legislações que 
regulamentam a tributação no Brasil são complexas, por ve-
zes incongruentes. Esta situação incentiva a iniciativa privada, 
dentro da legalidade, a buscar a melhor forma de gerir seus 
negócios em virtude da lei posta. 
 Cumprir o disposto em lei e ter uma atividade lucrativa 
exige planejamento e organização das empresas e empresários 
atuantes no Brasil. Dessa forma, a análise, discussão e enten-
dimento de conceitos de legislação tributária torna-se de fun-
damental importância, de modo que o gestor de uma empresa 
possa certifi car que os seus negócios estão sendo conduzidos e 
pagando-se apenas os tributos devidos, planejam-se a melhor 
forma de adimpli-los, e fi xam-se as estratégias que a empresa 
deve adotar para otimizar sua atuação. Em verdade, deve o 
planejamento tributário ser parte integrante do planejamento 
estratégico da empresa. Sem esta concepção, ou a falência é 
certa, ou se parte para a informalidade. Há a necessidade de 
compreender como tal conduta pre¬ventiva e lícita, praticada 
pelo contribuinte com o intuito da redução da carga tributária 
pode e deve refl etir resultados consideráveis às empresas. As-
sim sendo, o planejamento tributário se torna um ferramental 
indispensável para melhor gestão, desenvolvimento e contro-
le da atividade empresarial. Um planejamento tributário ade-
quado propicia redução no recolhimento de tributos ao menor 
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custo fi scal possível dentro da licitude, a Blindagem, proteção 
patrimonial e com um regime de tributação adequado, possi-
bilitar ganhos e aumento do resultado anual e em longo prazo. 
Portanto, aqui se propõe conceituar os tributos, regimes tribu-
tários, planejamento tributário, seus benefícios e ônus, bem 
como demonstrar com comparativo entre os regimes de tri-
butação a importância da aplicabilidade de um planejamento 
tributário efi ciente.

2. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

 O conceito dado pelo Código Tributário Nacional - CTN 
(Lei n.5.172/66) em seu art. 96 é: “Art.96. A expressão legis-
lação tributária compreende as leis, os tratados e convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídi-
cas a eles pertinentes”.
 “O sistema tributário brasileiro encontra-se instituído 
nos artigos 145 a 162, CF, dentre outros. A lei complementar 
que o regulamenta é a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
também conhecido como Código Tributário Nacional - CTN, 
que dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui as nor-
mas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados 
e aos Municípios.”

3.TRIBUTOS

 O conceito de tributos pode ser encontrado no Código 
Tributário Nacional (CTN) que em seu art. 3º defi ne: 

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsó-
ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada, 

Segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2012, p.5) 

[...] o Código Tributário Nacional conceitua tributo como 
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua san-
ção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada, e que, é 
possível decompor sua defi nição em: prestação pecuni-
ária – signifi ca que o tributo deve ser pago em unidades 
de moeda corrente; - compulsória – signifi ca obrigação 
independente da vontade do contribuinte; - em moeda 
ou cujo valor se possa exprimir – signifi ca que os tribu-
tos são expressos em moeda corrente nacional (reais) ou 
por meio de indexadores; - que não constitua sansão de 

ato ilícito – signifi ca que as penalidades pecuniárias ou 
multas não se incluem no conceito de tributo; - instituída 
em Lei – signifi ca que só existe a obrigação de pagar o 
tributo se uma norma jurídica com força de lei estabele-
cer essa obrigação; e por fi m, cobrada mediante ativida-
de administrativa plenamente vinculada – que signifi ca 
a autoridade não possui liberdade para escolher a me-
lhor oportunidade de cobrar o tributo, ou seja, a lei já 
estabelece todos os passos a serem seguidos.

 Segundo Fabretti (2013, p.106) “analisando o Art. 3º 
do CTN, pode-se resumir o conceito de tributo, afi rmando que 
é sempre um pagamento compulsório em moeda, forma nor-
mal de extinção da obrigação tributária.”

4 REGIMES TRIBUTÁRIOS

4.1 Lucro Real

 De acordo com o Art. 247 do RIR/1999:

[...] lucro real é o lucro líquido do período de apuração 
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas pela legislação fi scal. A deter-
minação do lucro real será precedida da apuração do 
lucro líquido de cada período de apuração com obser-
vância das leis comerciais.

 
 Segundo consulta no site da receita federal:

[...] é a base de cálculo do imposto sobre a renda apura-
da segundo registros contábeis e fi scais efetuados siste-
maticamente de acordo com as leis comerciais e fi scais. 
A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de 
Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões 
ao lucro líquido do período de apuração (trimestral ou 
anual) do imposto e compensações de prejuízos fi s-
cais autorizadas pela legislação do imposto de renda, 
de acordo com as determinações contidas na Instrução 
Normativa SRF nº 28, de 1978, e demais atos legais e 
infra legais posteriores.

4.2 Lucro Presumido / Arbitrado

 Segundo defi nição, 

[...] o lucro presumido é uma forma de tributação simpli-
fi cada para determinação da base de cálculo do imposto 
de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estive-
rem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro 
real. O imposto de renda é devido trimestralmente. A 
opção pelo regime de tributação com base no lucro pre-
sumido será manifestada com o pagamento da primeira 
ou única quota do imposto devido correspondente ao 
primeiro período de apuração de cada ano-calendário. 
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A pessoa jurídica que iniciar atividades a partir do se-
gundo trimestre manifestará a opção com o pagamento 
da primeira ou única quota do imposto devido relativa 
ao período de apuração do início de atividade. A opção 
pela apuração do imposto de renda com base no lucro 
presumido é irretratável para o ano-calendário (Lei nº 
9.718, de 1998, art. 13, § 1º).

 O Lucro Presumido:
 

[...] é uma forma de tributação simplifi cada para deter-
minação da base de cálculo do imposto de renda e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL das pes-
soas jurídicas. A sistemática é utilizada para presumir o 
lucro da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e 
outras receitas sujeitas à tributação.Em termos gerais, 
trata-se de um lucro fi xado a partir de percentuais pa-
drões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta - ROB. 
Sobre o referido resultado somam-se as outras receitas 
auxiliares (receitas fi nanceiras, alugueis esporádicos, en-
tre outras). Assim, por não se tratar do lucro contábil 
efetivo, mas uma mera aproximação fi scal. 

4.3 SIMPLES Nacional

 O Simples Nacional  “é um regime tributário diferencia-
do, simplifi cado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006”. 

 O Simples Nacional 

[...] é um regime compartilhado de arrecadação, cobran-
ça e fi scalização de tributos aplicável às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Abrange 
a participação de todos os entes federados (União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios).É administrado por 
um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos 
Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios.

 O SIMPLES 

[...] é uma forma simplifi cada e englobada de recolhi-
mento de tributos e contribuições, tendo como base 
de apuração a receita bruta; foi instituído, a partir de 
01.07.2006, pela Lei Complementar 123/2006.As pes-
soas jurídicas que se enquadram na condição de micro-
empresa ou empresa de pequeno porte poderão optar 
pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte – SIMPLES

5 FERRAMENTAS DE ANÁLISES

5.1 Balanço Patrimonial

 Balanço Patrimonial

[...]  é a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada 
data, a posição patrimonial e fi nanceira da entidade.No 
balanço patrimonial, as contas deverão ser classifi cadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a aná-
lise da situação fi nanceira da empresa. De acordo com 
o § 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, as demonstrações 
de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior, para fi ns de comparação. O Balanço Patrimo-
nial é constituído pelo:- Ativo compreende os bens, os 
direitos e as demais aplicações de recursos controlados 
pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos 
futuros, originados de eventos ocorridos.- Passivo com-
preende as origens de recursos representados pelas 
obrigações para com terceiros, resultantes de eventos 
ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. - 
Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da 
Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor 
do Ativo e o valor do Passivo. 

 De forma sucinta, 

[...] o balanço patrimonial é basicamente um levanta-
mento por parte contábil, onde é justifi cada a situação 
fi nanceira e econômica de um determinado empreendi-
mento. Sua metodologia de apresentação de dados é 
composta por agrupamentos dos relativos saldos credo-
res da empresa, juntamente com o saldo devedor, estes 
relativos a uma data específi ca ou período. Este dito 
“balanço” representa a situação econômica e também 
fi nanceira do empreendimento em determinada data, 
sendo sua análise documentada como ofi cial perante as 
operações contábeis realizadas pela empresa. 

 Segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2012, 
p.30), 

[...] é importante destacar que balanço patrimonial não 
é apenas um mero agrupamento de contas. É antes de 
tudo um juízo de valor. Pressupõe a avaliação dos bens 
sociais mediante critérios que a lei não poderia deixar 
ao arbítrio do administrador e de seu contador. Era ne-
cessário transforma-los em critérios objetivos, já que não 
havia, entre nós, uma codifi cação uniforme de princípios 
contábeis, que a lei pudesse simplesmente referir. Por 
isso, a Lei n. 6.404/76 dedicou 25 artigos às demons-
trações contábeis, artigos 175 a 200, reunindo ali regras 
essenciais que darão a orientação básica que norteará, 
nos casos concretos, a solução das situações previstas. 
Paralelamente, tais normas procuraram corrigir ou coibir 
práticas que pudessem distorcer os resultados e a ava-
liação do patrimônio.

 Segundo Assaf Neto (2012, p.57).
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O balanço apresenta a posição patrimonial e fi nancei-
ra de uma empresa em dado momento. A informação 
que esse demonstrativo fornece é totalmente estática 
e, muito provavelmente, sua estrutura se apresentará 
relativamente diferente algum tempo após seu encer-
ramento. No entanto, pelas relevantes informações de 
tendências que podem ser extraídas de seus diversos 
grupos de contas, o balanço servirá como elemento de 
partida indispensável para o conhecimento da situação 
econômica e fi nanceira de uma empresa.

 Segundo Assaf Neto, (2012, p.59), demonstração da 
estrutura básica do balanço patrimonial:

ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
     Realizável a Longo Prazo
     Investimento
     Imobilizado
     Intangível

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
PATRIMONIO LÍQUIDO
     Capital Social
     Reservas de Capital
     Ajustes de Avaliação 
Patrimonial
     Reservas de Lucros
     Ações em Tesouraria
     Prejuízos Acumulados

5.2  Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

 Segundo Assaf Neto, (2012, p.76).

A demonstração de resultado do exercício (DRE) visa for-
necer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro 
ou prejuízo) auferidos pela empresa em determinado 
exercício social, os quais são transferidos para contas 
do patrimônio líquido. O lucro (ou prejuízo) é resultante 
de receitas, custos e despesas incorridos pela empresa 
no período e apropriados segundo o regime de compe-
tência, ou seja, independentemente de que tenham sido 
esses valores pagos ou recebidos.

Por defi nição, 

A DRE apresenta grande utilidade aos investidores, aos 
bancos fi nanciadores, ao governo e aos administradores 
das empresas, que podem avaliar através dela sua capa-
cidade e, quando necessário, modifi car a administração 
da empresa. Quando a DRE retrata a real situação da 
empresa torna possível uma administração voltada para 
a efi ciência e a competência, e é fl exível aos interesses 
dos usuários de maneira geral.

 Segundo Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamen-
te relevante para avaliar desempenho da empresa e a efi ci-

ência dos gestores em obter resultado positivo. O lucro é o 
objetivo principal das empresas”.
 De acordo com Gonçalves (1996, p.315) “A Demons-
tração do Resultado do Exercício apresenta, de forma resumi-
da, as operações realizadas pela empresa, durante o exercício 
social, demonstrada de forma a destacar o resultado líquido do 
período”.
 Para Ludícibus (2004, p.194)  “A Demonstração do Re-
sultado do Exercício é um resumo ordenado das receitas e des-
pesas da empresa em determinado período. É apresentada de 
forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 
despesas e em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuí-
zo)”.
 Segundo Assaf Neto, (2012, p.77), representação da 
demonstração do resultado de acordo com a Lei das S.A.:

Tabela 01:

(-)
(-)
=
(-)
=
(-)
(-)
(-)

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
=
(-)
=

(-)
(-)

(+)
=

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS
Descontos concedidos e devoluções
Impostos sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA
Custo dos Produtos Vendidos e/ou Serviços Prestados
RESULTADO BRUTO
Despesas / Receitas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas de Vendas
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros sobre Capital Próprio
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
Provisão para IR e Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E 
CONTRIBUIÇÕES
Participações
Contribuições
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio
RESULTADO (LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO POR AÇÃO

6 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

 Segundo Fabretti (2013, p.8) “O estudo feito preventi-
vamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, 
pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alter-
nativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento Tri-
butário.”
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 O Planejamento Tributário é afi rmado por Domingues 
(2000, p.112) como:

Atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma 
estritamente preventiva, projeta os atos e fatos admi-
nistrativos com o objetivo de informar quais os ônus 
tributários em cada uma das opções legais disponíveis, 
cuidando de implementar aquela menos onerosa, for-
mando um conjunto de condutas, comissivas, da pessoa 
física ou jurídica, realizadas antes ou depois da ocorrên-
cia do fato gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transfe-
rir ou postergar legalmente os ônus dos tributos.

 Segundo Ribeiro e Pinto (2012, p.5)

O planejamento tributário consiste na defi nição de es-
tratégias que possibilitem o gerenciamento de assuntos 
relacionados ao cumprimento de obrigações principais e 
acessórias na relação do contribuinte (entidade) com o 
fi sco (governo).” e ainda complementa, “A principal meta 
desse gerenciamento é reduzir ao máximo a carga tribu-
tária da organização, não só com uma programação que 
possibilite o prévio conhecimento dos montantes dos 
tributos e das respectivas datas de seus recolhimentos, 
como também com o melhor aproveitamento possível 
das faculdades, permissões e, inclusive das lacunas ou 
brechas existentes na legislação que viabilizem reduzir, 
mitigar ou mesmo eliminar a obrigação de recolher o 
tributo, ainda que pela sua postergação, sem, contudo, 
infringir dispositivos legais.

 De acordo com Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes 
(2012, p.22)

Entende-se por planejamento tributário uma forma lícita 
de reduzir a carga fi scal, o que exige alta dose de co-
nhecimento técnico e bom-senso dos responsáveis pelas 
decisões estratégicas no ambiente corporativo. Trata-se 
do estudo prévio à concretização dos fatos administrati-
vos, dos efeitos jurídicos, fi scais e econômicos de deter-
minada decisão gerencial com o objetivo de encontrar 
alternativa legal menos onerosa para o contribuinte.

 Ainda segundo Frabetti (2005, p.152-153) “Portanto, 
devem-se estudar e identifi car todas as alternativas legais apli-
cáveis ao caso ou existência de lacunas (“brechas”) na lei, que 
possibilitem realizar a operação pretendida, da forma menos 
onerosa possível para o contribuinte, sem contrariar a lei.”

 Borges (2000, p.55 ) por sua vez, menciona que: 

[...] a natureza ou essência do planejamento fi scal – ou 
tributário – consiste em organizar os empreendimentos 
econômico-mercantis da empresa, mediante o emprego 
de estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a 
concretização da hipótese de incidência tributária ou, 

então, de fazer com que suas materialidades ocorra na 
medida ou no tempo que lhe sejam mais propícios, Tra-
ta-se, assim, de um comportamento técnico-funcional, 
adotado no universo dos negócios, que visa excluir, re-
duzir ou adiar os respectivos encargos tributários.

7 ANÁLISE POR COMPARATIVO DE REGIME TRIBUTÁRIO

 De acordo com o Decreto 3.000 de 26 de Março de 
1999, as empresas podem optar por três formas de tributação, 
a saber: SIMPLES, Lucro Presumido e Lucro Real. 
 Segundo a LEI COMPLEMENTAR N º 139, DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 2011,

[...] os impostos que incidem sobre os optantes pelo 
SIMPLES, são diferenciados por setores:Simples Nacional 
– Comércio - Anexo I desta Lei Complementar; Simples 
Nacional - Indústria - Anexo II desta Lei Complementar; 
Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis 
e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C 
e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar - Anexo III; 
Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação 
de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar - Anexo IV; Simples Nacional - Receitas 
decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 
5º-D do art. 18 desta Lei Complementar - Anexo V

A tabela a seguir mostra:
Tabela 02:
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 Segundo está disponível para consulta no Site: o IRPJ 
sobre o Lucro Presumido será pago sobre a base de cálculo 
presumida, à alíquota de 15%. Pode-se acrescentar adicional 
a essa cobrança, respeitando regra específi ca, caso lucro pre-
sumido exceda o valor de R$ 20,000,00 multiplicados pelo nu-
mero de meses da apuração. COFINS e PIS incidirão respecti-
vamente nos percentuais de 3,0% e 0,65% sobre faturamento 
bruto.
 Por força do artigo 22 da Lei 10.684/2003, a base de 
cálculo da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro presumido corresponderá a12% da receita bruta nas 
atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de 
transporte, disponível no site:
 Segundo o IRPJ para empresas optantes pelo regime 
de Lucro Real será pago sobre a base de cálculo, lucro líquido, 
à alíquota de 15%. Pode-se acrescentar adicional a essa co-
brança, respeitando regra específi ca, caso lucro liquido exceda 
o valor de R$ 20,000,00 multiplicados pelo numero de meses 
da apuração. CSLL, partir de 01.02.2000 a alíquota é de 9% 
(nove por cento). COFINS e PIS incidirão respectivamente nos 
percentuais de 7,6% e 1,65% sobre faturamento, 
 Comparativo de DRE nos três Regimes de Tributação, 
setor de comércio/indústria. Conforme a tabela a seguir:
Tabela 03:

8 INTERPRETAÇÕES / NOTAS:

 Trata-se de empresa com faturamento em milhões, 
logo se dá a obrigatoriedade do regime de tributação por Lucro 
Real. Para fi ns de estudos comparativos dos três regimes de tri-
butação, foi utilizado no quadro o Demonstrativo de Resultado 
do Exercício fi ndado em 31 de Dezembro de 2011, 
 Na Simulação 1 realizada nos critérios do Lucro presu-
mido, o valor do imposto de renda e contribuição social subiu 
de 45.665MM no lucro real para 49.536 apresentando um au-
mento de 8,48%, representando 3.871MM.
 Já na Simulação 2, embora não sendo real, pois a em-
presa não poderia ser enquadrada no Regime SIMPLES Nacio-
nal, foi utilizada a alíquota máxima do regime, 11,61% sobre 
faturamento, o que representou 56.245MM, em comparação 
com lucro real, um aumento de 10.580MM, 23,17%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Para que se possa elaborar de maneira efi ciente o Pla-
nejamento Tributário para uma empresa, é necessário conhecer 
as formas de tributação e quais os impostos e as contribuições 
que as empresas são obrigadas a recolher aos cofres públicos. 
Visto o conceito de tributos, e conhecer os três regimes tri-
butários disponíveis no Brasil, analisa-se o comparativo com 
os mesmos dados através de simulações nos três, visualiza-se 
claramente que é preciso organizar de forma criteriosa e com 
muito bom-senso o planejamento tributário de uma empresa, 
pois  um direcionamento mal aconselhado pode resultar em 
grandes perdas para a empresa, devido ao recolhimento de 
imposto desnecessariamente, e em contraposição, um bom 
planejamento tributário, ajustado ao direcionamento correto 
do regime tributário poderá proporcionar para a empresa um 
resultado signifi cativo nos lucros a ser distribuído aos acionis-
tas. 

TAX PLANNING AND ITS IMPORTANCE

ABSTRACT

 As there is a high tax burden in Brazil, a study was con-
ducted on taxation schemes currently available: Income, Presu-
med Income and National Simple. The study sought to realize 
the importance of tax planning as part of a tooling necessary 
for management, development and control of business activity. 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 201446 ISSN 2317-7284

Therefore proper tax planning provides a reduction in tax col-
lection at the lowest cost possible tax within the lawful, ena-
bling growth of annual results and long-term. The study was 
conducted through a comparative analysis between the three 
regimes of taxation with reference to the DRE http://www.rbs.
com.br/investidores/downloads/RBSPar_DFDez2011Port.pdf 
published on the site. This comparison was of fundamental im-
portance to illustrate how important it is tax planning and its 
infl uence on company results.

Keywords: 1. Taxation schemes 2. Cost Reduction 3. Tax Plan-
ning
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RESUMO 

 O propósito deste estudo é investigar o perfi l das pes-
soas que guardam recursos poupados em instituições fi nan-
ceiras, bem como identifi car o perfi l desses investidores.  Em 
tempos em que a informação é algo precioso à sociedade, e 
que o aumento do poder aquisitivo só é possível para aque-
les que administram efi cientemente seus recursos disponíveis, 
é necessário o conhecimento dos investimentos no mercado, 
bem como suas rentabilidades e impostos.  Inicialmente, reali-
zou-se uma pesquisa bibliográfi ca acerca das aplicações fi nan-
ceiras, especialmente as pós-fi xadas em Certifi cado de Depó-
sito Interfi nanceiro – CDI.  Para o conhecimento do perfi l dos 
investidores, realizou-se uma pesquisa de campo por meio de 
formulário, em instituições fi nanceiras da cidade de Rio Verde, 
em setembro de 2013.  Os resultados apontam a maioria das 
pessoas que poupam não têm rendas tão altas e acreditam que 
os investimentos rendem menos que a realidade. 

Palavras-Chave: Investimentos.  Aplicações fi nanceiras.  CDI.  

INTRODUÇÃO

 Em tempos em que a informação é algo precioso à so-
ciedade, e que o aumento do poder aquisitivo só é possível 
para aqueles que administram efi cientemente seus recursos 
disponíveis, é indispensável que se tenha conhecimento sobre 
os investimentos oferecidos no mercado e sobre os resultados 
esperados, para que a escolha da opção de onde investir os 
recursos que sobram do orçamento seja a mais acertada, ou 
seja, a mais rentável. 
 Diante disso, esse trabalho busca estudar e descobrir 
o perfi l das pessoas que guardam recursos poupados em ban-

1 Aluno de Pós-Graduação de Gestão Estratégica Empresarial da FAR / 
turma 2012/2 (Bacharel em Administração)
2 Aluna de Pós-Graduação de Gestão Estratégica Empresarial da FAR / 
turma 2013/1 (Gestão e Comunicação Empresarial)
3 Coordenador do Curso de Pós-Graduação da FAR (Doutorando em Ciên-
cias dos Materiais)

cos ou cooperativas de crédito. Também busca identifi car qual 
é o conhecimento desse investidor acerca das aplicações que 
realiza principalmente seu entendimento sobre as aplicações 
pós-fi xadas em Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro (CDI).
 Para tanto, necessário se faz um estudo acerca das li-
nhas de investimento em aplicações pós-fi xadas no mercado 
fi nanceiro, buscar compreender e conhecer as formas de ren-
dimentos das aplicações pós-fi xadas em CDI nas instituições 
fi nanceiras e seus impostos, o qual será realizado por meio da 
pesquisa bibliográfi ca.
 Em seguida, será levantado o mercado consumidor 
deste produto, busca identifi car quem é o aplicador nas insti-
tuições fi nanceiras, realiza uma investigação das informações 
e motivos desta busca, e será feita uma pesquisa de campo e 
levantar o perfi l do aplicador e a percepção do mesmo em re-
lação ao produto investigado. A pesquisa será realizada dentro 
de instituições fi nanceiras, através de um formulário objetivo 
para uma tabulação quantitativa dos dados, sendo direciona-
da a pessoas que poupam recursos, e não a pessoas que to-
mam créditos. 

APLICAÇÕES 

 O processo de decisão para aplicação fi nanceira em 
empresas que têm recursos disponíveis em caixa não é tão 
simples.  

Os investimentos a longo prazo representam gastos 
substanciais de fundos que comprometem uma empresa 
com determinada linha de ação. Em consequência ela 
deve ter procedimento para analisar e selecionar ade-
quadamente seus investimentos de longo prazo. (...) À 
medida que o tempo passa, os ativos imobilizados po-
dem tornar-se obsoletos ou exigir reforma; nesses mo-
mentos, também pode ser necessário tomar decisões 
fi nanceiras. (GITMAN, 2004, p. 304)

 O fato que Gitman (2004, p. 304) esclarece, é que 
investimento não se faz sem planejamento. É necessária a 
análise do investimento, pois a aplicação de recursos em ati-
vo imobilizado pode ter uma valorização signifi cativa; porém, 
o mesmo pode gerar gastos para conservá-lo em estado de 
contínua valorização. Aplicações realizadas diretamente com 
instituições fi nanceiras, além de ter índice de liquidez maior, 
em sua maioria gera garantia de resultados positivos.
 No Brasil existem inúmeras linhas de investimento 
em instituições fi nanceiras com alto índice de liquidez. Ferrari 
(2010, p. 432) destacou três tipos de aplicações fi nanceiras: 
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aplicação de liquidez imediata, aplicação com rendimento pre-
fi xado e aplicação com rendimento pós-fi xado. Neste artigo 
será destacada aplicação fi nanceira com correção pós-fi xada 
em Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro - CDI. Ferrari (2010, 
p. 433) defi niu aplicação pós-fi xada como “aquela que o in-
vestidor só saberá o seu rendimento fi nanceiro no dia do seu 
resgate”.
 Para se ter um conceito mais aprimorado de CDI, Abreu 
(2011, p. 28) defi ne:

Os Certifi cados de Depósito Interfi nanceiro são títulos 
de emissão das Instituições Financeiras, que lastreiam 
as operações de mercado interbancário. Suas caracterís-
ticas são idênticas as de um CDB, mas sua negociação 
é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, por-
tanto, transferir recursos de uma instituição fi nanceira 
para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja 
mais fl uido, quem tem dinheiro sobrando empresta para 
quem não tem.
A taxa média diária do CDI é utilizada como parâme-
tro para avaliar a rentabilidade de fundos, como os DI, 
por exemplo. O CDI é utilizado para avaliar o custo do 
dinheiro negociado entre os bancos, no setor privado 
e, como o CDB (Certifi cado de Depósito Bancário), essa 
modalidade de aplicação pode render taxa prefi xada ou 
pós-fi xada.

 Quando um banco ou cooperativa de crédito precisa 
de dinheiro de um dia para o outro para cobrir défi cit em caixa, 
ele solicita para outra instituição o montante necessário e paga 
o juro de um dia para o credor. Da mesma forma, a organiza-
ção que tem recurso sobrando pode emprestar para a outra e 
cobrar a taxa de juros diária. A média desse juro pago gera o 
índice DI. Esse índice é utilizado como taxa de referência em 
muitas linhas de aplicações de liquidez imediata, na maioria 
das vezes com proporção referenciada à taxa. Como por exem-
plo:aplicação fi xada em 90% do CDI.
 Já Sanvicente (2002, p. 62) esclarece em seu artigo, 
que não há maneira de prever as oscilações de mercado:

O Investidor não leva em muito em conta o comporta-
mento passado do mercado, a não ser que acreditasse 
na capacidade de prever o que ocorreria com o mercado 
no intervalo entre o que é observado publicamente e o 
momento em que sua operação de aplicação ou resgate 
ocorre.

 Não há forma que possa prever a variação que aconte-
cerá em qualquer índice que possui fi xação futura, como o CDI. 
Isso signifi ca que é impossível saber qual o valor capitalizado 
sobre o seu patrimônio investido no momento do resgate, ou 

em qualquer momento futuro, haja vista, como já observado 
acima, que no caso do CDI, o índice é defi nido somente após 
ser praticado pelas instituições fi nanceiras.
 O quadro 1 apresenta de forma dinâmica, um resumo 
dos principais investimentos e suas respectivas características.
 Quadro Síntese de Investimentos, por Lovato (2011, p. 
44):

Resumo das Principais Características dos Investimentos

Juros
Ca-

rência 
Liqui-
dez

Risco Tributação FGC

LTN
Pré-fi xa-

dos
Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

NTN-F
Pré-fi xa-

dos
Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

LFT
Pós-fi -
xados

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

NTN-B
Pós-fi -
xados

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

CDB
Pré ou 
Pós-fi -
xado

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Possui

Caderneta 
de Poupan-

ça

Pré-fi xa-
da

Não 
há

Alta Baixo Isento Possui

Letras Hipo-
tecárias

Pré ou 
Pós-fi -
xado

Míni-
mo 06 
meses

Baixa Baixo Isento Possui

Notas Pro-
missórias

Pós-fi -
xados

06 
meses 

a 2 
anos

Média
Mé-
dio

Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

Debêntures
Pré ou 
Pós-fi -
xado

2 a 3 
anos

Média
Mé-
dio

Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

Ações Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto

Para resga-
tes até R$ 
20.000.00 
por mês, 

fi cam 
isentos de 
IR. Acima 

deste valor 
15% de IR 
sobre o lu-
cro e 20% 

sobre o 
Day Trade

Não 
pos-
sui

Dividendos Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto 
ou 

Baixo
Isento

Não 
pos-
sui
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Juros Sobre 
Capital 
Próprio

Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto 
ou 

Baixo

15% IR 
sobre o 
lucro

Não 
pos-
sui

Fonte:Lovato (2011, p. 44)

 Percebe-se nos investimentos demonstrados diferentes 
características.  O quadro 1serve para direcionar os investido-
res a melhor fazer suas escolhas de acordo com o seu perfi l. 
O quadro2, a seguir, demonstra o rendimento anual bruto, ou 
seja, sem considerar a dedução dos impostos e taxas, das prin-
cipais aplicações disponíveis no mercado nacional.

 Quadro 2–Histórico de Rentabilidade Bruta (sem dedu-
zir os impostos e taxas) por Lovato (2011, p. 44):

CDI

CDB Pós-
-fi xado a 
97,5% de 

CDI

POUPAN-
ÇA

TÍTULOS 
DO GO-
VERNO

IBOVES-
PA

Ano
Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

1996 27,01% 26,33% 16,34% 24,40% 63,80%

1997 24,53% 23,91% 16,85% 22,35% 44,80%

1998 28,61% 27,89% 15,16% 29,63% -33,50%

1999 25,17% 24,54% 12,76% 28% 151,90%

2000 17,40% 16,96% 8,32% 17,72% -10,70%

2001 17,21% 16,96% 8,63% 16,06% -11%

2002 19,09% 18,61% 9,27% 20,62% -17%

2003 23,28% 22,70% 11,21% 23,61% 97,30%

2004 16,17% 15,76% 8,10% 17,74% 17,80%

2005 19,08% 18,60% 9,21% 18% 27,70%

2006 15,03% 14,65% 8,40% 13,19% 32,90%

2007 11,77% 11,47% 7,77% 11,18% 43,60%

2008 12,37% 12,06% 7,90% 13,66% -41,20%

2009 9,90% 9,65% 7,05% 8,65% 82,70%

2010 9,74% 9,49% 6,90% 9,68% 1%

Fonte:Lovato(2011, p. 44)

 Segundo Filho (2003, p. 244),as aplicações mais co-
muns em renda fi xa são a caderneta de poupança, certifi cado 
de depósito interbancário (CDI) e fundo de renda fi xa, e são 
indicados para investidores conservadores, que não gostam 
de se arriscar. Usualmente não apresentam surpresas aos seus 
aplicadores, a não ser que exista algum “Plano”, que acaba 
congelando os investidores, como aconteceu com o “Plano 
Collor” em 1990.  São operações utilizadas para pessoas que 
irão utilizar seu capital em curto prazo.

 A tributação em aplicações fi nanceiras é resgatada 
através de dois impostos, como citou Bergmann (2008, p. 19): 
“deve-se salientar que as aplicações fi nanceiras no Brasil es-
tão sujeitas a cobranças de Imposto de Renda e IOF (Imposto 
sobre Operação Financeira)”. Bergmann (2008 p. 19) ainda es-
pecifi cou a forma de tributação do Imposto de Renda sobre as 
aplicações:

Os fundos que a Receita Federal classifi ca como de Lon-
go Prazo, possuem uma alíquota de 22,5% a.m. para 
aplicações com prazo até 180 dias, reduzindo-se para 
20%, de 181 a 360 dias, para 17,5% de 361 a 720 dias 

e para 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

 Já a tributação pelo IOF, de acordo com Defaveri (2005, 
p. 68) é realizada da seguinte maneira:

 Quadro 3–Análise de Produtos de Investimento no 
Mercado Financeiro e de Capitais

Dias % Limite Dias % Limite Dias % Limite

1 96% 11 63% 21 30%

2 93% 12 60% 22 26%

3 90% 13 56% 23 23%

4 86% 14 53% 24 20%

5 83% 15 50% 25 16%

6 80% 16 46% 26 13%

7 76% 17 43% 27 10%

8 73% 18 40% 28 6%

9 70% 19 36% 29 3%

10 66% 20 33% 30 0%

Fonte: Defaveri (2005, p. 68) 

 Com base nas duas citações supra, pode-se certifi car 
que quanto maior o tempo que o dinheiro fi car guardado em 
investimento pós-fi xado em um banco ou cooperativa de crédi-
to, menor será o imposto que este investidor irá desembolsar. 
No caso do IOF, a partir do trigésimo dia aplicado, não existe 
mais incidência desse imposto. É importante frisar que esta 
tributação é feita com referência no valor do rendimento, e não 
no valor total aplicado ou capitalizado. É indispensável afi rmar 
que o imposto só será cobrado caso haja resgate no período 
citado acima.
 As formas de tributação, tanto Imposto de Renda 
quanto o Imposto sobre Operação Financeira (IOF), ainda se 
mantém nos mesmos percentuais até os dias de hoje, isto é, 
não há lei ou emenda constitucional que informe alguma plano 
de mudança destes índices.
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 Realizou-se uma pesquisa de campo para atender aos 
objetivos propostos neste trabalho, quais sejam, o de estudar 
e descobrir o perfi l das pessoas que guardam recursos poupa-
dos em bancos ou cooperativas de crédito, bem como a iden-
tifi cação do conhecimento do investidor acerca das aplicações 
que realiza e seu entendimento sobre o Certifi cado de Depósi-
to Interfi nanceiro (CDI).

3.1 Pesquisa de campo

 A pesquisa de campo teve como instrumento o formu-
lário, o qual foi elaborado com 19 questões fechadas e objeti-
vas.  A pesquisa foi realizada nas instituições fi nanceiras Banco 
do Brasil, SICREDI e Itaú, na cidade de Rio Verde, no período 
de 17 de setembro a 25 de setembro de 2013.  Foram pesqui-
sadas 25 pessoas. Na instituição Sicredi, localizado na Avenida 
Presidente Vargas, foi realizado dentro da empresa durante o 
horário de expediente na fi la de espera dos caixas. Já no Banco 
do Brasil e no Itaú, foi realizada a pesquisa em horários aleató-
rios na área dos caixas eletrônicos (autoatendimento).
 Para a seleção do pesquisado, no primeiro momento 
da abordagem, foi questionado se o mesmo poupava dinheiro; 
sendo a resposta positiva, este era convidado a responder a 
pesquisa, por meio do formulário entregue pelo pesquisador, 
sem nenhuma infl uência.   Após assinalar as questões, o pes-
quisado depositava suas respostas no envelope, sem identifi -
cação.

3.2 Análise dos resultados

Após a coleta dos dados, realizou-se uma análise quantitativa, 
a qual é apresentada a seguir. 
Inicialmente, identifi cou-se a proporção de pesquisados do 
sexo masculino e feminino, identifi cando-se que 13 pessoas 
eram do sexo masculino e 12 pessoas, do sexo feminino, con-
forme tabela 2.  Essa proporção indica uma media razoável, 
não gerando grande diferença de sexo entre aplicadores.

Tabela 1 - Sexo dos pesquisados
Sexo Porcentagem (%)

Feminino 48,00

Masculino 52,00

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Em seguida, identifi cou-se a idade do investidor, con-
forme mostra a tabela 3.

Tabela 2 - Idade do investidor
Idade (anos) Porcentagem (%)

Até 25 28

26 à 32 24

33 à 40 8

41 à 50 32

51 à 60 8

Acima de 60 0

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 De acordo com a tabela 2, identifi cou-se que a maior 
parte dos entrevistados tem entre 41 e 50 anos. Isso indica que 
as pessoas com maior experiência possuem recursos disponí-
veis e mesmo após os 40 anos tem interesse em reserva de 
recursos.
 No gráfi co 1, investigou-se sobre qual a instituição em 
que realiza suas aplicações fi nanceiras. 

Gráfi co 1 - Instituição realiza as aplicações fi nanceiras

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Conforme o gráfi co 1, a maior parte dos entrevistados 
aplica suas reservas no Banco do Brasil. Mais a frente, será 
identifi cada a falta de conhecimento dos aplicadores, mas esse 
resultado revela uma preferência por um banco que atinge to-
das as classes sociais. Há mais respostas que a quantidade de 
pesquisados, isso ocorreu devido as pessoas terem a liberdade 
de escolher mais de uma instituição.
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Gráfi co 2 - Tipo de conta para investimento

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

De acordo com a tabela 3, a maioria dos pesquisados realizam 
suas aplicações na conta pessoa física.

Tabela 3 – Renda Mensal do investidor
Renda mensal Quantidade

até R$ 1.500,00 1

de 1.500,01 a R$ 3.500,00 5

de R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00 8

de R$ 7.000,01 a R$ 12.000,00 5

de R$ 12.000,01 a R$ 25.000,00 3

acima de R$ 25.000,00 2

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 A tabela 3 apresenta que 33% dos poupadores têm 
renda entre R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00 o que conclui que não 
é necessário ter uma renda elevada para ser um aplicador.

Tabela 4 – Forma de investimento dos recursos
Destino Do Recurso Porcentagem

Poupança 53%

Aplicações com rendimento variável CDI/CDB/
LTN etc

31%

Ações na Bolsa 0%

Imóveis 16%

Empresto Dinheiro 0%

Outros 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Com a tabela 4, percebe-se que a maioria dos investi-
dores busca guardar suas economias na poupança (53%). As 

aplicações com rendimento variável não são as mais visadas 
pelo público entrevistado.
 Gráfi co 3 – Conhecimento sobre as aplicações pós fi xa-
das em CDI

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 A gráfi co 3, trata da pauta principal deste artigo, iden-
tifi car o conhecimento do aplicador sobre o CDI e as aplicações 
fi xadas neste índice. Foi verifi cado que 60% não têm conheci-
mento do funcionamento do Certifi cado de Depósito Interfi -
nanceiro.

 Tabela 5 - Conhecimento acerca dos impostos
Resposta do Entrevistado Porcentagem

Não sei como se tributa aplicação 40%

Conheço a forma de tributação do 
Imposto de Renda deste produto

36%

Conheço a forma de tributação do 
IOF deste produto

0%

Conheço todos os impostos aplica-
dos a este produtos

24%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Conforme a tabela 5, a maior fatia alega não conhecer 
nada sobre tributação dos depósitos a prazo em instituições 
(40%). No entanto, 24% alegam conhecer todas as formas de 
impostos retidos em aplicações.

 Tabela 6 - Sobre o Certifi cado de Depósito Interfi nan-
ceiro – CDI

Conhecimento do Entrevistado Porcentagem

Não conheço como funciona o CDI 48%

Sei apenas que o CDI é variável 32%

Conheço exatamente como funcio-
na o CDI

20%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.
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 A tabela 6 apresenta que quase metade dos entrevis-
tados não conhecem como funciona o índice CDI, enquanto 13 
pessoas afi rmar conhecer um pouco ou totalmente o funciona-
mento do CDI. 

 Tabela 7 – Conhecimento do rendimento da aplicação
Resposta do Pesquisado Porcentagem

até R$ 150,00 13%

de R$ 151,01 a R$ 300,00 42%

de R$ 300,01 a R$ 500,00 29%

de R$ 500,01 a R$ 750,00 17%

de R$ 750,01 a R$ 1.000,00 0%

de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 0%

acima de R$ 1.500,00 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Quanto ao Rendimento da aplicação, foi realizada a 
seguinte pergunta: “Se você tem R$ 10.000,00 e deseja deixar 
aplicado por 6 meses, qual o rendimento esperado no momen-
to do resgate?”  Conforme tabela 7, percebe-se que apenas 
29% das pessoas têm conhecimento do rendimento de suas 
aplicações fi nanceiras, isso revela que os aplicadores não têm 
o conhecimento do retorno do seu valor aplicado, a maior par-
te acredita que sua aplicação rende menos do que a realidade. 
A resposta correta para esta questão é a terceira alternativa, ou 
seja, um depósito de R$ 10.000,00 deixado em uma aplicação 
por 180 dias, renderá aproximadamente R$ 328,41, a contrá-
rio do que muitos esperam.

 Tabela 8 – Alternativas para destinação de recursos 
disponíveis

Escolha para Destino do Rrecurso Disponível Porcentagem

Compraria um imóvel 20%

Compraria um Automóvel 0%

Aplicaria em Ações 4%

Faria aplicação pós-fi xada em CDI 20%

Faria aplicação fi xada em outro índice variável 
(CDB, LTN, etc)

24%

Aplicaria em Poupança 28%

Faria investimento em minha atividade 4%

Usaria em meus gastos pessoais 0%

Deixaria em conta corrente 0%

Faria outro Investimento 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 
 Foi questionado aos pesquisados: “Se você tem R$ 
100.000,00 e sabe que não vai precisar nos próximos 12 me-

ses, o que faria?”.  Evidencia-se a forma que as pessoas utili-
zariam 100 mil reais em 12 meses, a tabela 8 mostra que 72% 
dos entrevistados fariam algum tipo de aplicação administra-
da por instituição fi nanceira. E somente 20 % investiriam na 
compra de um imóvel. Isso revela que o perfi l do aplicador 
pesquisado é mais conservador e não gosta de correr riscos, e 
é atento à liquidez, pois, caso haja necessidade de utilização 
do valor após este prazo de 1 ano a venda de imóvel não se 
dá tão rapidamente. Outro detalhe importante é que a maior 
fatia investiria em poupança, e não em aplicação pós-fi xada 
em CDI, porém este renderia mais que a poupança.
 Foi solicitado que o pesquisado fi zesse uma avaliação 
que iria de 1 a 10 sendo, 1 para insatisfeito, e 10 para muito 
satisfeito, no que tange às questões apresentadas na tabela 
19.

 Tabela 9 - Esclarecimentos por parte da instituição so-
bre opções de investimentos diversos

Faixa de avaliação 
de esclarecimento

Grau de Satisfação Resultado

1 a 3 Insatisfeito 3

4 a 6 Pouco satisfeito 7

7 a 8 Satisfeito 9

9 a 10 Muito satisfeito 6

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Por meio da tabela 9, identifi ca-se que a maioria apre-
sentou grau de satisfação igual ou maior que 7 no quesito de 
esclarecimento por parte de sua instituição no que diz respeito 
às questões de investimento. 

 Tabela 10 - Esclarecimentos por parte do banco sobre 
opções de investimentos pós-fi xadas em CDI/CDB/LTN

Faixa de avaliação 
de esclarecimento

Grau de Satisfação Resultado

1 a 3 Insatisfeito 4

4 a 6 Pouco satisfeito 10

7 a 8 Satisfeito 8

9 a 10 Muito satisfeito 3

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Já na tabela 10, a pesquisa identifi cou que as insti-
tuições fi nanceiras não esclarecem tanto como funcionam as 
aplicações pós-fi xadas em CDI. Isso pode revelar o motivo da 
maior parte dos pesquisados realizar suas aplicações em pou-
pança, pois, se tivessem mais conhecimento sobre os investi-
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mentos com rendimento pós-fi xado neste índice os poupado-
res perceberiam que seu recurso renderia mais.

CONCLUSÃO

 O conhecimento em aplicações fi nanceiras, além do 
benefi cio pessoal, favorece melhor o desenvolvimento do mer-
cado fi nanceiro. Diante disso, tornou-se possível constatar a 
importância em ter conhecimento dos principais investimentos 
disponíveis no mercado, para que as pessoas possam escolher 
de forma consciente e fundamentada as melhores alternativas 
de investimento. Dessa forma, melhora a renda mensal e sua 
perspectiva para o futuro no curto, médio, longo prazo.
 Os resultados da pesquisa permitiram observar que 
a maioria das pessoas que poupam tem renda abaixo de R$ 
7.000,00 mensais, sendo que estes não sabem atualmente 
quanto está o índice DI nem a proporção das aplicações fi -
xadas a este. Acreditam ainda, que os investimentos rendem 
menos do que a realidade.
 Em decorrência dos resultados obtidos, é oportuno 
analisar que os entrevistados em sua maioria aplicam em pou-
pança, que apesar da baixa rentabilidade ainda tem grande 
procura por conta da facilidade de aplicação e liquidez ime-
diata, também por ser a forma mais conhecida e popular de 
investimento, sendo que os poupadores não possuem grau de 
conhecimento adequado sobre a rentabilidade dos seus recur-
sos aplicados.  Quanto ao conhecimento sobre CDI, não se tem 
orientação sufi ciente das instituições fi nanceiras. 
 É plausível afi rmar que as pessoas aplicam simples-
mente para não deixar seu dinheiro parado sem rendimentos, 
e as aplicações com liquidez imediata atraem por não propor-
cionarem riscos.

INVESTOR PROFILE IN INVESTMENTS IN 
POST-PINNED CDI

ABSTRACT

 The purpose of this study is to investigate the profi le 
of people who keep resources saved in fi nancial institutions , 
as well as identify the profi le of the investors . In times when 
the information is precious to society , and that the increased 
purchasing power is only possible for those who manage their 
resources effi ciently , it is necessary to know the investment 
market , as well as its profi tability and taxes. Initially , we car-

ried out a literature review on fi nancial investments , especially 
post -fi xed in the Interbank Deposit Certifi cate - CDI . To the 
knowledge of the profi le of investors , we carried out a fi eld 
survey using a questionnaire on fi nancial institutions of the 
city of Rio Verde , in September 2013 . The results show the 
majority of people who save do not have such high incomes 
and believe that investments yield less than the reality.

Keywords: Investment . Financial applications .CDI .
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APENDICE 1: Questionário da pesquisa

Pós Graduação em Gestão Estratégica Empresarial – Faculdade 
Almeida Rodrigues Questionário para pesquisa acadêmica do 
Artigo: Aplicações Pós-fi xadas em CDI
Pesquisa de perfi l de investidores em Aplicações Financei-
ras Não é necessário identifi car-se ___________________
_______________________________________________
 
1. Sexo:
(   ) Masculino
(   ) Feminino

2. Idade:
(   ) até 25 anos
(   ) de 26 a 32 anos
(   ) de 33 a 40 anos
(   ) de 41 a 50 anos
(   ) de 51 a 60 anos
(   ) acima de 60 anos

3. Qual instituição realiza suas aplicações fi nanceiras? (pode 
marcar + de 1)
(   ) Sicredi
(   ) Sicoob
(   ) Banco do Brasil
(   ) Itaú
(   ) Bradesco
(   ) Caixa
(   ) Unicred
(   ) Santander
(   ) HSBC
(   ) Outra

4. Tipo de conta para investimentos
(   ) Conta Pessoa Jurídica
(   ) Conta Pessoa Física

5. Qual seu ramo de atividade? (pode marcar + de 1)
(   ) Produtor Rural
(   ) Empresário
(   ) Profi ssional Liberal ou Autônomo
(   ) Funcionário
(   ) Servidor Público 
(   ) Estudante

6. Renda mensal
(   ) até R$ 1.500,00
(   ) de 1.500,01 a R$ 3.500,00
(   ) de R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00
(   ) de R$ 7.000,01 a R$ 12.000,00
(   ) de R$ 12.000,01 a R$ 25.000,00
(   ) acima de R$ 25.000,00

7. Qual a forma de aplicação?
(   ) Periódica (mensal)
(   ) Periódica (trimestral ou anual)
(   ) Aleatória (quando há algum dinheiro sobrando)
(   ) Recurso aplicado em momento(s) atípico(s).

8. Caso aplicação periódica, qual o volume aplicado por perí-
odo?
(   ) até R$ 200,00
(   ) de R$ 201,00 a R$ 500,00
(   ) de R$ 501,00 a R$ R$ 1.000,00
(   ) de R$ 1.001,00  a R$ 4.000,00
(   ) de R$ 4.001,00 a R$ 10.000,00 
(   ) acima de R$ 10.000,00

9. Qual o valor atual em aplicações?
(   ) até R$ 5.000,00
(   ) de R$ 5.000,01 a R$ 30.000,00
(   ) de R$ 30.000,01 a R$ 150.000,00
(   ) de R$ 150.000,01 a R$ 1.000.000,00
(   ) acima de R$ 1.000.000,00

10. De qual forma costuma investir seus recursos? (pode mar-
car + de 1)
(   ) Poupança
(   ) Aplicações com rendimento variável  CDI/CDB/LTN etc
(   ) Ações na Bolsa
(   ) Imóveis
(   ) Empresto Dinheiro
(   ) Outros

11. Você conhece Aplicações Pós-fi xadas em CDI?
(   ) Sim
(   ) Não

12. Qual o seu entendimento acerca de investimentos em Ins-
tituições?
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(   ) Apenas aplico, não sei quanto rende
(   ) Conheço somente a poupança
(   ) Conheço as aplicações com rendimento variável
(   ) Costumo aplicar em ações.

13. Acerca dos Impostos:
(   ) Não sei como se tributa aplicação
(   ) Conheço a forma de tributação do Imposto de Renda deste 
produto
(   ) Conheço a forma de tributação do IOF deste produto
(   ) Conheço todos os impostos aplicados a este produtos

14. Sobre o Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro – CDI
(   ) Não conheço como funciona o CDI
(   ) Sei apenas que o CDI é variável
(   ) Conheço exatamente como funciona o CDI

15. Porque optou por aplicar dinheiro em Instituição Financei-
ra?
(   ) Pela liquidez – posso usar quando quiser
(   ) Pelo bom rendimento
(   ) Pela segurança e garantia
(   ) Por não ter outra opção

16. Teste de conhecimento:
Se você tem R$ 10.000,00 e deseja deixar aplicado por 6 me-
ses, qual o rendimento esperado no momento do resgate?
(   ) até R$ 150,00
(   ) de R$ 151,01 a R$ 300,00
(   ) de R$ 300,01 a R$ 500,00
(   ) de R$ 500,01 a R$ 750,00
(   ) de R$ 750,01 a R$ 1.000,00
(   ) de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00
(   ) acima de R$ 1.500,00

17. Se você tem R$ 100.000,00 e sabe que não vai precisar nos 
próximos 12 meses, o que faria?
(   ) Compraria um imóvel
(   ) Compraria um Automóvel
(   ) Aplicaria em Ações
(   ) Faria aplicação pós-fi xada em CDI
(   ) Faria aplicação fi xada em outro índice variável (CDB, LTN, 
etc)
(   ) Aplicaria em Poupança
(   ) Faria investimento em minha atividade
(   ) Usaria em meus gastos pessoais
(   ) Deixaria em conta corrente
(   ) Faria outro Investimento

18. Assinale qual o seu grau de satisfação em relação as ques-
tões abaixo, baseando-se em uma escala que varia de 1 a 10.

Esclarecimentos por parte do banco sobre opções de investi-
mentos diversos
( )1  ( )2  ( )3  ( )4  ( )5  ( )6  ( )7  ( )8  ( )9 ( )10

Esclarecimentos por parte do banco sobre opções de investi-
mentos pós-fi xadas em CDI/CDB/LTN
( )1  ( )2  ( )3  ( )4  ( )5  ( )6  ( )7  ( )8  ( )9 ( )10
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GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE: 
Análise do envolvimento da equipe 

de trabalho com a certifi cação 
ISO 9001: 2008

Rubiane Karine Gonzaga 1

Sérgio Luiz da Silva 2

Ana Cláudia de Oliveira 3

RESUMO

 A certifi cação NBR ISO 9001:2008 destaca-se entre as 
empresas que buscam atingir diferenciais competitivos, atra-
vés da produtividade, qualidade dos produtos e processos. En-
tretanto, ao implantar uma certifi cação da qualidade algumas 
empresas enfrentam muitas difi culdades por não levarem em 
conta o fator humano envolvido no processo.  Pelo exposto, o 
artigo tem o objetivo de avaliar o entendimento dos funcioná-
rios em relação à certifi cação Norma ISO 9001: 2008, o envol-
vimento da equipe com a certifi cação e o papel dos gestores 
no processo de manutenção da norma. Para atingir este objeti-
vo, adotou-se o método de pesquisa qualitativa desenvolvida 
com base em pesquisa bibliográfi ca e pesquisa quantitativa, a 
partir da realização do estudo de caso em uma Cooperativa do 
setor agroindustrial localizada na cidade de Rio Verde – Goiás. 
Os resultados obtidos foram coletados a partir da aplicação de 
questionários com os funcionários do escopo da certifi cação. 
O resultado da pesquisa demonstrou que a equipe de traba-
lho considera ter conhecimento da certifi cação ISO 9001:2008, 
são comprometidos com o sistema de gestão da qualidade e 
consideram que os gestores e alta direção apoiam a implanta-
ção da certifi cação ISO, e estes dados foram confi rmados pelas 
respostas obtidas com a aplicação de questionários no nível 
gerencial. Fica evidente através deste estudo, que a implan-
tação e manutenção da certifi cação ISO 9001: 2008 exigem 
um planejamento bem estruturado do sistema de gestão da 
qualidade, além do comprometimento da equipe de trabalho e 
o apoio dos gestores e alta direção da empresa.

Palavras Chave: Gestão estratégica, ISO 9001:2008, equipe 
de trabalho, liderança.

1 INTRODUÇÃO

 A qualidade não é mérito apenas das grandes multina-
cionais e tem sido vista como requisito obrigatório pelas em-
presas que buscam melhores níveis de competitividade.
 Em um sentido mais amplo, a gestão da qualidade 
pode ser entendida como um modelo de gerenciamento que 
visa à melhoria contínua das organizações. Assim, as empre-
sas certifi cadas são consideradas possuidoras de diferenciais 
competitivos, uma vez que estão em constante aprimoramento 
para atender as demandas da certifi cação.
 Neste contexto, a norma ISO 9001:2008 merece des-
taque como uma certifi cação de caráter internacional, visando 
à melhoria contínua da gestão da qualidade através do geren-
ciamento dos processos.Tem como vantagens, a satisfação do 
cliente através da prestação de melhores produtos e/ou servi-
ços, desenvolvimento e capacitação do quadro de funcioná-
rios, decisões gerenciais mais efi cazes.
 A implantação de uma certifi cação não pode ser vis-
ta apenas como modismo, deve ser encarada com responsa-
bilidade e requer o compromisso de toda empresa, incluindo 
desde os níveis operacionais até a alta direção. Logo, o fator 
cultural da empresa não pode deixar de ser considerado ao 
se implantar qualquer modelo de certifi cação, é necessária a 
análise de como os funcionários se enquadram no processo, o 
diálogo com a equipe, a formação e treinamento dos funcioná-
rios. 
 Se a empresa não levar em conta o fator humano, irá 
encontrar sérias difi culdades na implantação e manutenção da 
certifi cação, pois os funcionários são os responsáveis por co-
locar em prática as estratégias defi nidas, e assim alcançar as 
metas traçadas pela alta direção.
 O problema de pesquisa deste artigo pretende identi-
fi car se a equipe de trabalho da empresa estudada apresenta 
difi culdade em entender e executar os procedimentos que en-
volvem a certifi cação ISO 9001:2008.
 O objetivo deste artigo é demostrar a importância do 
envolvimento da equipe com a implantação e manutenção da 
certifi cação ISO 9001:2008.  
 Para analisar tal envolvimento da equipe dividiu-se o 
estudo em três dimensões, são elas: o entendimento da nor-
ma, o comprometimento da equipe com a certifi cação e o pa-

1 Bacharel em Administração com Habilitação em Gestão Sistemas de In-
formação pela Faculdade Almeida Rodrigues, Pós Graduanda em Gestão 
Estratégica Empresarial.
2 Tecnólogo em Gestão de Sistema de Informação pela UNIP de São Paulo, 
Pós Graduando em Gestão Estratégica Empresarial.
3 Professora da Faculdade Almeida Rodrigues, Administradora, Especialista 
em estratégia empresarial, mestranda em Administração.
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pel da liderança no processo de certifi cação.
 Para atingir este objetivo, incialmente foi realiza-
da a revisão bibliográfi ca a respeito dos principais conceitos 
que envolvem a gestão estratégica da qualidade, norma ISO 
9001:2008, equipe de trabalho e liderança. Em seguida, re-
alizou-se um estudo de caso em uma cooperativa da região, 
mediante a aplicação de questionários fechados para a equipe 
de trabalho e outro para os gestores, e consequentemente a 
apuração e análise dos dados. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

 A seguir serão apresentados os principais conceitos de 
gestão da qualidade, norma ISO 9001:2008, equipe de traba-
lho e liderança.

2.1 Gestão da qualidade

 No atual ambiente econômico, os clientes mostram-se 
cada vez mais exigentes em termos de qualidade, segundo 
Deming (1990, p. 4) “o consumidor é o elo mais importante 
da linha de produção. A qualidade deve visar às necessidades 
do consumidor, tanto atuais quanto futuras”, desta forma para 
permanecerem competitivas no mercado é necessário que as 
empresas façam uma maior observância dos preceitos que en-
volvem a qualidade dos produtos, serviços e sistemas desen-
volvidos.
 Para melhor compreensão do tema Gestão Estratégi-
ca da Qualidade, é importante o entendimento do conceito 
de qualidade, os autores Marshallet al(2008, p. 21)  defi nem 
qualidade como sendo “um conceito espontâneo e intrínseco  
qualquer situação de uso de algo tangível, a relacionamentos 
envolvidos na prestação de um serviço ou a percepção asso-
ciadas a produtos de natureza intelectual, artística, emocional 
e vivencial”, embora não seja um termo de fácil defi nição, 
percebe-se que sua compreensão está intimamente ligada às 
práticas individuais de cada pessoa em relação aos atos de 
consumo.
 Neste sentido, Paladini (2012) propõe que o conceito 
de qualidade esteja centrado no consumidor, afi nal é ele que 
delimita quais os itens sejam eles, preço, marca, característi-
cas do produto e/ou serviço, processo produtivo, entre outros, 
qual o de maior relevância para aquisição. O desafi o da orga-
nização é então, compreender as necessidades de seus clientes 
para melhor atendê-los. 

 Sob esta perspectiva os autores Nadae, Oliveira e Oli-
veira (2009, p. 93) defi nem gestão da qualidade como sendo  
um “conjunto de atividades coordenadas para dirigir e con-
trolar uma organização, englobar o planejamento, controle, 
garantia e a melhoria da qualidade”, ou seja, são as ações e 
medidas adotadas pela empresa que visam, através do plane-
jamento, à melhoria contínua do sistema de gestão da quali-
dade. 
 Salgado, Silveira e Azevedo, (2011, p. 4), expõem que 
a gestão da qualidade deve ser defi nida pela alta direção, com 
base nas necessidades dos clientes, e se basear na “identifi -
cação de requisitos de qualidade do produto ou serviço, no 
estabelecimento de um planejamento para que esse padrão 
seja atingido e na constante busca pela melhoria, visando à 
satisfação dos clientes e a efi cácia da organização”.
 A qualidade também deve preocupar-se com o empe-
nho pela melhoria do processo produtivo, no qual os resulta-
dos obtidos devem esclarecer as ações de controle estabeleci-
das no início das operações (SALGADO; SILVEIRA; AZEVEDO, 
2011).
 Segundo Juran (2011, p. 13) o planejamento da qua-
lidade pode ser defi nido como “a atividade de (a) estabelecer 
as metas de qualidade e (b) desenvolver os produtos e proces-
sos necessários à realização dessas metas”, sendo assim, os 
gestores precisam identifi car quem são os clientes do negócio 
e quais suas necessidades, para então estabelecer estratégias 
para supri-las.
 Para Salgado, Silveira, Azevedo (2011) o planejamento 
estratégico da qualidade deve ser analisado num contexto em 
longo prazo, de maneira não isolada, mas de forma que con-
temple a organização como um todo, inclusive clientes, con-
correntes, fornecedores, governo (legislações) a mão-de-obra, 
entre outros.
 A implementação das estratégias defi nidas no planeja-
mento precisam estar atreladas à missão, visão e políticas ado-
tadas pela empresa. Consequentemente, para o planejamento 
ser alcançado com efi cácia, liderança e funcionários devem es-
tar inclusos para participarem da defi nição destas estratégias.
 Assim, pode-se dizer que o planejamento estratégico 
da qualidade deve ser analisado e defi nido de forma a con-
templar o relacionamento da organização com o seu ambiente 
interno e externo, de forma a produzir resultados inovadores, 
para garantir sua sobrevivência e liderança estratégica no mer-
cado. (SALGADO; SILVEIRA; AZEVEDO, 2011).
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2.2 Norma ISO: 9001:2008

 Com o objetivo de auxiliar as empresas melhorar ge-
renciarem melhor a qualidade, e atender atendendo assim as 
necessidades dos clientes e melhorando a imagem e reputação 
da empresa em níveis nacionais e internacionais, foram criadas 
as certifi cações de qualidade.
 Na visão dos autores Marshall et al(2008, p. 69)  , o 
termo certifi cação pode ser entendido como sendo: 

[...] um conjunto de atividades desenvolvidas por um 
organismo independente, sem relação comercial, com o 
objetivo de atestar publicamente, por escrito, que deter-
minado produto ou processo está em conformidade com 
os requisitos especifi cados. Esses requisitos podem ser 
nacionais, estrangeiros ou internacionais.

 De modo geral, pode-se dizer que a certifi cadora é um 
órgão independente, que se baseia em normas, regulamen-
tos, legislações e outros documentos aplicáveis, desenvolve o 
processo de auditoria na empresa contratante com o objetivo 
de constatar a efetiva aplicação da norma, seja por meio da 
análise documental, inspeções, ensaios, verifi cações e outras 
informações pertinentes.
 Neste estudo será abordada a ABNT NBR ISO 
9001:2008, que embora não seja uma certifi cação obrigatória, 
acaba por ser tornar um requisito fundamental para empresas 
que buscam diferenciais competitivos.
 Conforme relata Maranhão (2009), a sigla ISO repre-
senta as iniciais de International Organization for Standardiza-
tion (Organização Internacional para a Normalização Técnica), 
sendo uma organização de caráter internacional, com sede em 
Genebra na Suíça. Historicamente esse organismo surgiu em 
1946, em um período confl ituoso da história que foi a Segun-
da Guerra Mundial fi ndada em 1945, com a fi nalidade de evi-
tar uma nova guerra mundial.O intuito desta organização foi 
elaborar normas para adoção de regras que tenham validade 
para todas as empresas, a fi m de garantir a democratização do 
conhecimento, o equilíbrio entre os países, a adoção de me-
didas para evitar os confl itos econômicos e o abuso de países 
desenvolvidos sobre os países menos desenvolvidos.
 A ISO tem como objetivo principal o desenvolvimento 
de normas, técnicas de caráter voluntário, ou seja, livre adesão 
pelas empresas, e hoje disponibiliza uma gama de normas em 
diversos âmbitos. 
 A NBR ISO 9001:2008 “pode ser vista como o conjunto 
de requisitos, agrupados [...], com o fi m de estabelecer condi-

ções para impedir ou evitar falhas na operação rotineira das 
organizações”. (MARANHÃO, 2009, p. 70)
 A ABNT (2013), que é o órgão que normatiza a certifi -
cação no Brasil relata que uma empresa certifi cada no Sistema 
de Gestão da Qualidade possui uma série de benefícios, entre 
eles se destacam o “ganho de visibilidade frente ao mercado, 
surge também à possibilidade de exportação para mercados 
exigentes ou fornecimento para clientes que queiram compro-
var a capacidade que a organização tem de garantir a manu-
tenção das características de seus produtos”, ou seja, através 
do controle da qualidade as empresas tornam-se mais compe-
titivas, pois ao serem certifi cadas demonstram ter capacidade 
de atender às demandas dos clientes.
 O treinamento e conscientização dos funcionários acer-
ca dos passos para se implementar o sistema de gestão da 
qualidade precisam ser constantes e o excesso de burocrati-
zação dos processos e de documentação devem ser evitados, 
a fi m de evitar falta de comprometimento por parte da equipe 
(OLIVEIRA, 2009).

2.3 Equipe de trabalho

 Com a crescente preocupação das empresas em busca-
rem um padrão de excelência em termos de qualidade, muito 
tem sido os investimentos em certifi cações. Sob essa perspec-
tiva,como forma de atingir com melhor efi cácia os objetivos da 
Gestão da Qualidade é grande a necessidade de se investir no 
elemento humano.
 Paladini (2012, p. 129) relata que “os recursos huma-
nos sempre desempenharam um papel relevante no esforço 
pela qualidade nas organizações. Trata-se de uma contribuição 
única: eles são os agentes de transformação, ou seja, aqueles 
que mudam efetivamente a história da organização em termos 
de qualidade”, assim se uma empresa deseja sucesso na im-
plantação e manutenção de um modelo de certifi cação de qua-
lidade é necessário atentar-se para o quanto o fator humano 
pode afetar neste processo.
 Embora as empresas estejam cada vez mais atentas 
para a necessidade de se adotar práticas voltadas para a ges-
tão da qualidade, muitas se deparam com difi culdades na im-
plantação e manutenção das certifi cações, principalmente no 
que se refere o envolvimento dos funcionários.
 É possível verifi car que a manutenção da certifi cação e 
a melhoria contínua são de responsabilidade de toda empresa, 
segundo a pesquisadora Yamanaka (2008), a qualidade não é 
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função apenas da coordenação da qualidade e dos gestores, 
mas deve ser exercida por toda empresa em todas as fases do 
processo.
 O estudo dos pesquisadores Tanabe e Souza (2006), 
apontou que o setor de recursos humanos é uma área que 
apresenta diversos fatores para difi cultar a implantação da cer-
tifi cação, sendo, a escolaridade dos funcionários relacionada 
ao baixo nível de instrução o que difi culta na leitura dos pro-
cedimentos e preenchimentos dos registros,o entendimento 
da norma ISO 9001:2008, uma vez que os funcionários que 
executam os procedimentos defi nidos têm grande difi culdade 
de entender os requisitos da certifi cação por se tratar de uma 
norma técnica, os conhecimentos trazidos de outras empresas, 
que geralmente não são certifi cadas e não possuem o mesmo 
padrão de gerenciamento da qualidade e a resistência às mu-
danças, pois os funcionários têm receios de não permanecerem 
em seus empregos devido às exigências da políticas da quali-
dade.
 Esta pesquisa mostra-se relevante para o estudo, pois 
comprova que a área de qualidade enfrenta muitas difi culda-
des na manutenção da certifi cação, principalmente no que se 
refere em conseguir com que os funcionários cumpram os pro-
cessos conforme descrito nos procedimentos.
 No entanto, algumas medidas podem ser adotadas 
para minimizar essas difi culdades, em relação ao nível de ins-
trução e a questão do entendimento da norma ISO 9001:2008, 
para Oliveira (2009, p. 6) a empresa deve “garantir que o pes-
soal encarregado das atividades que afetam a qualidade do 
produto seja competente com relação à educação, treinamen-
to, habilidade e experiência”, neste sentido a empresa deve 
adotar ferramentas e estratégias para melhor capacitar seus 
funcionários.
 Nas palavras de Costa (2001), é importante repensar o 
papel do RH nas organizações, a fi m de que possam contribuir 
efetivamente para a educação dos funcionários, podendo-se 
adotar treinamentos práticos no próprio setor, capacitação 
continuada e outras estratégias.
 Com relação às inseguranças e resistência a mudanças, 
a empresa pode intensifi car a participação dos funcionários nas 
tomadas de decisões, uma vez que eles conhecem, na prática, 
os processos e seus gargalos, além é claro de funcionar “como 
fator de motivação e bem estar de todo grupo de trabalho,  e 
contribui decisivamente para maior integração entre as equi-
pes e valorização dos seres humanos” (COSTA, 2001, P. 96).
 Estas inseguranças e falta de comprometimento da 

equipe na concepção de Juran (2011), também podem estar 
relacionados com a falha da liderança em defi nir os processos, 
procedimentos e metas com mais clareza, por consequência os 
funcionários não conseguem compreender o signifi cado e re-
levância dessas defi nições e, por conseguinte têm difi culdade 
em se adaptar as mudanças que ocorrem na empresa. 

2.4 Liderança

 A implantação de qualquer modelo de gestão por mais 
bem planejado que seja, está fadado ao fracasso se não for im-
plementado com efi cácia. Na lição deOliveira (2009, p. 6) para 
o sucesso na implantação de um efi ciente sistema de gestão da 
qualidade, “é necessário que a organização, pelo compromisso 
da alta direção, despenda grande esforço no sentido de modi-
fi car a cultura organizacional de maneira que haja persistência, 
continuidade e convergência de atitudes para conquista de 
objetivos previamente traçados”, assim sendo é essencial que 
a empresa desenvolva um planejamento estratégico voltado 
para qualidade, e defi na metas palpáveis e de fácil compreen-
são por toda equipe.
 Neste contexto, o papel do líder é de vital importância 
para melhoria do sistema de qualidade, e este deve utilizar de 
seu poder de infl uenciar pessoas para garantir que os “mem-
bros da organização implementem estratégias com efi cácia” 
(WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000, P. 301). Cabe, portanto, ao 
líder esclarecer sua equipe de trabalho quanto às metas defi ni-
das pela qualidade e alta direção, e orientá-las no cumprimen-
to dos procedimentos e instruções de trabalho.
 Especifi camente, Deming (1990, p. 184) aponta que “o 
objetivo da liderança deve ser melhorar o desempenho de ho-
mens e máquinas, melhorar a qualidade, aumentar a produção 
e, simultaneamente, dar às pessoas orgulho pelo trabalho que 
fazem”. 
 De maneira geral, pode-se dizer que o papel do líder é 
lidar com as diversas nuances que compõe o ambiente empre-
sarial, de forma a extrair o melhor desempenho de homens e 
máquinas, com qualidade, segurança e produtividade.
 Considerando a grande relevância do líder para a 
gestão da qualidade, deve-se observar o quanto o estilo de 
liderança pode infl uenciar na gestão da empresa.Conforme 
ensinamento de Wright, Kroll eParnell (2000), cada líder tem 
seu estilo próprio ao exercer sua autoridade e na tomada de 
decisão, sendo este estilo de liderança uma importante variá-
vel para determinar o quanto os funcionários estarão compro-
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metidos com objetivos da empresa e o quanto vão se esforçar 
para implementar as estratégias da qualidade.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Neste artigo, o método de pesquisa foi a análise bi-
bliográfi ca para conceituação dos temas principais e o estudo 
de caso em uma empresa da região certifi cada na norma ISO 
9001:2008, com análise quantitativa de dados.
 O universo da pesquisa corresponde a aproximada-
mente755 funcionários conforme escopo da certifi cação, sendo 
que 342 responderam o questionário. Os questionários foram 
aplicados de maneira aleatória em dois turnos de trabalho. A 
coleta de dados foi realizada através da aplicação de questio-
nários com perguntas fechadas, sendo um questionário para 
a área de produção e apoio contendo 11 (onze) perguntas e 
outro questionário para os gestores contendo 09 (nove) per-
guntas.

3.1 Caracterização da empresa

 A cooperativa em estudo é uma empresa de Rio Verde 
com foco no segmento agropecuário, e surgiu com o objetivo 
inicial de remover alguns obstáculos comà aquisição de saca-
ria, de óleo lubrifi cante e secagem de arroz. 
 Teve seu início ofi cial em 06 de julho de 1975, com a 
abertura da primeira loja de revenda de bens de consumo. Ao 
longo dos anos a Cooperativa, através de sua gestão compe-
tente, fortaleceu sua marca no mercado e atraiu mais coopera-
dos.
 Hoje, possui 17 unidades de captação de grãos dis-
tribuídos, estrategicamente, na região Sudoeste do Estado de 
Goiás, com participação de mais de 6.000 (seis mil coopera-
dos). Sua estrutura organizacional é composta por lojas agro-
pecuárias, unidades armazenadoras e um parque industrial 
que contém unidades de produção de: farelo de soja, óleo de 
soja, lecitina de soja, sabão em barra, benefi ciamento de leite 
e derivados, produção de ração, produção de fertilizantes for-
mulados, benefi ciamento de sementes; e a prestação de servi-
ços em assistência técnica ao produtor cooperado.
 Em 2009 a cooperativa foi certifi cada na norma ISO 
9001:2008, tendo como escopo da certifi cação o recebimento 
e armazenamento de soja em grãos, produção e vendas de 
farelo de soja, óleo de soja bruto degomado, óleo refi nado 
de soja, produção de embalagem tipo PET para óleo refi nado 

e engarrafamento de óleo refi nado de soja, também partici-
pam do escopo da certifi cação as áreas de apoio superinten-
dência de apoio administrativo fi nanceiro, a superintendência 
de apoio industrial, a assessoria de SGI (Sistema de Gestão 
Integrado), os departamentosde RH (Recursos Humanos), in-
formática, comercial,compras (indústria), almoxarifado e ma-
nutenção, transportes, portaria,laboratório industriale SESMT 
(Serviço Especial de Segurança e Medicina do Trabalho).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Em relação ao objetivo da pesquisa em esclarecer as 
três dimensões propostas inicialmente, tais como, o entendi-
mento da norma, o comprometimento da equipe com a certifi -
cação e o papel da liderança no processo de certifi cação, foram 
apurados os dados, conforme gráfi cos apresentados.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão so-
bre o entendimento da norma, esse esclarecimento será ilus-
trado pelos gráfi cos 1 e 2.  
 O gráfi co 1 objetiva fazer um paralelo entre o enten-
dimento dos funcionários em relação à norma ISO 9001:2008, 
as normas, procedimentos e instruções de trabalho versus as 
informações recebidas para o desempenho do trabalho.

FONTE:Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 1–Entendimento dos funcionários em relação anorma ISO 
9001: 2008, normas, procedimentos, instruçoes de trabalho e política 
da qualidade versus as informações recebidas para o desempenho do 
trabalho.

 Com base nos resultados apresentados, percebe-se que 
em relação ao conhecimento, 75,60% dos funcionários consi-
deram que entendem a certifi cação ISO 9001:2008, 93,67% 
entendem as normas, procedimentos e instruções do seu tra-
balho, 80,42% entendem a política da qualidade e 73,80% 
afi rmam que as informações que recebem para desempenhar 
seu trabalho são sufi cientes.
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 Apesar de o resultado indicar o entendimento dos fun-
cionários em relação às normas, procedimentos, instruções do 
seu trabalho, e política da qualidade, é necessário, uma obser-
vância nos percentuais de 23,40% de funcionários que indi-
caram não entender a certifi cação ISO 9001:2008, de 19,58% 
que não conhecem a política da qualidade e de 26,20% que 
indicaram não receber informações sufi cientes para desempe-
nhar suas funções.
 Estes percentuais mostram-se relevantes, pois indica 
que parte dos funcionários desconhecem a certifi cação e a 
política da qualidade, o que pode comprometer a qualidade 
dos trabalhos executados, percebe-se também um percentu-
al signifi cativo de funcionários que indicaram não receber in-
formações sufi cientes para desempenhar seu trabalho, o que 
demostra que a falta de conhecimento está relacionada com a 
falta de treinamento recebido.
 Neste sentido, segundo Paladini (2012) a execução de 
qualquer trabalho demanda conhecimentos apropriados, desta 
forma o treinamento é o instrumento primordial para oferecer 
aos funcionários as competências necessárias ao seu trabalho, 
ou seja, para executar com mais competência suas atividades 
os funcionários necessitam ser treinados quanto às normas, 
procedimentos e instruções de trabalho e orientados também 
quanto à certifi cação ISO 9001:2008.
 O objetivo do gráfi co 2 é fazer um paralelo entre o 
conhecimento dos funcionários em relação à política e normas 
da qualidade versus os treinamentos recebidos, na percepção 
dos gestores.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 2 – Visão dos gestores sobre o entendimento dos funcioná-
rios em relação às normas, procedimentos, instruçoes de trabalho e 
política da qualidade versus os treinamentos recebidos.

 Neste sentido, o gráfi co 02 (dois) aponta que 90% ges-
tores consideram que os funcionários entendem a política da 
qualidade e entendem as normas, procedimentos e instruções 
de trabalho, e 100% afi rmam que os funcionários recebem trei-

namentos sobre a política da qualidade.
 Estes dados evidenciam que a empresa tem buscado 
instruir seu quadro de funcionários e que os gestores visuali-
zam a necessidade da equipe de trabalho entender e compre-
ender as normas, procedimentos e instruções de trabalho.
 Vale ressaltar, que a documentação pertinente ao sis-
tema de gestão da qualidade, deve ser clara, objetiva e de fácil 
compreensão por todos os envolvidos, pois estes documentos 
são o canal de comunicação da área de gestão da qualidade 
com os envolvidos no processo. 
 Conforme Maranhão (2009) as normas devem defi nir 
de forma precisa como as atividades devem ser executadas, 
os procedimentos devem detalhar com clareza atividades que 
precisam ser executadas para atingir os objetivos esperados, 
e as instruções de trabalho precisam fornecer informações e 
orientações adequadas e de fácil interpretação aos funcioná-
rios para que executem suas atividades de maneira apropria-
das.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão 
comprometimento da equipe com a certifi cação, esse esclare-
cimento será ilustrado pelos gráfi cos 3 e 4.  
 O gráfi co 3 objetiva analisar se os funcionários estão 
comprometidos com o sistema de gestão da qualidade e com 
a certifi cação ISO 9001:2008.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 3 – Comprometimento dos funcionários com a Certifi cação 
ISO 9001:2008 e o com o Sistema de Gestão da Qualidade na visão 
dos funcionários.

 Como se observa no gráfi co 3, os funcionários conside-
ram estar comprometidos com a certifi cação ISO 9001:2008 e 
o com o sistema de gestão da qualidade. Sendo que, 63,86% 
dos pesquisados relatam que nunca executaram ações con-
trárias à política da qualidade, 72,29% afi rmam participar da 
tomada de decisão que envolve sua área de trabalho, 80,42% 
que as tarefas relacionadas à certifi cação são cumpridas no 
prazo estabelecido. Através deste entendimento percebe-se, 
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que apesar de grande parte dos funcionários estarem compro-
metidos com o sistema de gestão da qualidade, por meio do 
cumprimento das tarefas de forma adequada e no prazo e da 
participação da tomada de decisão no setor, a empresa precisa 
atentar-se para o índice de 36,14% de pessoas que executam 
ações contrárias à política da qualidade. 
 Oliveira (2009) afi rma que para a garantia da qualida-
de é necessária à adoção de um processo produtivo controla-
do, pessoal treinado e consciente dos objetivos da organiza-
ção, para que possam produzir produtos com qualidade e que 
atendam às necessidades dos clientes, desta forma, analisar-se 
que quando um funcionário executa ações contrárias à política 
da qualidade o processo produtivo deixa de ser confi ável, ou 
seja, seu produto não tem a garantia de um controle produtivo 
controlado, sendo assim, a empresa precisa identifi car se estas 
ações são executadas frequentemente e por que estão sendo 
realizadas, a fi m de criar mecanismos para corrigir estes des-
vios, seja através de treinamentos e orientações dos envolvi-
dos no processo, ou até mesmo advertências e em casos mais 
graves a demissão.
 Em relação ao percentual de 27,71% de funcionários 
que indicaram não participar da tomada de decisão do setor, 
a empresa pode adotar a rotina de reuniões nos setores, para 
discutir problemas ocorridos, ouvir sugestões, para gerar no 
funcionário o espírito de equipe e o comprometimento com 
suas ações, ou seja, é a partir do comprometimento do fun-
cionário que “surge à efetiva participação e responsabilidade 
destes com a organização, buscando ideias, soluções para a 
melhoria contínua da organização”. (LUZ; 2002, P. 38). 
 Para o percentual de 19,58% funcionários que disse-
ram que as tarefas da certifi cação não são cumpridas no prazo, 
a empresa precisa fazer um maior acompanhamento em rela-
ção às atividades relacionadas à ISO 9001:2008, para Marshall 
(2008) a organização deve se preocupar com a conscientização 
de todos os funcionários, formação de equipes de trabalho, re-
alizar a divulgação dos resultados (alcance das metas estabe-
lecidas), melhoria contínua dos processos através do controle 
e acompanhamento das atividades desenvolvidas.
 O gráfi co 4 tem o objetivo de avaliar sob o ponto de 
vista dos gestores, se os funcionários realmente estão compro-
metidos com o Sistema de Gestão da Qualidade, se os gerentes 
estão cumprindo as tarefas relacionadas a certifi cação e se os 
registros da qualidade estão sendo preenchidos corretamente 
e na frequência estabelecida. 

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 4 – Comprometimento dos funcionários com a Certifi cação 
ISO 9001:2008 e o Com o Sistema de Gestão da Qualidade na visão 
dos gestores

 O gráfi co 04 (quatro) aponta que 100% dos gestores 
consideram que os funcionários são comprometidos com o sis-
tema de gestão da qualidade, 100% afi rma que as tarefas são 
cumpridas pelos gestores nos prazos combinados e 80% que 
os registros referentes à qualidade são preenchidos correta-
mente e na frequência estabelecida. 
 Ao comparar o resultado do gráfi co 04 (quatro) com 
o gráfi co anterior os resultados reforçam que os funcionários 
são comprometidos com a certifi cação ISO 9001:2008 e com o 
sistema de gestão da qualidade.
 Segundo Yamanaka (2008, pág. 41) “o envolvimento 
das pessoas é um dos principais fatores de sucesso para a im-
plementação de sistemas de qualidade. As pessoas devem ter 
consciência de seu trabalho para o alcance dos objetivos orga-
nizacionais e de qualidade”.
 Para que a empresa tenha sucesso ao se implantar uma 
certifi cação de qualidade o ideal é que cada profi ssional seja, 
treinado, capacitado, consciente e comprometido com o siste-
ma de gestão da qualidade, e que a alta direção juntamente 
com os gestores apoiem e incentivem a melhoria contínua do 
processo.
 Apresenta-se a seguir o resultado para a dimensão 
papel da liderança no processo de certifi cação, esse esclareci-
mento será ilustrado pelos gráfi cos 05 (cinco) e 06 (seis).  
 O gráfi co 05 (cinco) tem o objetivo de verifi car sob o 
ponto de vista dos funcionários se os gestores e alta direção 
apoiam o Sistema de Gestão da Qualidade e a implantação 
da certifi cação ISO 9001:2008 e se estimulamos funcionários a 
cumprir os procedimentos da qualidade.
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FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 5 – Gerentes e Alta direção apoiam a Certifi cação ISO 
9001:2008 na visão dos funcionários

 Quando da analise do gráfi co 05 (cinco), verifi ca-se 
que 94,58% dos funcionários consideram que a alta direção 
apoia o sistema de gestão da qualidade, 93,37% que os ges-
tores apoiam a implantação da certifi cação e 88,25% conside-
ram que os gestores estimulam a cumprir os procedimentos da 
qualidade.
 Fica evidente pelos percentuais apontados nos gráfi -
cos que os gestores e alta direção transmitem para equipe o 
comprometimento com a certifi cação ISO 9001:2008 e com o 
Sistema de Gestão da qualidade. 
 Neste sentido para o sucesso na implantação e manu-
tenção da certifi cação ISO, os líderes precisam ser capazes de 
envolver as pessoas no sentido de atingir os objetivos da orga-
nização, além de ter conhecimento das políticas da organiza-
ção, para que possa direcionar e orientar a equipe de trabalho 
no alcance das metas traçadas. (LAGES; FRANÇA, 2009).
 O gráfi co 06 (seis) tem o objetivo de verifi car sob o 
ponto de vista dos gestores se a alta direção apoiam o Sistema 
de Gestão da Qualidade.

FONTE: Dados elaborados pelos autores, 2013.
GRÁFICO 6 – Comprometimento da alta direção com o sistema de ges-
tão da qualidade na visão dos gestores.

 O gráfi co 06 (seis) apresenta que 100% dos gestores 

consideram que a alta direção é comprometida com o sistema 
de gestão da qualidade, 100% indicam que as ações defi nidas 
para o tratamento das não conformidades relatadas nas audi-
torias estão sendo cumpridas e 80% indicam que não adiam 
reuniões previstas para discussão de problemas com a certifi -
cação.
 As informações apresentadas no gráfi co 06 (seis) refor-
çam os dados expostos no gráfi co anterior, de que os gerentes 
e alta direção apoiam o sistema de gestão da qualidade na 
empresa
 Como aponta Tanabe e Souza (2006), a falta de com-
prometimento da alta direção da empresa com o processo de 
certifi cação gera grandes difi culdades em suas implantação e 
manutenção e contraria um dos itens da norma quanto ao en-
volvimento da direção no processo, desta forma é essencial 
que a alta direção e os gestores demostrem que estão empe-
nhados com a certifi cação.
 Oliveira (2009, p. 15) ainda reforça que “a dedicação 
ao processo de melhoria deve ser constante e partir de todos 
os elementos da empresa com particular apoio da alta cúpu-
la, para garantir seriedade de propósito e dedicação de longo 
prazo”, ou seja, o compromisso com o sistema de gestão da 
qualidade deve ser contínuo, os gestores e alta direção preci-
sam acompanhar mais atentamente o processo de produção 
da empresa, seja através de reuniões, para tratamento de não 
conformidades ou mesmo para discussão de melhorias para o 
processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este estudo teve como objetivo principal identifi car o 
entendimento dos funcionários em relação à certifi cação Nor-
ma ISO 9001: 2008, o envolvimento da equipe com a certifi ca-
ção e o papel dos gestores nesse processo de manutenção da 
norma ISO 9001:2008. 
 Com base nos dados levantados durante a pesquisa, 
foi possível concluir que as informações coletadas podem tra-
zer informações muito importantes para a tomada de decisão 
da alta direção.
 A pesquisa apontou que os funcionários são compro-
metidos com o Sistema de Gestão da Qualidade e com a cer-
tifi cação ISO 9001:2008 e consideram que os gestores e alta 
direção apoiam o Sistema de Gestão da Qualidade.
 Em contrapartida, a pesquisa também demostrou que 
uma parte da equipe de trabalho não entende a certifi cação 
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ISO 9001:2008 e a política da qualidade, não recebem infor-
mações sufi cientes para desempenhar suas funções, já execu-
taram ações contrárias à política da qualidade, não participam 
da tomada de decisão no setor e não cumprem as tarefas rela-
cionadas à certifi cação no prazo.
 Para melhoria contínua do processo, a empresa precisa 
atentar-se para estes dados que se mostraram como negativos 
na pesquisa.
 Para minimizar estas distorções a empresa pode adotar 
algumas medidas, sendo, cursos formação sobre as normas, 
procedimentos e instruções de trabalho e palestras sobre a po-
lítica da qualidade, a fi m de reforçar o conhecimento da certi-
fi cação ISO 9001:2008, da política da qualidade, das normas, 
procedimentos e instruções, adotar a cultura de reuniões entre 
gestores e funcionários para realizar discussões e troca de in-
formações.
 As estratégias defi nidas pela alta direção devem ser 
formuladas e levar em conta os objetivos da organização e os 
objetivos da equipe de trabalho, a fi m de sensibilizar os fun-
cionários e comprometê-los com as estratégias adotadas pela 
organização.
 Neste sentido, percebeu-se com a pesquisa, que a cul-
tura da empresa infl uencia muito para a efi cácia na implemen-
tação de um sistema de qualidade, pois a conscientização de 
todos sobre a importância da qualidade é fundamental dentro 
da organização. 
 O resultado positivo da implementação do sistema de 
gestão da qualidade na empresa estudada indica que o siste-
ma de gestão da qualidade foi planejado e implementado de 
forma efi caz. Percebe-se que ao se implementar um sistema de 
gestão da qualidade as empresas precisam fazer um planeja-
mento adequado antes de tomar qualquer decisão. 
 Ao concluir esta pesquisa foi atingido o objetivo princi-
pal da mesma, onde fi ca evidenciada a importância da equipe 
de trabalho estar comprometida com o processo de implanta-
ção e manutenção da certifi cação NBR ISO 9001: 2008.

STRATEGIC MANAGEMENT QUALITY: 
Analysis of the involvement of staff 
working with the ISO 9001: 2008.

ABSTRACT

 The ISO 9001:2008 certifi cation is standing out among 
the companies that seek to achieve competitive advantages 

through productivity, quality of products and processes. Howe-
ver, when deploying a quality certifi cation some companies 
face many diffi culties by not taking into regard the human fac-
tor involved in the process. For these reasons, the paper aims 
to assess the understanding of the staff regarding the certifi -
cation ISO 9001: 2008, the team’s involvement with the cer-
tifi cation and the role of managers in the maintenance of the 
standard. To achieve this goal, we adopted the qualitative re-
search method developed based on bibliographic research and 
quantitative research, from the study of the case in a Coope-
rative agribusiness sector in the city of Rio Verde – Goiás. The 
results were collected from the questionnaires with employees 
the scope of certifi cation. The research result shows that the 
work team deemed to have knowledge of ISO 9001:2008 cer-
tifi cations are committed to the quality management system 
and consider that managers and top management support 
the implementation of ISO certifi cation, and these data were 
confi rmed by responses with the application of questionnaires 
at the management level.It is evident from this study that the 
implementation and maintenance of ISO 9001: 2008 requires 
planning well-structured system of quality management, and 
the commitment of the team work and the support of mana-
gers and top of the company.

KEYWORDS: Strategic management, ISO 9001:2008, working 
team, Lead
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A AVALIAÇÃO DO PROGRESSO EM 
RELAÇÕES HUMANAS E COMUNICAÇÃO 

EFICAZ APÓS TREINAMENTO 
DALE CARNEGIE
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Tiago da Silva Rodrigues 2

Renato Campos Faustino 3

RESUMO

 Com o objetivo de avaliar a percepção de um grupo de 
pessoas lideres de empresas sobre a avaliação do Treinamento 
Dale Carnegie, este estudo empregou uma metodologia qua-
litativa, por meio de entrevistas desenvolvidas para entender 
sobre a procura e entendimento após treinamento. Os resulta-
dos demonstram que os participantes de diferentes empresas 
empregam da mesma forma o conhecimento adquirido fora de 
casa em seu particular e, internamente, na empresa, visando 
um resultado positivo.

Palavras-chave: Liderança. Treinamento. Comunicação.  

1 INTRODUÇÃO

 A gestão de pessoas, conforme citado por França 
(2011),é um grupo de pessoas situadas em um ambiente da 
organização, unindo forças humanas para atingir determinado 
objetivo como atividades produtivas, gerenciais e estratégicas, 
assim, encontram-se treinamentos com propósito de orienta-
ção para pessoas que atuam liderando, nesta área e o curso 
Dale Carnegie, foi objeto de estudo nesta pesquisa.
 O presente estudo analisou as mudanças comporta-
mentais que cada participante apresentou, a fi m de obter con-
trole sobre seus liderados, não condenando, criticando e se 
queixando das atitudes dos mesmos, justifi cando que modelos 
de liderança de épocas passadas não podem ser utilizadas nos 
tempos de hoje, liderar, treinar, orientar, acompanhar e através 

de feedbacks analisarem os resultados obtidos e agora a me-
lhor maneira para ter o comando.
 Em função do controle dos processos, pessoas, empre-
gados, funcionários, recursos humanos, talentos ou qualquer 
que seja outra denominação utilizada, a gestão de pessoas-
permite a colaboração efi caz dos indivíduos, para alcançar os 
objetivos organizacionais e pessoas (CHIAVENATO, 2010).
 Dale Carnegie nasceu em 1888, Missouri, Estados 
Unidos e foi educado na Faculdade Estadual de Warrensburg. 
Como vendedor e aspirante ator, viajou para Nova Iorque e co-
meçou ministrar aulas de comunicação para adultos na YMCA. 
Em 1912, nasceu o famoso “Treinamento Dale Carnegie”, o 
qual, hoje, é uma rede mundial com mais de 3.000 trainers e 
representantes em mais de 80 países (CARNEGIE, 2007).   
 A crescente mudança em ambiente organizacional no 
Brasil demonstrou a necessidade de entender melhor à forma 
de preparação das pessoas para assumir cargos de liderança. 
Este é assunto de grande valor, ao citar-se como fator principal 
a melhor maneira para gerir e coordenar uma equipe é através 
de treinamentos, tendo como objetivo, alcançar um propósito 
positivo apresentado pela empresa.
 O gestor interessado em desenvolver habilidades de 
liderança procura-se por treinamentos, a fi m de aprender ou 
reciclar o conhecimento já adquirido. Assim, ao desenvolver-
-se essas habilidades, as quais contribuem para o crescimento 
profi ssional, possibilita-o, uma melhor comunicação e um bom 
relacionamento interpessoal.
 Ao procurar um centro de treinamentos na área gestão 
de pessoas, os profi ssionais interessados são orientados para 
aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula em seu co-
tidiano, identifi cando-se o que pode estar inadequado, conse-
quentemente, interferindo na conquista de um bom resultado. 
Em períodos passados, a prática de gestão de pessoas era apli-
cada de forma severa, não havia líder e, sim, “chefe”, sendo 
uma pessoa que mandava em outras pessoas. Desse modo, 
não havia a expressão fl exibilidade, nem condições favoráveis 
para a execução de atividades, as quais extrapolavam horas e 
horas. Atualmente, o propósito da existência da liderança está 
na obtenção de relacionamentos que vão contribuir no desen-
volvimento da empresa.
 Após a realização de o treinamento, houve uma ava-
liação através de pesquisa direta com os participantes. Estes 
participaram, juntamente, com outras pessoas que convivem 
diariamente, tendo como objetivo principal reconhecer a rela-
ção estabelecida entre eles com a fi nalidade de progressão em 
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relações humanas. Explicitamente, verifi cou-se a importância 
de desenvolver e aplicar este treinamento, a fi m de reconhecer 
os resultados. Quais seriam as mudanças apresentadas pelos 
participantes após a realização do Treinamento Dale Carnegie? 
Houve melhoria após este treinamento? O que foi reconhecido 
pelos seus colaboradores no decorrer e após término do curso?

2  LIDERANÇA

 Ao avaliar um grupo de pessoas participantes do Trei-
namento Dale Carnegie, tem o intuito de observar o crescimen-
to adquirido do profi ssional como um líder e quais os resulta-
dos obtidos após este estudo, na motivação, coordenação e 
comprometimento com seus liderados.
 Segundo Gramigna (2007, p.45) “liderança é a capa-
cidade de reunir esforços de ambas às pessoas, criando um 
clima favorável para a motivação e com tudo fortalecendo e 
desenvolvendo o estímulo para juntamente com a equipe atin-
gir determinados objetivos”.
 A liderança também é defi nida, como forma de infl u-
ência que o indivíduo possui com os demais de um grupo, con-
forme determinada situação o líder através da comunicação, 
fará com que seja atingida uma meta ou metas específi cas. A 
infl uência por parte do líder para afetar o comportamento de 
um seguidor ou seguidores numa situação (MINICUCCI, 1995).    
Liderar e impor algo a ser feito, como será feito e o porquê de 
fazer, então a pessoa que lidera deve estar sempre preparada 
para responder a estas perguntas a qualquer momento, por-
tanto, liderar e saber fazer, treinar e, juntamente, com equipe, 
atingir o propósito desejado.
 Reconhecendo algo que esteja organizado, imprime-se 
a ideia de direção. Desse modo, a liderança tem como papel 
fundamental comandar para que mantenha organizada toda 
uma organização, dando sentido à existência de um grupo. O 
líder é identifi cado através de suas iniciativas, utilizando-se a 
criatividade para impor o grupo, a fi m de seguir com as ativi-
dades (DRUMMOND, 2007).
 Ao lidar com pessoas, o líder é reconhecido pelas suas 
iniciativas, ou seja, a maneira com que ele inicia suas ativida-
des, a fi m de liderar o grupo com propósito de concluir ou dar 
continuidade de um trabalho, interagindo-se com objetivo de 
atingir um bom resultado.
 Estudando a liderança sobre forma de processo, perce-
be-seque a troca momentânea do líder traz benefícios ao gru-
po. E em sentido oposto, a forma de reconhecimento respeito 

e cumprimento da atividade de forma efi ciente e efi caz (BER-
GAMINI, 2009). 
 Coma capacidade de liderar, conforme Gramigna 
(2007),ao reunir esforços grupais que atinja os objetivos de-
sejados, estabelecendo um clima motivador, através de a par-
ceria, estimular o desenvolvimento da equipe, contudo, man-
tendo a equipe comprometida, envolvida com entusiasmo e 
respeito.
 As organizações precisam de um representante que li-
dere os demais para que tomadas de decisões sejam monitora-
das e este acompanhamento tem que ser constante. Segundo 
Lacombe (2005), os argumentos são importantes como a de 
uma liderança, não podendo ser subestimada e com sua falta,a 
empresa terá pouca chance de sobreviver. O líder infl uencia as 
pessoas, é um agente de mudança e, para isso, deve inspirar a 
coragem aos seus seguidores. 

3 TREINAMENTO

 Aos participantes do Treinamento Dale Carnegie, a for-
ma encontrada para desenvolver a comunicação, foi pratican-
do-a, apresentando suas situações vivenciadas no dia a dia e, 
esclarecendo suas dúvidas com a trainner.   
 O treinamento pode ser entendido como o processo, 
pelo qual à pessoa é preparada para desempenhar de manei-
ra correta a tarefa específi ca do cargo, no qual foi oferecido. 
Considera-se também como um meio de desenvolvimento das 
competências pessoais, produtivas, criativas e inovadoras, a 
fi m de contribuir melhor nos objetivos e resultados da organi-
zação (CHIAVENATO, 2010).
 Diante os objetivos determinados pelas empresas, ao 
alcançá-los positivamente, demonstra que a equipe de cola-
boradores está capacitada para desempenhar suas respectivas 
funções. Assim, o treinamento estará proporcionado à segu-
rança no desempenho efi caz de cada atividade realizada.
 As pessoas desenvolvem atividades constantes dentro 
das organizações, para desenvolvê-las, precisam ser treinadas 
e, treinamento é algo constante que deve ser feito, a fi m de 
deixar o colaborador apto ao exercer sua função ou atividade 
em todo o processo. Pode-se defi nir também o treinamento 
como um meio para o aperfeiçoamento da capacidade e com-
petência do funcionário (LACOMBE,2005).
 O treinamento é um meio usado para a melhoria do 
processo de cada setor ou segmento de trabalho. Esta prática 
é um meio de evitar erros e prevenir imprevistos que podem 
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ocorrer em um processo. Ademais, é uma prática de deixar a 
equipe dinâmica e preparada para atuar em determinadas ati-
vidades.
 Para atingir um propósito defi nido em curto prazo, 
as pessoas treinam e através deste processo educacional, os 
envolvidos de nível não gerencial adquirem conhecimentos e 
habilidades técnicas para alcançar esta meta (CHIAVENATO, 
2009).
 Segundo Municucci (1995), selecionado o líder, deve 
treiná-lo convenientemente. As diversas técnicas têm sido pro-
postas à preparação de lideres através de cursos como os de 
relações humanas, desenvolvimento da sensibilidade, grupos 
de encontros e outros.
 O treinamento vem como forma de preparação para 
desenvolver qualquer atividade com perfeição e conhecimen-
to. Treinar para executar é um método abordado por diversos 
autores na forma de melhoramento contínuo na execução de 
tarefas.
 Para o treinamento formal externo, um treinamento 
usado para que os participantes busquem conhecimento fora 
do ambiente de trabalho. Assim, o que for aprendido e relem-
brado fora do ambiente interno é usado para reforço ou mo-
difi car a forma de trabalho. O contato com outras pessoas de 
outras empresas é uma vantagem considerada, pois, obtém 
uma maior diversidade e conhecimento (LACOMBE,2005).
 A organização pode proporcionar treinamentos ao co-
laborador, contudo, não está protegida dos riscos no mercado 
externo. Estes riscos podem ocorrer com a saída deste pro-
fi ssional treinado, o qual poderá, consequentemente, ir para 
outra empresa do mesmo segmento (LACOMBE, 2005).
 O treinamento consiste na preparação do profi ssional 
para desenvolver alguma função e pode ser divido em três ob-
jetivos fundamentais como: 1) na formação profi ssional que 
tem como meta alcançar um bom desempenho na função re-
passando todos os conhecimentos e praticas necessária; 2) na 
especialização que oferece um campo de conhecimento para 
otimização dos resultados; e 3) na reciclagem que por fi m rever 
conceitos, conhecimentos e praticas de trabalhos para renova-
ção e atualizações dessas práticas se necessárias (CHIAVENA-
TO, 1997 citado por FRANÇA, 2011).  
 Ao treinar o profi ssional está desenvolvendo sua for-
mação, fi cando preparado para assumir uma função que neces-
sita de o conhecimento. Após aquisição deste conhecimento, 
o colaborador pode buscar se especializar, melhorando resul-
tados da empresa. Quando necessário, fazer uma reciclagem, 

revendo conceitos e se atualizando.

4 COMUNICAÇÃO

 Com intuito de manter um bom controle sobre as tro-
cas de informações internas dentro de uma organização, e 
através da comunicação se fazendo indispensável para que a 
mensagem inicial chegue ao destino fi nal, a fi m de discorrer as 
etapas necessárias em todo o processo da empresa.        
 A comunicação pode ser entendida como o forneci-
mento ou troca de informações adquiridas e que será impor-
tante expor para controle organizacional, ideias e sentimentos 
apresentados em melhoramentos dos processos e palavras 
orais escritas ou por sinais, fazendo assim, o ajustamento das 
pessoas dentro de uma organização (MINICUCCI, 1995).
 Comunicando as pessoas se expressam, podendo tirar 
dúvidas e interagindo-se. Quanto mais e apresentado o pro-
cesso comunicativo menor o erro por falta de entendimento, 
com as demais maneiras de se comunicar se torna mais fácil, 
rápido e efi ciente toda a estrutura organizacional.    
 Ao estabelecer o uso da ferramenta que envolve a 
transmissão de conteúdos intelectuais, extraímos e enviamos 
mensagens que podem ser transmitidas por via oral a fala, do-
cumental, papéis ou mídias eletrônicas, sendo a visual ou au-
dível. Estes são meios de comunicação. Usado pelo emissor ao 
transferir a mensagem e recebida pelo receptor o que recebe a 
informação (LACOMBE, 2005).
 Por meio da comunicação, o superior defi ne os ob-
jetivos da organização. Ao subordinado, o que espera dele, 
que recurso se encontra à sua disposição, como vai se pro-
gredindo e quais são as suas falhas, isto é, um meio efi ciente 
de controle, utilizando de outra ferramenta de comunicação 
o feedback, o líder vai conseguir inverter uma situação que 
pode estar desfavorável na empresa, conseguindo assim, bons 
resultados(MUNICUCCI, 1995).    
 Em todo o processo de funcionamento de uma empre-
sa, a comunicação é primordial nos resultados. Se houver uma 
boa comunicação entre os colaboradores, as atividades serão 
realizadas com organização e controle. O modo de comunicar 
deve ser simples e direto, ouvir, entender e exercer.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Para Marconi e Lakatos (2005), o método qualitativo 
permite analisar os dados, uma verdadeira “experimentação 
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indireta”, cumprindo o objetivo de avaliar a expectativa dos 
participantes do Treinamento Dale Carnegie. A pesquisa quali-
tativa foi empregada por meio de um procedimento de entre-
vista realizada com cada participante. A coleta de dados ocor-
reu através de e-mail.
 A pesquisa de campo tem o objetivo de conseguir in-
formações e/ou conhecimento, para qual se procura uma res-
posta à mesma inicia-se através de um estudo bibliográfi co 
sobre o tema que será abordado, e esta pesquisa contribuirá 
para levantar diagnósticos, afi m de corrigir e adequar a uma 
solução de problemas apresentados (MARCONI; LAKATOS, 
2005).    

5.1 Participantes

 Participaram desse estudo 10 ex-alunos, que conclu-
íram o curso Dale Carnegie, com idade entre 20 e 40 anos, 
sendo que 03 do sexo feminino e 07 do sexo masculino.  

5.2 Instrumento
 
 Foi elaborada uma entrevista semiestruturada e pro-
gramada para ser desenvolvida com cada participante. A en-
trevista era iniciada com a apresentação do pesquisador e o 
objetivo geral foi “analisar como o treinamento pode infl uen-
ciar lideres na mudança de seu comportamento”, logo apre-
sentando as seguintes perguntas:
 1. Após o treinamento como conseguiu obter um me-
lhor relacionamento com as pessoas?
 2. Como obteve mudanças em seus próprios compor-
tamentos?
 3. O que considerou mais importante e indicaria este 
treinamento para outras pessoas?
 4. Cite algumas mudanças, às quais teve que adquiri-
-las para comunicar-se melhor?
 5. O que faz para ponderar a conversa antes de contes-
tar ao ouvinte?
 6. O que já fez para conseguir resultados positivos 
após treinamento?

5.3 Local

 A entrevista ocorreu através do envio do arquivo no 
e-mail dos participantes.

5.4 Análises de dados 

 Os dados foram analisados através de análise categó-
rica e temática.  

5.5 Análises dos resultados

 Foram realizadas entrevistas com 10 participantes do 
treinamento sobre temas abordados e apresentados a seguir. 
As entrevistas foram transcritas para efeito de análise de con-
teúdo.  
 As análises constituíram em duas etapas cada. Uma 
etapa foi voltada para às questões apresentadas aos partici-
pantes:
 1. Relacionamento interpessoal.
 2. Visão quanto gestor sobre a comunicação e mudan-
ças de comportamentos.

5.6 Benefícios sobre a comunicação e o treinamento

 “Passei a me preparar antes de fazer um comunicado, 
a pensar melhor o que falar e como falar com clareza para que 
todos os meus subordinados pudessem entender com clareza 
o que eu espero deles” (Participante 1).
 O ato de comunicar é importante para as organizações, 
pois impulsionam na geração de forças para que aconteça à 
sua dinâmica, reforçando de maneira na modifi cação dos com-
portamentos para atingir determinado objetivo (MOREIRA; 
COELHO; PINHEIRO, 1997).
 “Estou tendo que aprender a segurar minha ansiedade 
e analisar o momento certo de falar. Com isso, também consi-
go organizar melhor o que irei falar” (Participante 2).
 A comunicação é um instrumento de gerência compar-
tilhada que visa integrar a equipe de trabalho para o atingi-
mento de suas metas (CARVALHO; SERAFIM, 1995).
 “Primeiro, é saber ouvir na íntegra o que o outro tem a 
falar. Segundo, não discordar ou expor que o outro está equi-
vocado. E em seguida, apresentar uma opção positiva da situ-
ação com soluções adequadas para a ocasião” (Participante 3).
 Por meio da comunicação, o superior defi ne os obje-
tivos da organização, ao subordinado o que espera dele, que 
recursos se encontram à sua disposição, como vai ele progre-
dindo, quais são às suas falhas (MINICUCCI, 1995).
 “O mais importante foi descobrir que podemos melho-
rar nosso dia a dia com pequenas atitudes. Saber lidar com as 
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pessoas é realmente essencial. Indicaria e tenho indicado o 
treinamento a algumas pessoas que acredito precisarem dele” 
(Participante 4)”.
 O treinamento é um processo educacional de curto 
prazo que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados, 
pelos quais as pessoas de nível não gerencial aprendem co-
nhecimentos e habilidades técnicas para um propósito defi ni-
do (CHIAVENATO, 2009).
 “Através dos treinamentos desenvolvidos com minha 
equipe, dando a oportunidade de ouvi-los com atenção, me 
interessando verdadeiramente em ajudá-los de forma efi caz, 
sendo empática com os colaboradores, deixando as críticas de 
lado e mostrando soluções para os problemas sem condena-
ções pelo ocorrido. Demonstrando motivação e interesse em 
solucionar os impasses da equipe de forma positiva” (Partici-
pante 5).
 O treinamento pode ser considerado um esforço pla-
nejado, organizado, especialmente, projetado para auxiliar os 
indivíduos a desenvolverem suas capacidades. A experiência 
da maioria das organizações tem apoiado a hipótese de que 
é vantajoso planejar programas de treinamento (MINICUCCI, 
1995).
 
5.7 Visão enquanto gestor sobre a importância deste trei-
namento 

 “No meu ponto de vista, o treinamento é essencial por 
completo, pois tudo o que foi passado faz parte do dia a dia. 
Já recomendei para alguns conhecidos e familiares, diante os 
grandes resultados que obtive” (Participante 6).
 O treinamento tem por fi nalidade reformular o com-
portamento de uma pessoa. Se  trata, por exemplo, de trei-
namento em grupo, a meta é levar o indivíduo a um melhor 
comportamento numa situação grupal (MINICUCCI, 1995).
 “O que faz com que eu em um próximo momento in-
dique outras pessoas para o treinamento, é porque realmente, 
os resultados acontecem. Sinto-me, hoje, outra pessoa, mais 
focado, determinado e mais humano” (Participante 7).
 É necessário que o indivíduo esteja insatisfeito com o 
seu desempenho, suas atitudes e com o seu comportamento 
como ponto de partida para um treinamento em grupo (MINI-
CUCCI, 1995).
 “Hoje,sinto-me uma pessoa melhor, mais forte, tenho 
confi ança em minhas decisões. E com certeza não só indicaria 
como indico a todas as pessoas que  relaciono-me” (Participan-

te 8).
 Não basta que a pessoa em treinamentos aprenda fa-
zendo. É necessário que sinta o efeito de sua atuação no grupo 
(feedback). Esse esforço (feedback) deve ser claro e determina-
do para ser útil ao aprendizado (MINICUCCI, 1995).
 “O mais importante foi descobrir que podemos melho-
rar nosso dia a dia com pequenas atitudes. Saber lidar com as 
pessoas é realmente essencial. Indicaria e tenho indicado o 
treinamento a algumas pessoas que acredito precisarem dele” 
(Participante 9).
 No desejo de mudanças, há fatores emocionais que 
retardam ou impedem o desenvolvimento do processo de trei-
namento, como: críticas, resistências às mudanças, ameaças, 
medo de mudar e ameaça ao status (MINICUCCI, 1995).
 “Aprendi que as pessoas só mudam o comportamento 
delas a partir da minha mudança. Nesse treinamento, apren-
demos muito sobre comportamento humano e a principal mu-
dança acontece em nos mesmos. Indico o treinamento para 
todos para que possam ter uma boa qualidade de vida” (Parti-
cipante 10).
 Os resultados do treinamento devem ser avaliados ou 
medidos. É necessário estabelecer as diferenças entre avalia-
ção e medida para situar o problema de acompanhamento 
dos resultados da aprendizagem no treinamento (MINICUCCI, 
1995). 

6 CONCLUSÃO  

 O principal objetivo deste trabalho foi avaliar como o 
treinamento Dale Carnegie exerceu mudanças sobre os lideres 
de setores de algumas instituições, e analisar a reação dos par-
ticipantes e, sobretudo, e a visão de gestores sobre a impor-
tância deste treinamento.   
 Verifi cou-se que esta pesquisa descreve mudanças 
comportamentais que os participantes apresentaram após trei-
namento, conforme as entrevistas. Desse modo, os participan-
tes entenderam e descreveram a importância de ouvir e se co-
municar melhor. Entender e respeitar as limitações e opiniões 
das pessoas, ou seja, conseguindo a cooperação das mesmas. 
Assim, obtiveram um relacionamento melhor com a equipe, 
identifi cando falhas nos processos e, com isso, solucioná-los.
Concluiu-se que o colaborador que atua na área de liderança 
com este treinamento conseguiu identifi car uma melhor forma 
de atuação. E através dos feedbacks identifi caram-se os resul-
tados adquiridos tanto positivos como os negativos. Assim, en-
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tende-se que esta é uma maneira deste profi ssional entender 
qual é o objetivo do líder e como está liderando.   

EVALUATION OF PROGRESS IN HUMAN 
RELATIONSHIPS AND EFFECTIVE 
COMMUNICATION AFTER DEL 

CARNEGIE TRAINING

ABSTRACT

 In order to evaluate the perception of a group of pe-
ople leading companies on the evaluation of Dale Carnegie 
Training, this study employed a qualitative methodology, de-
veloped through interviews to understand about looking after 
training and understanding. The results show that participants 
in different companies employ likewise the knowledge acqui-
red outside the home in his private and internally in the com-
pany, seeking a positive outcome.

Key-words: Leadership. Training. Communication.
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empreendedora como ferramenta para a 

permanência das micro e pequenas 
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RESUMO

 O empreendedorismo desempenha um relevante pa-
pel na economia, de forma essencial nos pequenos negócios. 
É através dele que novas empresas são criadas e consequen-
temente, muitos empregos e inovações surgem em vários 
seguimentos. Percebe-se uma grande quantidade de micro e 
pequenos empresários que se aventuram nos negócios sem ao 
menos ter uma noção de gestão e estratégia, que se resultam 
em empreendimentos que não permanecem no mercado por 
muito tempo. O objetivo deste artigo foi demonstrar a impor-
tância da formação empreendedora, sendo esta uma ferramen-
ta de apoio às micro e pequenas empresas. A metodologia 
empregada foi a pesquisa bibliográfi ca, através do levanta-
mento de trabalhos dos principais autores, que versam sobre 
o empreendedorismo, empreendedor e micro e pequenas em-
presas. Foi possível observar que a formação empreendedora, 
tanto no âmbito educacional, a partir de processos de aprendi-
zado, acumulam conhecimentos e habilidades, como também 
mediante experiências adquiridas ao longo da vida, infl uencia 
e proporciona uma contribuição para o desenvolvimento das 
micro e pequenas empresas, o que favorece a permanência 
destas no mercado.

Palavras-chave: empreendedorismo, empreendedor, forma-
ção empreendedora.

1 INTRODUÇÃO
 
 O empreendedorismo a cada dia se fortalece mais. O 
empreendedor impulsiona o desenvolvimento do meio ao qual 
está inserido, transforma sua realidade e produz alternativas 
viáveis, para alcançar os objetivos traçados. 
 Deste modo, o empreendedor tem a capacidade de 
perceber uma oportunidade que pode ser transformada em um 
negócio e colocar suas ideias em prática. Muitos até percebem 
uma oportunidade, mas poucos as concretizam.
 Já as micro e pequenas empresas (MPEs), são respon-
sáveis por grande parte do desenvolvimento do país, assim é 
importante despender especial atenção no sentido de investi-
gar eventuais riscos e oportunidades, para apoiar o seu cresci-
mento e fortalecimento.
 Neste sentido, a formação empreendedora desenvolve 
o indivíduo, e o considera em todas as suas fases, convivên-
cias, experiências adquiridas e/ou participação em capacita-
ções, melhorando assim, a atuação destes empreendedores 
nas organizações.
 O objetivo geral desta pesquisa é entender a importân-
cia da formação empreendedora para a permanência das micro 
e pequenas empresas no mercado, busca detalhar os seguintes 
aspectos: conceitos de empreendedorismo, o empreendedor e 
suas características e micro e pequenas empresas.
 A relevância deste trabalho explica-se pela importân-
cia do empreendedorismo no crescimento do Brasil, com uma 
grande quantidade de empresas sendo abertas a cada dia. Jus-
tifi ca-se pela necessidade de refl exão teórica que demonstre a 
relevância da capacitação e formação no âmbito do empreen-
dedorismo, no que tange a permanência das micro e pequenas 
empresas no mercado.
 A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfi ca, 
mediante o do levantamento de trabalhos dos principais auto-
res, que versam sobre empreendedorismo, micro e pequenas 
empresas e a formação empreendedora.

2 EMPREENDEDORISMO

 O empreendedorismo é um conceito que cada vez mais 
adquire força no Brasil. Inicialmente considerado, de forma 
restrita, como um fenômeno associado à criação de empresas, 
o empreendedorismo, mais recentemente, teve seu signifi cado 
ampliado para manifestações humanas voltadas para a rea-
lização de novos projetos organizacionais independentes ou 
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vinculados a uma organização já existente. O fenômeno do 
empreendedorismo é complexo, de muitas faces e difícil de 
ser abordado de uma única maneira (GIMENEZ; FERREIRA; RA-
MOS, 2012). 
 De acordo com Dolabela (2008), empreendedorismo é 
uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneurship, e 
contém as ideias de iniciativa e inovação. 
 Com o propósito de sistematizar os conceitos encon-
trados, apresenta-se na página a seguir a tabela 1, que contém 
as defi nições de empreendedorismo, segundo os autores pes-
quisados.
 No empreendedorismo, a busca pela realização pesso-
al e profi ssional é constante, sendo que as ideias executadas 
proporcionam a inovação e o desenvolvimento de uma postura 
crítica, sem o conformismo com a situação. Signifi ca ter dispo-
sição para sair da zona de conforto e promover novos desafi os 
profi ssionais. 
 Sem conceitos alinhados para o termo empreendedo-
rismo, não há uma unanimidade entre os estudiosos do assun-
to para defi nir se o sucesso de cada empreendedor depende 
da sua exposição às mesmas circunstâncias. Dolabela (2008) 
destaca ainda que não existem paradigmas ou padrões que 
possam garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá 
um empreendedor de sucesso. 
 Hisrich, Peters, Shepherd (2009) afi rmam que o em-
preendedorismo atua como uma força positiva no crescimento 
econômico, pois serve como uma conexão entre a inovação e 
o mercado. Hoje o mercado oferece abertura e espaço quando 
se fala em soluções novas e criativas. Por meio do empreende-
dorismo buscam-se oportunidades em um universo em que a 
inovação, a criatividade e a ousadia são essenciais.

Tabela 1 – Defi nições de empreendedorismo de acordo com os 
autores pesquisados
Autor Defi nição de empreendedorismo

Dolabela (2008) É uma forma de ser e não de 
fazer, uma concepção de mundo, 
uma forma de se relacionar. Não 
é um conceito econômico, como 
também ainda não é uma ciência, 
embora esteja entre as áreas em 
que mais se pesquisa e se publica.

Dornelas (2008) Além do foco na inovação e na 
criação de valor, empreendedoris-
mo consiste em mudar a situação 
atual e buscar incansavelmente 
novas oportunidades de negócio.

Hisrich; Peters; Shepherd (2009) É um processo de criar algo novo 
com valor, dedica-se tempo e 
esforço necessários, pois assume 
os possíveis riscos fi nanceiros, 
psicológicos e sociais, com objeti-
vo de recompensas consequentes 
da satisfação, da independência 
pessoal e econômica.

Fonte: Adaptação dos autores, 2013.

 Existe ainda uma modalidade de empreendedorismo 
chamado de intra-empreendedorismo, que é praticado pelos 
funcionários dentro da empresa em que trabalham. 
 Para Hisrich; Peters; Shepherd (2009, p.38):

O intra-empreendedorismo (empreendedorismo dentro 
de uma estrutura empresarial existente) também pode 
fazer a ligação entre ciência e mercado. As empresas 
têm os recursos fi nanceiros, as habilidades gerenciais e, 
muitas vezes, os sistemas de marketing e de distribuição 
para comercializar inovações com êxito. Mas também, 
com frequência, a estrutura burocrática, a ênfase nos lu-
cros a curto prazo e uma estrutura altamente organizada 
inibem a criatividade e impedem que se desenvolvam 
novos produtos e negócios.

 A empresa é responsável por criar um ambiente favo-
rável que estimule o desenvolvimento do intraempreendedo-
rismo e minimize os efeitos negativos que sua estrutura enges-
sada possa gerar para o clima organizacional, e crie condições 
para que as características empreendedoras cresçam e fortale-
çam.
 Na visão de Gasparini (2011), o intraempreendedoris-
mo é a vertente do empreendedorismo no interior das orga-
nizações, logo o empreendedor não precisa sair da empresa 
onde trabalha para desenvolver um novo negócio. 
 O poder do conceito de empreendedorismo é obser-
vado dentro e fora das organizações como um precursor do 
desenvolvimento, que transforma, fortalece e produz um con-
texto propício ao crescimento do empreendedor e do meio ao 
qual está inserido.

3 O EMPREENDEDOR E SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

 O empreendedor com todas as suas características, 
posturas, dimensões e perfi s assume um importante papel que 
é o de ser protagonista que promove o crescimento e o desen-
volvimento de sua região, bairro, cidade, estado, país e até de 
uma maneira mais abrangente, do mundo. O empreendedor é 
uma personalidade ativa no cenário econômico, que está sem-
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pre em busca de realizações. 
Para Dornelas (2008, p.18):

O empreendedor não fi ca esperando pela inovação, pela 
descoberta maravilhosa, pela solução ideal. Pelo contrá-
rio, os empreendedores buscam a prática da inovação, 
eles tomam ações proativas com o intuito de obterem 
inovações de forma sistemática.

 Hashimoto (2009) expressa que em maior ou menor 
grau todos são empreendedores, e depende da manifestação 
de elementos como: superação, criatividade, iniciativa, energia, 
valor, compromisso e exposição a riscos, em qualquer cenário 
e sob qualquer circunstância. Pessoas pouco empreendedoras 
apresentam apenas um ou dois desses elementos, em peque-
na escala de forma pontual, enquanto grandes empreendedo-
res à custa de muita perseverança e determinação enfrentam 
muitos obstáculos para fazer suas ideias radicais acontecerem, 
empregam energia, dedicação e corre altos riscos, conquistam 
coisas de grande valor, porque acreditam estar cumprindo com 
missões que são muito maiores do que seus interesses pesso-
ais.
 Inconformado é o termo que mais se aproxima da re-
alidade do empreendedor. Dornelas (2008) diz ainda que os 
empreendedores querem sempre ir além, descobrir algo novo, 
mudar. Não se contentam com cenários de rotina. Este senti-
mento de insatisfação os motiva para a descoberta de novos 
horizontes e os faz sair de uma zona de conforto em busca de 
oportunidades.
 As infl uências do meio são determinantes para o de-
senvolvimento de posturas, comportamentos e característi-
cas inerentes a cada indivíduo. Leite (2002, p.44) acrescenta 
que “o empreendedor é um indivíduo que tem uma ideia, é 
infl uenciado pelo contexto ambiental no qual está inserido e 
gera bens e serviços, que são objetos de julgamento pelo mer-
cado”. 
 Percebe-se que existe um consenso entre os autores 
sobre a personalidade empreendedoras ser desenvolvida pelo 
meio, contexto ou situações vivenciadas, em que ocorrem ins-
pirações para a manifestação de um senso crítico, o qual des-
perta a necessidade de criação e aprimoramento constante.
 Hisrich; Peters; Shepherd (2009), afi rmam que o querer 
pressupõe o poder, assim as pessoas tornam-se empreende-
doras porque querem. A intensidade do desejo torna possí-
vel perceber uma carreira empreendedora como viável e de-
sejável. Estas percepções de viabilidade e predisposição são 

infl uenciadas pelas experiências e características de cada um, 
como educação, valores pessoais, idade e histórico profi ssio-
nal, modelos de conduta e sistemas de apoio e rede.
 Não existe somente um tipo de empreendedor, assim 
como não existe um padrão de características pré-defi nidas. 
Os autores estudados apresentam sua própria classifi cação dos 
tipos de empreendedor e suas características, mas percebe que 
algumas características são predominantes e outras são classi-
fi cadas de uma forma particular por cada autor. A seguir serão 
apresentadas as características e tipos de empreendedores.
 Dornelas (2007) defende que não existe um único tipo 
de empreendedor, apesar de várias pesquisas terem sido de-
senvolvidas em busca de um padrão pré-concebido universal. 
Segundo ele qualquer pessoa pode tornar-se um empreende-
dor, e os tipos de empreendedores são: 

• Empreendedor Nato (mitológico);
• O que aprende (inesperado); 
• Serial (cria novos negócios); 
• Corporativo;
• Social; 
• Por necessidade;
• Herdeiros (sucessão familiar) e
• O normal (planejado).

 Santos; Caetano; Curral (2013) salientam que em seus 
estudos, apresentaram um modelo conceitual do potencial em-
preendedor, o qual compreende onze dimensões: desejo de in-
dependência, autoefi cácia, motivação econômica, capacidade 
de inovação, inteligência emocional, resiliência, capacidade de 
comunicação e persuasão, capacidade para desenvolver a rede 
social, visão, capacidade para mobilizar recursos e capacidade 
para liderar. O processo de empreender está fortemente ligado 
às características de cada indivíduo, sendo este o agente prin-
cipal responsável, pela tomada de decisão para implementar 
novas ideias.
 Silva; Gomes; Correia (2013) acrescentam ainda o 
comportamento proativo como uma importante característica 
do empreendedor, assim como a exposição ao risco é possivel-
mente a principal qualidade e característica para descrever o 
empreendedorismo. O empreendedor enxerga o risco sob um 
ponto de vista diferente. Ele não olha somente o que tem a 
perder, mas acima de tudo o que tem a ganhar.
 Na concepção de Leite (2002), o perfi l do empreen-
dedor é defi nido pelas seguintes características: aceitação 
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moderada de risco, como função da capacidade de decisão; 
atividade instrumental vigorosa; responsabilidade individual; 
conhecimento dos resultados; previsão de possibilidades fu-
turas; aptidões de organização; interesse em ocupações como 
função do seu prestígio e risco. 
 Percebe-se que fatores ligados ao risco são sempre ci-
tados pelos autores, sendo característica determinante no per-
fi l do empreendedor.
 
4 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: Importância e caracte-
rização

 As micro e pequenas empresas representam um papel 
fundamental na economia brasileira e atuam como um agente 
que impulsiona o desenvolvimento do país. Em razão desta 
importância torna-se necessário entender como estas empre-
sas são estruturadas e o cenário em que atuam.
 SEBRAE (2013) apresenta que os critérios usados para 
classifi car o tamanho de uma empresa constituem um impor-
tante fator de apoio às micro e pequenas empresas, pois per-
mitem que estas quando dentro dos limites instituídos, possam 
usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações e 
na atuação de algumas instituições, como é o caso do próprio 
SEBRAE.
 A classifi cação abaixo é estabelecida pelo Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, de 1999, e o critério adotado para 
conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual, 
cujos valores foram atualizados pelo Decreto nº 5.028/2004, 
de 31 de março de 2004, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 – Classifi cação das Micro e Pequenas Empresas
Porte  Receita Bruta Anual

Microempresa Igual ou inferior a R$ 433.755,14

Empresa de Pequeno Porte Superior a R$ 433.755,14 e igual 
ou inferior a R$ 2.133.222,00

Fonte: SEBRAE (2013). 

  
 Ainda conforme SEBRAE (2013) outra forma de classi-
fi cação importante é a classifi cação estabelecida pelo regime 
simplifi cado de tributação – SIMPLES, que é uma lei de cunho 
estritamente tributário e adota um critério diferente para en-
quadrar micro e pequena empresa, como mostra a tabela a 
seguir:

Tabela 3 – Classifi cação das MPEs de acordo Simples Na-
cional
Porte Receita Bruta Anual 

Microempreendedor Individual Igual ou inferior a R$ 60.000,00

Microempresa Igual ou inferior a R$ 360.000,00

Empresa de Pequeno Porte Igual ou superior a R$ 360.000,00 
e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00. 

Fonte: SEBRAE (2013). 

 
 Além do critério referente ao faturamento acima dis-
posto, o SEBRAE (2013), utiliza também para classifi cação des-
tas empresas o conceito de número de funcionários. Conforme 
tabela abaixo:

Tabela 4 – Classifi cação das MPEs segundo o número de 
funcionários
Setor Microempresa Pequena Empresa

Indústria e Construção Até 19 funcionários De 20 a 99 funcionários

Comércio e Serviços Até 9 funcionários De 10 a 49 funcionários

Fonte: SEBRAE (2013).

  
 Ressalta-se que estas empresas, caso o faturamento 
se enquadre, possuem a liberdade de optar pelo regime de 
tributação simples nacional, que permite apuração e recolhi-
mento mensal de tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais, mediante um documento único de arrecadação. 
 Conforme SEBRAE (2013), este sistema simplifi ca e fa-
cilita o pagamento dos tributos por parte do empresário, já que 
vai pagar vários impostos por meio de apenas um documento. 
O pagamento feito em apenas uma data no mês facilita a pro-
gramação pelo setor fi nanceiro das empresas.
 Essas empresas representam um papel relevante e pe-
sam sobre elas a responsabilidade de contribuir para o desen-
volvimento do país. Ferreira et al (2012), argumentam que, a 
criação de empresas capazes de sobreviver por um longo perí-
odo de tempo, gera trabalho e renda para a população de ma-
neira sustentável, faz com que os países em desenvolvimento 
alcancem um posicionamento mais estratégico na economia 
global.
 Para muitos empreendedores, as oportunidades são 
encontradas em situações adversas. Segundo Lima-Filho; 
Sproesser; Martins (2009), nas últimas décadas o contraste en-
tre o cenário econômico-social no país que foi traduzido pelo 
crescimento populacional, e o baixo crescimento na oferta de 
emprego e geração de renda, estimulou a abertura de micro e 
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pequenas empresas e consequentemente aumentou o interes-
se econômico pelo empreendedorismo. 
 Hoje a principal motivação quando se pensa em abrir 
um negócio já não é mais a necessidade de sobrevivência do 
indivíduo e sim a percepção de uma possibilidade de fazer car-
reira. 
 Junior (2010) afi rma que a organização de novas em-
presas possibilita o desenvolvimento econômico, já que este se 
encontra intimamente ligado à geração de emprego e renda. 
As novas empresas criadas por empreendedores atuam direta-
mente no crescimento econômico do país, porque geram renda 
para os novos empresários e novos postos de trabalho, ocupa-
dos por pessoas cujo consumo movimenta a economia. 

4.1 Mortalidade das MPEs

 Está em evidência que as MPEs pelo mundo todo têm 
um alto índice de mortalidade precoce, e este índice é um fator 
preponderante que compromete signifi cativamente o cresci-
mento dessas empresas. E também compromete o crescimento 
da economia (FERREIRA et al, 2012). 
 É importante a busca de auxílio em entidades que 
mantém programas de capacitação e treinamento para empre-
endedores, como o SEBRAE, segundo Hisrich; Peters; Shepherd 
(2009), muitos empreendedores passam por difi culdades ao 
criar novos empreendimentos, por falta de habilidades admi-
nistrativas, capacidade de marketing ou recursos fi nanceiros 
e além disso, estes não sabem como interagir com todos os 
stakeholders1 .
 Junior (2010) também concorda que os motivos que le-
vam as empresas a fecharem a suas portas nem sempre estão 
no mercado, nem no produto, mas na maneira improvisada de 
planejar e dirigir os pequenos negócios. Este alto índice pode 
ser atribuído à falta de preparação e a cálculos errados de cus-
tos, para se iniciar e manter um negócio.
 Uma pesquisa realizada por Ferreira et al (2012), no 
estado de São Paulo, mostra que os principais fatores asso-
ciados a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas 
são:

• Ausência de planejamento ou plano de 
negócios; 

1 São as entidades necessárias, como bancos, fornecedores, clientes, in-
vestidores, distribuidores e agencias de publicidade (HISRICH; PETERS; 
SHEPHERD 2009).

• Falta de inovação, design ou desempenho dos 
produtos e serviços; 
• Difi culdade em conquistar e manter clientes;  
• Nível elevado de concorrência; 
• Baixo nível de escolaridade do empreendedor 
e
• Competência gerencial insufi ciente. 

 Os fatores citados acima são estratégicos, o que con-
traria o senso comum, que professa a insufi ciência de recursos 
como principal motivador da falência das pequenas empresas. 
 Bedê (2013) em contrapartida, mostra que a taxa de 
mortalidade das empresas vem caindo ao longo dos anos, e 
afi rma que mediante nova pesquisa do SEBRAE, baseada em 
dados da Secretaria da Receita Federal, através de monitora-
mento de todas as empresas criadas nos anos de 2005, 2006 
e 2007 até dezembro de 2010 que a taxa de sobrevivência de 
empresas com até dois anos de vida passou de 73,6%; nas 
criadas em 2005, para 75,6%, nas criadas em 2007. De acordo 
com SEBRAE estes números podem estar relacionados a mu-
danças positivas, tais como a implantação da Lei Geral das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e o aumento da 
escolaridade dos atuais empresários. 
 Conhecer os motivos que levam à extinção precoce das 
micro e pequenas empresas é importante para orientar as po-
líticas públicas, os empreendedores e as agências de fomento, 
para a formulação de estratégias, no sentido do desenvolvi-
mento de competências administrativas, para o sucesso das 
micro e pequenas empresas brasileiras (FERREIRA  et al, 2012). 
 Assim se identifi cam os pontos fracos na organização 
da empresa para elaborar um planejamento que possa minimi-
zar ou até mesmo eliminar seus efeitos.

5 A IMPORTÃNCIA DA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 
PARA A PERMANÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRE-
SAS NO MERCADO
 
 Antes de um aprofundamento a respeito da formação 
empreendedora faz-se necessário uma breve explanação sobre 
mercado.
 Kotler (2009, p.31) esclarece que “Um mercado consis-
te de todos os consumidores potenciais que compartilham de 
uma necessidade ou desejo específi co, dispostos e habilitados 
para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou dese-
jo.” É o resultado da oferta e da procura de bens e serviços.
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 Rocha e Christensen (2008) afi rmam que o mercado 
caracteriza-se através da existência de uma necessidade. Para 
que exista uma oportunidade atual ou futura para a empresa, 
deve haver a necessidade percebida pelo consumidor. 
 Este conceito de mercado é relevante principalmente 
porque é neste espaço econômico que estão inseridas as micro 
e pequenas empresas e todo o seu processo de permanência 
ou morte prematura.
 A formação empreendedora complementa as caracte-
rísticas do empreendedor e por esta razão é necessário des-
pender uma atenção especial para sempre buscar orientação. 
 Schmidt e Dreher (2008) acrescentam que uma em-
presa, comunidade ou região que possua uma cultura empre-
endedora fortalecida, consegue visualizar e aproveitar novas 
oportunidades. Além disso, por meio deste ambiente inovador 
tem-se a possibilidade de trabalhar baseando-se em estraté-
gias e planejamento, que são os alicerces desta cultura, para 
que se diminua as incertezas nas oportunidades de negócios 
e gere uma forte vantagem competitiva para os grupos que a 
possuem.
 A formação abordada neste trabalho refere-se àquela 
que percorre todas as fases da vida do indivíduo que partem 
da infância e se considera que existe o desenvolvimento de 
suas habilidades nesse contexto, sendo que o meio em que 
este empreendedor está inserido é determinante para acres-
centar novas experiências, incentivando-o a buscar novos 
conhecimentos e capacitações que permitirão uma constante 
reprodução das características empreendedoras.
 Para que o empreendedor torne-se bem sucedido deve 
deixar de lado o mito que, para se tornar um bom empreende-
dor basta ter a vontade de abrir um negócio, mais do que isso, 
é preciso talento, estudo sistematizado, dedicação total ao 
empreendimento, deve atualizar-se constantemente e renovar 
suas ideias e essencialmente saber planejar (JUNIOR, 2010).  
 A abertura de novos negócios é crescente no Brasil. 
Neste diapasão para Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009), 
fi gura-se a necessidade de que o empreendedorismo seja dis-
seminado via processos educacionais, educação não formal e 
voltada ao trabalho que promova no indivíduo a capacidade 
de ser mais competitivo no mundo liberal e globalizado. 
 Com algumas exceções, de maneira geral as faculda-
des não disponibilizam qualifi cação sobre empreendedorismo 
para seus acadêmicos. A maioria das faculdades foca em for-
mar funcionários e não empreendedores.
 Dolabela (2008) afi rma que é possível alguém se tor-

nar um empreendedor. A pessoa aprende a ser empreendedora 
no convívio com outros empreendedores. E se existem empre-
endedores que nascem prontos, isso não ocorre por questões 
genéticas, mas sim porque o nível primário de relações o in-
fl uenciou. Isso quando se ressalta a ideia de que o empreende-
dorismo pode ser aprendido.
 Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009) vão de encon-
tro com o pensamento de Dolabela, quando ressaltam que os 
empreendedores adquirem uma cultura empreendedora pelo 
relacionamento e pela prática, graças a infl uência de algum 
modelo no seu meio familiar ou próximo, um modelo com o 
qual ele quis se identifi car. Esses modelos estimulam o desen-
volvimento de características empreendedoras diante da opor-
tunidade de realizar algo novo.
 Dolabela (2009, p.23) ainda cita que “o empreendedor 
é um ser social, produto do meio em que vive (época e lugar)”. 
a ideia de que empreendedor se forma por meio do ambiente 
no qual está e que todas as fases de sua vida são importantes.  
 Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009,p.272) discrimi-
nam que: 

Compete à família o papel de mostrar, a seus jovens, 
valores que destaquem suas potencialidades e capaci-
dades inovadoras. Não basta o incentivo pró-empreen-
dedorismo, não basta ensinar empreendedorismo, se faz 
necessário entender que a aceitação pelo jovem será tão 
benéfi ca quanto maior for o estimulo ao prazer e à ino-
vação via trabalho.

 Um trabalho que tende a ser desenvolvido desde a in-
fância do indivíduo, quando este recebe do seu meio de con-
vívio estímulos, para inovar e decidir, considerando os riscos 
envolvidos nesta decisão.
 Já Filion (2000), defende a criação de um programa de 
empreendedorismo focado mais no desenvolvimento do con-
ceito de si e na aquisição de know-how 2   do que na simples 
transmissão de conhecimento, que permita ao futuro empreen-
dedor uma estrutura de trabalho mental empreendedora. Esse 
conceito de si a ser desenvolvido deve evidenciar a autonomia, 
a autoconfi ança, a perseverança, a determinação, a criativida-
de, a liderança e a fl exibilidade. A vivência com  empreendedo-
res bem sucedidos, pode fazer o novo empreendedor perceber 
uma nova realidade, pois se torna natural seguir seus passos, 

2 O know-how está diretamente relacionado com inovação, habilidade e 
efi ciência na execução de determinado serviço e é um produto valioso 
resultante da experiência e que deve reforçar principalmente a defi nição 
de situações. (FILION 2000).
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tendo-os como exemplo e aprendendo com suas experiências.
Lima-Filho; Sproesser; Martins (2009), afi rmam ainda que, 
quando se aborda a questão do empreendedorismo de opor-
tunidade versus o empreendedorismo de necessidade, a rea-
lidade e a necessidade de se ter um referencial, ou seja, uma 
pessoa a servir de modelo de vida, condicionará o individuo 
também no caminho empreendedor.
 A maneira como o indivíduo se relaciona em seu am-
biente nas diversas fases de sua vida e sua forma de agir pe-
rante as situações, percebendo oportunidades de aplicar novas 
idéias, o faz aprender a ser empreendedor. 
 Segundo Dolabela (2008, p24):

Não é possível transferir conhecimentos empreende-
dores, porque o empreendedorismo não é um conceito 
cognitivo convencional. Nesse sentido não é possível 
ensinar, mas é possível aprender a ser empreendedor, 
desde que por meio de um sistema bastante diferente 
do ensino tradicional. 

 Na busca pelo conhecimento, a experiência pela práti-
ca é uma virtude que tem um valor signifi cativo para os jovens 
empreendedores, que necessitam de relacionamentos do tipo 
utilitarista. Aprendem muito com experiências de outras pes-
soas, que dispõem de informações que contribuam para sua 
formação empreendedora (LIMA-FILHO, SPROESSER, MARTINS 
2009).
 O conceito de formação empreendedora tornou-se um 
fenômeno importante no contexto social, político e econômico, 
bem como um alvo de constantes pesquisas. Lekoko; Rankhu-
mise; Ras (2012), fi zeram estudos a respeito da efi ciência da 
educação empreendedora para uma maior sensibilização do 
indivíduo em relação à criação do seu próprio negócio como 
uma opção de carreira, criando assim uma cultura empreende-
dora. 
 De acordo com relatórios da ENDEAVOR são poucos 
os empreendedores que se preparam e priorizam o treinamen-
to, por acharem que já nascem como tal, ou por acharem que 
o empreendedorismo é algo particular da pessoa e acessível 
apenas para esta.  
 Neste sentido o Empretec é um exemplo. É um seminá-
rio comportamental desenvolvido pela ONU – Organização das 
Nações Unidas, e ministrado no Brasil com exclusividade pelo 
SEBRAE.
 De acordo com ENDEAVOR (2013), a maioria dos em-
preendedores afi rma conhecer o Sistema S (SEBRAE, SENAC, 
SESI e SESC, etc), mas apenas 46% dos proprietários de negó-

cios formais já teve algum tipo de relacionamento com SEBRAE, 
enquanto esse percentual fi ca em 31% entre os informais. 
 Para se reforçar o teor da pesquisa anterior a respeito 
da formação empreendedora, o GEM (2012) no estudo sobre 
o percentual dos negócios que buscam auxílio nos órgãos de 
apoio citados anteriormente, demonstrou que, a grande maio-
ria, 82,2 % dos entrevistados, não procura esse tipo de aju-
da. A busca pela formação ainda é muito carente, o brasileiro 
ainda não adquiriu uma postura de se capacitar antes de se 
aventurar em um empreendimento. 
 Lekoko; Rankhumise; Ras (2012), em suas pesquisas 
dentro do meio acadêmico afi rmam que, a educação para o 
empreendedorismo deve produzir o conhecimento teórico crí-
tico sobre empreendedorismo e prover os alunos com as com-
petências de gestão imprescindíveis para uma carreira empre-
sarial. Portanto, os acadêmicos devem aprender a teoria para 
complementar experiência de aprendizado prático.
 Henrique e Cunha (2008) defendem a inserção do en-
sino do empreendedorismo na grade curricular dos cursos de 
graduação e pós-graduação como fundamentais na formação 
empreendedora.
 Percebe-se uma estreita relação entre o empreendedo-
rismo e a escolaridade do indivíduo. De acordo com o relatório 
GEM (2010) ao trazer as taxas de empreendedorismo para os 
níveis de escolaridade, observa-se que a média do período de 
2002 a 2010 revela claramente que à medida que aumentam 
os anos de estudo da população, crescem as taxas de empre-
endedorismo. 
 As informações do relatório GEM  mostram o quanto a 
carência no campo da educação é grande assim como a carên-
cia na formação empreendedora.
 É importante as universidades não somente ensinarem 
o empreendedorismo, mas atuarem como agentes facilitadores 
para inserirem os conhecimentos transmitidos, nas atividades 
dos empreendedores, assim ajudam aplicar a teoria na prática.
Segundo Petridou et al (2009), citado por Lekoko; Rankhumise; 
Ras (2012):  

As universidades desempenham um papel fundamental 
no aproveitamento dos talentos de estudantes, gradu-
ados e pesquisadores. A universidade pode ser concei-
tuada como um sistema de inovação social, e educação 
para o empreendedorismo, quando incorporado em um 
sistema desse tipo, poderiam ser considerados, não ape-
nas como uma tarefa de produzir indivíduos com com-
petente orientação empreendedora, mas também repro-
duzir os mecanismos sociais que sustentam e facilitar o 
nascimento e o crescimento das empresas.
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 Em suas premissas, Lopes (2010) afi rma que as escolas 
técnicas e as universidades atuam como agentes socializantes, 
que promovem o empreendedorismo por oportunidade e aju-
dam os candidatos a empreendedores, na autoavaliação de 
suas habilidades, para formação de uma sociedade com sócios 
que se complementam.
 A educação empreendedora auxilia o indivíduo, a 
aperfeiçoar seus processos de gestão, tais como: lidar com re-
cursos fi nanceiros, gerir pessoas, executar ações de marketing 
entre outros. De acordo com o que foi apontado neste traba-
lho, a falta do desenvolvimento desses processos pode levar 
ao fechamento das MPEs.
 O empreendedor precisa ter um bom conhecimento do 
mercado que irá atuar, conhecer seus clientes atuais e visuali-
zar os potenciais, identifi car seus hábitos, costumes e desejos. 
A qualifi cação dos funcionários deve ser realizada constante-
mente, assim como se deve implementar meios para o controle 
das fi nanças, administrar os pagamentos dos impostos, como 
outras responsabilidades, observar sempre a concorrência e 
outros fatores que podem infl uenciar seu negócio. Portanto, 
uma boa formação empreendedora é fundamental para garan-
tir a permanência da empresa neste mercado que é tão compe-
titivo.

6 CONSIDERAÇOES FINAIS

 A formação empreendedora tanto no âmbito educa-
cional a partir de processos de aprendizado acumula conheci-
mentos e habilidades, como também através de experiências 
adquiridas ao longo da vida, infl uencia e proporciona uma 
contribuição para o desenvolvimento do indivíduo empreen-
dedor e do ambiente em que este atua. 
 Estudos apontam que existe uma relação direta entre 
capacitação e redução nas taxas de mortalidades das empresas 
com consequente permanência destas no mercado.
 A formação aqui abordada percorre todas as fases de 
vida do indivíduo desde a infância, considerando que existe 
o desenvolvimento de habilidades, e que o meio em que este 
empreendedor está inserido é determinante para acrescentar 
novas experiências, incentivando-o a buscar novos conheci-
mentos e capacitações que permitirão uma constante reprodu-
ção das características empreendedoras.
 Depreende-se que as MPEs possuem mais oportuni-
dades de crescimento, desenvolvimento e consequentemente 
sua permanência no mercado, quando o empreendedor busca 

ampliação de seus conhecimentos, quando este se insere em 
um sistema de inovação social, buscando a educação para o 
empreendedorismo, a qual irá atuar como agente facilitador, 
para a inserção do aprendizado empreendedor, incorporando 
ações que produzam o conhecimento teórico crítico sobre em-
preendedorismo. 

ENTREPRENEURSHIP: Entrepreneurial 
training as a tool to the permanence of 

micro and small companies in the market

ABSTRACT

 Entrepreneurship is playing an important role in the 
economy, mainly in small businesses, is through it that new 
companies are created and consequently, many jobs and inno-
vations in various segments. It is noticed that a lot of micro and 
small entrepreneurs adventure themselves in business without 
at least get a sense of strategy and management, resulting in 
projects that don’t remain on the market long. The purpose of 
this article is to demonstrate the importance of entrepreneurial 
training, which is a tool to support micro and small compa-
nies. The methodology used was the bibliographic research, 
through surveys working of major authors that write about en-
trepreneurship, entrepreneur and creation of micro and small 
companies. It was observed that entrepreneurial training, both 
in the educational scope through learning process with accu-
mulated knowledge and skills, but also through acquired ex-
periences lifelong, infl uences and contributes to development 
of micro and small companies, favoring its permanency on the 
market.

KEY WORDS: entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial 
training
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OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS, LEGAIS E AS 
DIFICULDADES DO PODER JUDICIÁRIO EM 

CASOS DE SÍNDROME DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL
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Resumo

 Este texto insere-se no âmbito da prática e dos estu-
dos do Direito de Família, vislumbra-se um tema que não é 
novo, mas que somente de modo recente teve respaldo, e que, 
devido a grande incidência e necessidade de regulamentação 
legal, resultou na criação da Lei n. 12.318 de 26 de agosto de 
2010, que dispõe sobre a alienação parental. Destacam-se as 
consequências resultantes do processo de separação entre os 
cônjuges e as implicações disto na vida dos fi lhos, atenta-se 
também a infl uência de demais parentes próximos que podem 
agravar ainda mais esta situação. Além dos aspectos psicológi-
cos, são trazidos ao foco a forma como se dá a instauração de 
procedimento legal nos casos em que se constata ou suspeita-
-se da prática de alienação parental.   

Palavras--chave: Alienação-parental. Família.Poder judicial.

Introdução

 Ciente da difi culdade de se estabelecer totais prerro-
gativas sobre o tema, devido a sua amplitude e envolvimen-
to entre aspectos legais, sociais, psicológicos e processuais, 
o presente artigo aborda a questão da alienação parental. A 
atenção ao assunto é recente, mesmo sendo um modo muito 
utilizado e claramente observável em alguns casos por parte 
dos guardiões após o processo de separação em que há fi lhos.
 Maria Berenice Dias justifi ca o fato deste assunto só vir 
a amplo estudo recentemente, no seguinte trecho:

Como os papéis parentais eram bem divididos, quando 

da separação, os fi lhos fi cavam sob a guarda materna e 
ao pai cabia o encargo de pagar alimentos e visitá-los 
quinzenalmente, se tanto. Com a signifi cativa mudança 
de costumes, o homem descobriu as delícias da pater-
nidade e começou a ser muito mais participativo no co-
tidiano dos fi lhos. Quando da separação, ele não mais 
se conforma com o rígido esquema de visitação, muitas 
vezes boicotado pela mãe, que se sente “proprietária” 
do fi lho, exercendo sobre ele um poder absoluto. Aliás, 
a guarda compartilhada já é uma vitória (DIAS, p. 462).

 O processo de separação, motivado pelos mais diver-
sos motivos, dentre eles traição; faz com que geralmente uma 
das partes ou ambas saiam machucadas. A forma como são 
administradas as consequências oriundas desse processo pode 
possibilitar que o ex-cônjuge que fi cou com a guarda dos fi -
lhos inicia uma série de atitudes que geram desvalorização e 
depreciação do ex-parceiro perante os fi lhos. Em boa parte dos 
casos são feitas narrativas tendenciosas, distorcendo os fatos 
e prejudicando sempre a imagem do outro. Dentre as conse-
quências disto estão as associações feitas no psicológico da 
criança ou adolescente, formando a ideia de que tudo o que foi 
falado é real (DIAS, p. 463)
 Em diversos estudos o alienador parental é a pessoa 
que distorce os fatos para prejudicar o ex-cônjuge. Essa fi gu-
ra não precisa ser necessariamente a mãe, mas também pai, 
avós, tios, padrinhos, primos, irmãos.
 Interessante destaque na abordagem sobre a aliena-
ção parental é quando da sua incidência no âmbito processual, 
quando em meio ao processo de separação são arguidos fatos 
que levam a crer a presença da chamada Síndrome de Aliena-
ção Parental. Desse modo, observados serão aspectos da psi-
cologia forense e análise jurisprudencial com relação ao tema, 
o advento da Lei 12.318 de agosto de 2010 e as difi culdades 
encontradas pelos magistrados e advogados ao lidar com isso.

Aspectos históricos da Síndrome de Alienação Parental

 Somente em 1987 nos Estados Unidos que Richard 
Gardner fez a descrição do que viria a se chamar SAP (Síndro-
me de Alienação Parental). Contudo, somente em 2001 é que 
esta passou a ser difundida na Europa por François Podevyn. 
A SAP, chamou atenção por aliar interesses tanto da psicologia 
quanto do direito, isso fez com que a psicologia jurídica se 
atentasse à busca de entendimento de problemas emocionais 
que se dão em meio ao processo de separação ou divórcio 
(ROSA, 2008).
 François Podevyn (2001) preceitua que a SAP consiste 

1 Acadêmico de Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, campus 
Jataí, matrícula 095378.
2 Acadêmica de Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, campus 
Jataí, matrícula 114192.
3 Acadêmica de Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, campus 
Jataí, matrícula 093955.
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em um processo de programação, em que a criança é manipu-
lada para repudiar o outro genitor, ocorrendo ai uma série de 
atos para desmoralizar e desvalorizar o mesmo. São feitas uma 
série intervenções na vida da criança, mudando seu jeito de 
agir e pensar.
 Esclarece também que a grande incidência desta sín-
drome ocorre no ambiente maternal, pois historicamente cons-
tata-se que a mulher sempre foi a mais indicada para perma-
necer com a guarda dos fi lhos, fato este que só tem mudado 
nas últimas décadas, desde o fi nal da década de 1990. O pai 
que antes se ausentava da criação por ínfi mos motivos, agora 
se torna mais presente, como nas hipóteses de guarda compar-
tilhada.
 Ocorre que a SAP também pode ser iniciada pelo geni-
tor não guardião que nos momentos de visitas, dentre outros, 
desfrutando da presença do fi lho, faz pedidos para que o fi lho 
vá morar com ele, assim, muitas crianças que estão moran-
do com a mãe, passam a querer morar com o pai, originando 
ai uma ação judicial de modifi cação de guarda, muitas vezes 
alegando uso de entorpecentes, maus tratos, agressão física, 
dentro outros. 
 
Consequências e Efeitos da SAP

 A SAP gera consequências tanto ao cônjuge alienado 
quanto ao alienador, mas os que mais sofrem são os fi lhos, 
independente de serem crianças ou adolescentes. As sequelas, 
caso não sejam tratadas podem persistir pelo resto da vida, 
pois houve a inserção de vínculos patológicos. 
 Para se estabelecer os efeitos prejudiciais que persis-
tem, é necessário salientar que são variáveis, pois cada criança 
tem uma personalidade, passou pela alienação em uma idade 
diferente e a situação real vivida com os pais é única. Porém, 
são muito complexos os confl itos emocionais, podendo se ma-
nifestar como:
 

[...] ansiedade, medo e insegurança, isolamento, tristeza 
e depressão, comportamento hostil, falta de organiza-
ção, difi culdades escolares, baixa tolerância à frustração, 
irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de 
imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla per-
sonalidade, inclinação ao álcool e as drogas, e, em ca-
sos mais extremos, ideias ou comportamentos suicidas 
(DANTAS, 2011).

 Como os sentimentos despertados nos fi lhos com rela-
ção ao pai alienado geralmente são de rancor e ódio ocorre a 

destruição de vínculos, que perduram por anos ou até a vida 
toda, tornando aquelas pessoas envolvidas estranhas umas às 
outras. 
 Devida atenção dever ser dada também aos casos em 
que os fi lhos notam a situação e resolvem se manifestar até 
mesmo no âmbito judicial, pedindo por iniciativa própria que 
deixem de morar com o pai ou mãe que estejam alienando ou 
o tenham alienado, numa tentativa de reaver seus vínculos.  
 
Advento da Lei da Alienação Parental – Lei 12.318 de 2010

 A Lei 12.318 de agosto de 2010, juntamente com o 
Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil e a Consti-
tuição Federal resguardam os direitos dos fi lhos, dentre este 
rol destaca-se a convivência com a família, integridade moral 
perante um fato que a atingiu, no caso a separação dos pais, 
independente do motivo que tenha levado estes a tal decisão.
 O legislador estabelece no artigo 2º Lei n. 12.318/2010 
que: 

[...] considera-se ato de alienação parental a interferên-
cia na formação psicológica da criança ou do adolescen-
te promovida ou induzida por um dos genitores, pelos 
avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob 
a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento à ma-
nutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010).

 Interessante o uso da nomenclatura genitor para asse-
gurar que tanto o pai quanto a mãe sejam possivelmente res-
ponsabilizados. Nesse diapasão foi feito ainda um rol exempli-
fi cativo das manifestações que confi guram alienação parental, 
dentre elas estão: difi cultar a autoridade parental, o contato 
do fi lho com o outro genitor, atrapalhar a convivência familiar, 
manter manifestações que desqualifi cam as atitudes do outro 
genitor, não compartilhar com o outro genitor informações e 
situações importantes da vida do fi lho, se mudar para local 
longínquo, sem justifi cativa com intuito de difi cultar o contato 
e convivência. 
 Havendo motivos para que se constate alienação pa-
rental, a requerimento ou de ofício, independente do momento 
processual e em ação autônoma ou incidental o processo tra-
mitará de forma prioritária, fazendo com que o juiz determine 
manifestação do Ministério Público e que seja realizada perícia 
psicológica ou biopsicossocial, tudo isto para assegurar a inte-
gridade psicológica dos fi lhos. Para tanto a Lei n. 12.318/2010 
requer que: 
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§ 1o O laudo pericial terá base em ampla avaliação psi-
cológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compre-
endendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, 
exame de documentos dos autos, histórico do relaciona-
mento do casal e da separação, cronologia de inciden-
tes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame 
da forma como a criança ou adolescente se manifesta 
acerca de eventual acusação contra genitor;
§ 2o A perícia será realizada por profi ssional ou equipe 
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, 
aptidão comprovada por histórico profi ssional ou acadê-
mico para diagnosticar atos de alienação parental;
§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para 
verifi car a ocorrência de alienação parental terá prazo de 
90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogá-
vel exclusivamente por autorização judicial baseada em 
justifi cativa circunstanciada.

 No que diz respeito à segurança no convívio entre o 
genitor e o fi lho, caso o alienador tente interferir nesse direito, 
a Lei n. 12.318 faz previsão expressa em seu artigo 6º de que: 

Caracterizados atos típicos de alienação parental ou 
qualquer conduta que difi culte a convivência de crian-
ça ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem 
prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal 
e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos 
a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade 
do caso: 
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir 
o alienador; 
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do 
genitor alienado; 
III - estipular multa ao alienador; 
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biop-
sicossocial; 
V - determinar a alteração da guarda para guarda com-
partilhada ou sua inversão; 
VI - determinar a fi xação cautelar do domicílio da criança 
ou adolescente; 
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de en-
dereço, inviabilização ou obstrução à convivência fami-
liar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar 
para ou retirar a criança ou adolescente da residência 
do genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de 
convivência familiar.

 Muitas polêmicas surgiram com relação à possibilida-
de de tipifi cação penal da alienação parental, desse modo, foi 
realizada audiência pública na Câmara dos Deputados cerce-
ando debate sobre esta questão e outras. Assim, manteve-se o 
entendimento de que essa tipifi cação penal deveria ser manti-
da para manter o caráter educativo e de prevenção.

As denúncias de abuso sexual, suas comparações e dife-
renciação com a SAP

 É necessário esclarecer que casos de abuso sexual in-
fantil intrafamiliar existem e que este tipo de abuso é uma das 
formas de violência contra menores arguidas em processos de 
separação. Grande parte da difi culdade em sua real constata-
ção é devido a pequena quantidade ou em alguns casos ine-
xistência de marcas físicas (DANTAS, STEPHANIE DE OLIVEIRA, 
2011). Devida atenção deve ser dada à caracterização do abu-
so sexual, que consiste na falta de consentimento do menor na 
relação com um adulto, e que a vítima acaba sendo obrigada 
tanto fi sicamente, se submetendo à força, quanto verbalmen-
te, sem ter discernimento para concordar ou não com o que 
está acontecendo.
 Muitas pesquisas constatam que os abusos ocorrem 
em todas as classes sociais, independente do nível cultural e 
outros aspectos, como religião seguida. 
 Diante do exposto, surge o polêmico e doloroso fato 
de que nos momentos de disputa da guarda, um dos mais re-
correntes motivos alegados é que houve prática de abuso se-
xual pelo outro genitor. Dentro do estudo da SAP, percebe-se a 
intenção e as ações para limitar tanto o contato entre os fi lhos 
e o outro genitor, podendo em boa parte dos casos constata-
rem-se certa patologia, envolvida em efeitos mais complexos, 
assim o alienante em meio aos diversos sentimentos que vem 
encarando, usa o falso argumento de que seu fi lho sofreu abu-
so sexual ou agressões físicas. No meio de toda essa disputa, o 
que não se percebe é que os maiores prejudicados com todos 
esses argumentos ardilosos usados são os fi lhos, estes que na 
maioria dos casos não tem culpa alguma sobre a separação 
dos pais.
 No que diz respeito aos aspectos jurídicos, quando 
ocorre tal denúncia, devido à complexidade da situação o ma-
gistrado possui o poder de conceder proteção à criança, expe-
dir ordem para que as visitas sejam suspensas e dependendo 
do caso em questão autorizar a realização de visitas acompa-
nhadas por terceiros. Enquanto o processo tramita o alienador 
detêm, mesmo que temporariamente uma vitória, é assim que 
ele enxerga, pois com a demora para que a perícia seja realiza-
da ele é que mantém a criança sobre os seus cuidados.
 Para que sejam tomadas providências maiores deve o 
abuso sexual ser realmente constatado.
 O que se lamenta com todo esse quadro, é que ocorreu 
um abuso psicológico grave, sendo considerado um grande 
fator para uma confusão psíquica, muitas vezes irreversível na 
vida da criança e lógico na sua relação com o acusado.
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Síndrome de Alienação Parental no Poder Judiciário 

Jurisprudência 
 
 Levando em consideração o fato de que a síndrome 
de alienação parental é um tema de estudo e atenção prática 
recente, não é encontrado um arcabouço grande de jurispru-
dências, pois há muita difi culdade ainda para determinação. 
 O primeiro caso de Síndrome de Alienação Parental 
que chegou ao Superior Tribunal de Justiça é oriundo a um 
confl ito de competência entre os juízos de Goiânia-Go e Para-
íba do Sul-RJ. O confl ito de competência 94723 RJ, teve como 
relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, constando a seguinte 
ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊN-
CIA. MENOR. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA, DE MO-
DIFICAÇÃO DE CLÁUSULA, DE EXECUÇÃO E OUTRAS. 
GUARDA EXERCIDA PELA MÃE. MUDANÇA DE DOMICÍ-
LIO NO CURSO DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. CPC, ART. 87. 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I. Prevalece o art. 87 do CPC sobre a norma do art. 147, 
I, do ECA, que tem natureza absoluta quando, em cur-
so a ação originária, proposta regularmente no foro de 
residência do menor, o detentor da guarda altera seu 
domicílio.
II. Precedentes do STJ.
III. Inexistência de circunstância excepcional a indicar 
solução diversa.
IV. Confl ito conhecido, para declarar competente o Juízo 
de Direito da 3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de 
Goiânia, GO, o suscitado.

 A sustentação da mãe para ensejar tal ação, se fun-
damentou em alegação de que o pai teria atitudes violentas e 
que abusou sexualmente da fi lha. Em contraposição, o pai ajui-
zou ação de guarda, alegando que a mãe sofreria de síndrome 
de alienação parental. No decorrer do processo contataram-se 
os problemas psicológicos da mãe. Assim, esta última que teve 
julgada improcedente uma ação em que tentava privar o pai 
do contato com os fi lhos, se mudou para o Rio de Janeiro. Com 
isto surgiram problemas devido à mudança de domicílio, mas 
o juiz da Terceira Vara de Família, Sucessões e Civil de Goiânia, 
determinou que o processo não se deslocasse para Paraíba do 
Sul, atual domicílio das crianças e da mãe.
 Nos termos do acórdão observa-se: 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as 
acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimi-
dade, conhecer do confl ito de competência e declarar 
competente a 3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de 

Goiânia/GO, a suscitada, nos termos do voto do Sr. Mi-
nistro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 
Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Carlos Fernando Mathias 
(Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região) e Fernando 
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
justifi cadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

 O ministro relator considerou que as atitudes da mãe 
contrariavam o princípio do melhor interesse das crianças, 
“pois, mesmo com separação ou divórcio, é importante man-
ter um ambiente semelhante àquele a que a criança estava 
acostumada. Ou seja, a permanência dela na mesma casa e 
na mesma escola era recomendável (CONSULTOR JURÍDICO, 
2011).” O estabelecido pelo ministro Aldir Passarinho Junior 
vai de encontro com as disposições da Lei n. 12.318 que em 
seu artigo sexto, analisado anteriormente, dispõe sobre a mu-
dança de endereço injustifi cada, atrapalhando a convivência 
dos fi lhos com o outro genitor.

Psicologia Forense

 Nos casos em que o poder judiciário se depara com 
caso de Síndrome de Alienação Parental, recorre-se aos peri-
tos, estes são psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. A de-
terminação feita para que os peritos atuem podem partir das 
partes que fazem a solicitação de assistentes e a autoridade 
judicial ou administrativa pode fazer uso das suas funções so-
licitando no âmbito da psiquiatria ou psicologia forense o co-
nhecimento clínico e cientifi co que possuem para auxiliar nos 
casos em questão. 
 Muitas vezes os rumos tomados no âmbito processual 
são oriundos das constatações técnicas feitas, pois as noções 
de psicologia forense dadas nos cursos de graduação em di-
reito, fato raro de acontecer, não sustentam e concedem aos 
profi ssionais, tanto o advogado, quanto ao magistrado conhe-
cimento sufi ciente para as situações verídicas. Interessante é o 
fato de que mesmo havendo inúmeros casos semelhantes que 
chegam as escrivanias, cada qual tem suas peculiaridades e o 
magistrado mesmo dotado de experiência e prática recorrente 
não pode arbitrar baseado em premissas suas, consultando as-
sim os peritos. 
 No que diz respeito à atuação do psicólogo da área 
jurídica, obsta as difi culdades encontradas por este, pois o cur-
rículo da maior parte das universidades brasileiras prepara os 
acadêmicos para o modelo clínico, e o psicólogo que realiza 
atuações na seara judicial, atua com os mais diversos tipos de 
situações.
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 Em razão do grande respaldo que vem ganhando a 
psicologia jurídica, tem aumentado também o número de pro-
fi ssionais na área. Contudo, para que isto ocorra o profi ssio-
nal que se interessar pelo judiciário terá seus conhecimentos 
jurídicos analisados, tanto para atuar com direito de família, 
quanto nas demais searas.
 No ordenamento jurídico brasileiro é encontrada fun-
damentação legal para atuação do psicólogo judiciário na 
Constituição Federal em seus artigos 226 e 227 ao estabelece-
rem:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial pro-
teção do Estado. 
Artigo 227. É dever de família, da sociedade e do Esta-
do assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá- los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

 No que diz respeito ao importante instituto do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, é feita menção aos servidores 
auxiliares da justiça esclarecendo: 

Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de 
sua proposta orçamentária, prever recursos para manu-
tenção de equipe interprofi ssional,destinada a assesso-
rar a Justiça de Infância e da Juventude.
Artigo 151.Compete à equipe interprofi ssional, dentre 
outras atribuições que lhe forem reservadas pela le-
gislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim de-
senvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, en-
caminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata 
subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico (BRASIL, 2012).

 Como explicitado anteriormente, mesmo com as fun-
damentações legais encontradas e o respeito que vem sendo 
dada a atuação destes profi ssionais, principalmente na ques-
tão do trabalho em situações de síndrome de alienação paren-
tal, ainda é necessário que sejam criadas resoluções ou leis 
mais específi cas que resguardem essa função dentro do âmbi-
to judicial.

- Difi culdades encontradas pelo Poder Judiciário e Advo-
gados

 Com a identifi cação da SAP, no caso prático, o poder 

judiciário se torna um dos responsáveis por intervenções que 
interrompem o desenvolvimento e agravamento da síndrome. 
Mesmo em meio aos inúmeros processos e afazeres de suas 
atribuições o magistrado deve apreciar com cautela a situação, 
os laudos técnicos emitidos confi rmando a síndrome e determi-
nar medidas necessárias para resguardar a criança.
 Dentre as medidas cabíveis, foi formulado por Priscila 
Maria Corrêa da Fonseca um rol de providências a serem toma-
das: 

a) ordenar a realização de terapia familiar, nos casos em 
que o menor já apresente sinais de repulsa ao genitor 
alienado;
b) determinar o cumprimento do regime de visitas esta-
belecido em favor do genitor alienado, valendo-se, se 
necessário, da medida de busca e apreensão;
c) condenar o genitor alienante ao pagamento de multa 
diária, enquanto perdurar a resistência às visitas ou à 
prática que enseja a alienação;
d) alterar a guarda do menor, principalmente quando o 
genitor alienante apresentar conduta que se possa repu-
tar como patológica, determinando, ainda, a suspensão 
das visitas em favor do genitor alienante, ou que elas 
sejam realizadas de forma supervisionada;
e) dependendo da gravidade do padrão de comporta-
mento do genitor alienante ou diante da resistência dele 
perante o cumprimento das visitas, ordenar sua respec-
tiva prisão (Fonseca, 2006).

 Visando bons resultados, os advogados também de-
vem ao tomar conhecimento da situação e ao ser procurado 
pelo alienante e perceber o que se passa buscando preservar a 
criança do que esta acontecendo. 
 Ainda hoje, tendo em vista os recentes esclarecimentos 
sobre a síndrome, os poucos dois anos de vigência da Lei n. 
12.318 e a pouca jurisprudência, reconhece-se a difi culdade 
para que tanto magistrados e advogados encontrem soluções 
e atuem priorizando os direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes envolvidos.
 Felipe Niemezewski da Rosa acredita que cada vez 
mais chegará ao conhecimento dos tribunais e do público, uma 
orientação e conscientização sobre a síndrome. Isso deve se 
dar com o auxílio dos psicólogos e assistentes sociais junto 
ao poder judiciário (ROSA, 2008). O ideal é que quanto maior 
o discernimento sobre o assunto se torne menor o número de 
ocorrências e consequentemente os problemas supramencio-
nados, decorrentes da SAP. Algumas estatísticas apontam que 
80% dos fi lhos de pais que se divorciaram sofreram algum tipo 
de alienação parental, fazendo com que se estime o número de 
20 milhões de crianças que sofreram tal violência (APRENDA A 
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VALORIZAR, 2012).
 No momento em que o juiz for proferir sentença, não 
pode deixar de observar o que o terapeuta ou o profi ssional 
nomeado colocou nos laudos como importantes para o trata-
mento e assim determinar as penalidades de modo expresso 
na sentença.

CONCLUSÃO

 Diante de todo o exposto, constata-se a difi culdade 
em determinar casos de alienação parental, problema este que 
requer a ação de magistrados, advogados e técnicos como psi-
cólogos e psiquiatras. 
 A atenção recente dada pelo legislador no Brasil, fez 
com que entrasse em vigor em agosto de 2010 a Lei n. 12.318, 
dispondo de forma clara os meios para identifi car, desenvolver 
processo e consequências em casos de síndrome de alienação 
parental. De grande valia esse instituto, tentando preservar di-
reitos das crianças e dos demais envolvidos também nesse tipo 
de situação, direitos estes que estão inseridos no Estatuto de 
Criança e do Adolescente e Constituição Federal. 
 A importância do acompanhamento psicológico inicia-
do a partir da decisão judicial de que haja interferência em 
casos suspeitos, é grande responsável pela descoberta e enca-
minhamento de soluções para problemas momentâneos e fu-
turos gerados por um processo de separação traumático. Devi-
do respeito deve ser dado pelos magistrados e advogados aos 
laudos e pareceres emitidos por pessoal especializado sobre 
o quadro psicológico e mental dos envolvidos. Ainda mesmo 
que não se tenha um currículo universitário no Brasil, principal-
mente nos cursos de Direito e Psicologia que preparem melhor 
os futuros profi ssionais para atuarem com mais perspicácia em 
casos de alienação parental.
 Por fi m, vale destacar a atitude do Instituto Brasilei-
ro de Direito de Família que no dia 12 de outubro de 2012, 
lançou com intenção de estimular a conscientização da socie-
dade sobre o assunto “Campanha Permanente de combate à 
Alienação Parental. A campanha é uma parceria da Associação 
Brasileira Criança Feliz - ABCF com a Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Rio Grande do Sul, por meio da Escola Supe-
rior de Advocacia (IBDFAM, 2012)”. Para auxiliar nos trabalhos 
de expansão do tema foi criada a Cartilha Vidas em Preto e 
Branco, abordando a Alienação Parental.
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POLÍTICA E RELIGIÃO NA ORGANIZAÇÃO 
DO ESTADO NACIONAL: LAICIDADE 

E FERIADOS RELIGIOSOS

Douglas Ferreira Magalhães, 
Thaísa Rodrigues Mendes, 

Victor Henrique Paes Leme Costa Mothé

RESUMO

 Mesmo com a vedação à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, 
manter com eles e seus representados relações de dependên-
cia ou aliança, conforme disposto no artigo 19 e incisos da 
Constituição Federal, ressalvada, na forma da lei, a colabora-
ção de interesse público, sempre houve cumplicidade entre 
direito, religião e comunidade política no correr dos séculos. 
O processo de secularização, ocorrido no Ocidente, acabou 
por determinar a separação entre esferas religiosas e política, 
com o surgimento do Estado Laico. Cuida-se, neste contexto, 
de delimitar o status civil e o status canônico entre Estado e 
Religião. Especula-se, também, acerca do lugar ocupado pelo 
catolicismo no Estado Democrático de direito brasileiro e  as 
contradições existentes entre  laicidade e pensamento religioso 
na organização do calendário letivo. Observa-se a participação 
do “divino” da Igreja Católica na organização das políticas es-
tatais, criando, assim, distinção e preferências entre os diver-
sos credos religiosos brasileiros.

PALAVRAS – CHAVE: Constituição Federal, Estado Laico, reli-
gião, direito.

1. INTRODUÇÃO
 
 Objetivando mostrar os confl itos existentes entre Es-
tado, sociedade civil e religião, no que se refere aos feriados 
religiosos católicos previstos no calendário de um país consi-
derado laico, como é o caso do Brasil, elaborou-se o presente 
artigo.
 Justifi ca-se, por outro lado, tecer comentários sobre os 
mais comuns embates, amplamente noticiado pela mídia, en-
tre religião e Estado laico e, por outro, a escassa pesquisa de-
senvolvida, solo pátrio, sobre tal importante e atual temática, 

bem como acerca da relações históricas entre religião, direito e 
constitucionalismo. 
 De fato, todas as vezes em que a visão política e a reli-
giosa se opoem, no trato de questões como aborto, utilização 
de células-tronco embrionárias e outras, a sociedade passa a 
discutir, com mais ardor, mas, normalmente sem mais apro-
fundamento, qual o possível papel a ser desempenhado pela 
religião no estado de direito contemporâneo vigente. Feriados 
religiosos presentes no calendário são, também, raramente 
discutidos, talvez por aceitação tácita dos trabalhadores que 
querem descanso laboral independente da homenagem e do 
homenageado que os levou ou os levará a receber o gozo de 
um dia sem trabalho.
 O Estado brasileiro é laico. Não lhe cabe abraçar qual-
quer confi ssão religiosa, mesmo que a grande nação brasileira 
possui forte infl uência de valores da matriz religiosa católica.
É oportuno observar que, no preâmbulo da Carta Constitucio-
nal de 1988, consta a afi rmação de que os constituintes esta-
vam então a promulgá-la, sob a proteção de Deus. Tal invo-
cação robustece a ideia de que embora o Estado seja laico, 
os referidos constituintes, na condição de representantes do 
povo brasileiro, cuidaram de expressar o sentimento religioso 
da maioria da população brasileira.
 Assim sendo, mediante pesquisa bibliográfi ca e docu-
mental, de natureza exploratória, elaborou-se o presente arti-
go referente a laicidade e aos feriados religiosos, discorrendo 
sobre a origem do estado laico, a relação entre Estado, socie-
dade civil e religiosa. Debateu-se, ainda, sobre a temática da 
secularização e, por fi m, trouxe à tona, alguns marcos legais 
referentes ao objeto de pesquisa.
 Há diferença entre laicidade positiva e laicidade jaco-
bina. Aquela prevê interação entre Igreja e Estado desde que 
haja respeito às diversidades religiosas; essa defende a total 
exclusão entre o espaço público e o espaço destinado à reli-
gião.
 O Estado brasileiro reconhece de forma jurídica formal 
a liberdade religiosa e a não discriminação das religiões, re-
cepicionado competências legítimas e diversas da Igreja e do 
Estado e excluindo da, da esfera pública, uma religião ofi cial.
 Como consequência dá a todos o direito à religião e ao 
pensamento religioso. Isso signifi ca que não há imposição, de 
uma única ideologia, e sim respeito a consciência privada dos 
cidadãos.
 De fato, os feriados religiosos estão presentes no ca-
lendário ofi cial como forma de respeitar a historicidade de um 
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povo. Contudo, nada obsta a que outras manifestações religio-
sas reivindiquem feriados, desde que estes não ultrapassem 
a quatro ao ano; - não quatro para cada manifestação, mas 
que existe consenso de quatro dias para todas, tão somente, 
e que devem ser trabalhados de forma que contemplem-nas, 
sem que provoque confl ito.
 O texto se delineou a partir de duas linhas de orienta-
ção: a primeira, com a busca de alguns aportes históricos, an-
tropológicos e políticos, com vistas a entender a origem do ter-
mo estado laico, o que é secularização e a relação entre espaço 
temporal (Estado) e espaço religioso, com o fi to de apreender 
a existência do homo religiosus e homo judicius. Esses dois 
elementos guardam, entre si, um anseio comum pela ordem, 
já que ao ser humano repugna a ideia de caos.
 A segunda orientação descortina a necessidade do de-
bate, de audiências públicas, de participação social no sentido 
de articular a total separação do Estado da religião ou a exi-
gência da contemplação de feriados a todas as manifestações 
religiosas, regionalizando estes dias e não universalizando, em 
nível de União, para que a liberdade religiosa seja, realmen-
te, garantida aos cidadãos e às cidadãs do País. O que não 
se pode esquecer é que os feriados religiosos não podem ul-
trapassar quatro dias, mesmo estendendo à todas tendências 
religiosas.
 O Estado deve enfrentar o problema, isto é, estipular, 
tão somente, feriados civis e transferir competência aos mu-
nicípios para deliberar sobre feriados religiosos, de forma a 
respeitar as características culturais de cada região deste vasto 
país.
 É preciso realizar uma generalização acerca das espé-
cies de confl ito entre as esferas estatal e religiosa, refutando 
oposição, omissão e ideologia, bem como propor uma possível 
solução para tais confl itos, a saber, uma laicidade “positiva” ou 
criadora, expressão de um “humanismo integral”.
 Espera-se, deta forma, ter contrubuído, ainda que de 
forma simples, para o incremento da refl exão a acerca de tão 
importante e atual problemática que baliza as discussões sobre 
laicidade e religião desta grande nação brasileira.
     
2. ESTADO LAICO NA CARTA MAGNA E CONSTITUCIONALI-
DADE DOS FERIADOS RELIGIOSOS

 Para a apreciação da constitucionalidade dos feriados 
religiosos católicos em face do princípio do estado laico na 
Constituição Federal, faz-se necessário analisar a origem da 

fi gura laicidade, a relação entre a política e o sagrado na orga-
nização social, bem como o processo de secularização que aca-
bou por determinar a separação entre o pensamento religioso 
na organização do Estado brasileiro.

2.1  Abordagem jurídica sobre o estado laico
 
 Laico é um vocábulo que passou por várias acepções 
através dos tempos. As mudanças de signifi cados são atribu-
ídas ao extenso percurso histórico durante o qual seu sentido 
originário amealhou contornos.
 Para Verdelho, citado por Catroga (2006, p. 126-134), 
a palavra laico vem do substantivo grego laós, por sua vez de-
rivado do radical indo-europeu lei, teve origem militar, expres-
sava a relação pessoal de um grupo de homens com seu chefe, 
por consenso mútuo. A palavra então, estaria a designar povo 
( povo armado e dirigido por um chefe). Excluíam de tais con-
tornos as crianças e os velhos. O vocábulo passou a expressar 
o povo – em geral homens – não “distinguido” pela atividade 
ou circunstância que o congregava.
 Laós distinguia-se de dêmos – povo que ocupava 
determinado território por força de uma condição social e de 
óchlos – termo generalizado que se aplicaria à massa e à ple-
be, bem como aos animais e aos insetos (CATROGA, 2006, p. 
128).
 Laós também diferia de éthnos – agrupamento de pes-
soas vinculadas por laços naturais, história comum e mesmo 
espaço. Comunidade política assentada em uma constituição 
civil e jurídica.
 Laico, na Idade Média, designou os leigos que passa-
ram a conviver nos mosteiros. É a fi gura do irmão – leigo ou 
do irmão -  servidor, a quem caberia a realização de trabalhos 
próprios do mundo, em apoio aos monges.
 Contemporaneamente, laico é o Estado não confessio-
nal, que se mantém equidistante de todas as religiões que es-
tão em seu território. No dizer de Lorea (2009, p. 15), o Estado 
Laico tem, por característica fundamental, o fato de se cons-
tituir em um espaço mais além dos particularismos, capaz de 
abrigar todas as pessoas do povo (o laós), de todas as formas 
religiosas e ideológicas.
 De toda a exposição, duas acepções podem ser consi-
deradas modernamente – uma mais ampla e outra mais restri-
ta – da laicidade do Estado. Com base na etimologia, isto é, na 
origem da palavra laós, é lícito dizer que Estado laico é aquele 
pertencente a toda uma comunidade de indivíduos e não a 
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uma parcela desta. De forma mais restrita, laico é o Estado 
separado da religião.
 Pode-se concluir que o Estado laico é constituído por 
dois elementos: a neutralidade (com relação às confi ssões reli-
giosas existentes em seu território) e a separação da religião.
Para Martins Filho e Nobre (2012), a laicidade – neutralidade 
signifi ca a estrita imparcialidade do Estado em matéria religio-
sa, o que implica a vedação de professar ou privilegiar qual-
quer religião em particular, pronunciar-se sobre matéria religio-
sa e conceder ajuda fi nanceira ou de outro tipo, às religiões.
 O poder estatal não pode implicar repúdio, com re-
lação às religiões. Isso signifi ca que ele deve dar tratamento 
isonômico a todas as manifestações religiosas, pois, se realizar 
juízo negativo acerca destas, perderá a neutralidade. O Estado 
deve adotar o sistema de separação, porém, admite-se o ins-
tituto da cooperação, por meio da quais ambas as instâncias 
-  poder político e confi ssões religiosas unem esforços em prol 
do bem comum.
 Como assevera Ives Granda da Silva Martins Filho e 
Milton Augusto de Brito Nobre, o Estado laico se caracteriza 
pela autolimitação e autocontentação em matéria religiosa, 
porquanto renuncie, ele, voluntariamente, a ser propagandista 
de uma fé religiosa determinada. Existem diversas doutrinas e 
que devem ser respeitada a opção dos indivíduos, apresentan-
do, assim, igualdade de condições sem a infl uência do Estado 
em tal escolha.

Esta é a primeira signifi cação da laicidade de um Estado 
liberal: uma limitação voluntária de competência no âm-
bito do domínio metafísico, o qual é, por ele, deixado a 
livre exploração por parte das consciências. ( MARTINS 
FILHO; NOBRE, 2012).

 O Estado, que não respeita a livre opção religiosa dos 
cidadãos não pode ser considerado laico, na acepção jurídica 
do termo. Daí o problema da pesquisa em se tratando, de apli-
car a todos os cidadãos brasileiros feriados religiosos que são 
destinados aos considerados “santos” pela Igreja Católica. Ob-
serva-se que há discriminação em função da crença religiosa. 
Discriminação esta que é aceita tacitamente, sem recusa pela 
classe operária, a todos a se ausentarem do trabalho.

Mas, se a neutralidade veda, ao Estado, qualquer pres-
são que poderia determinar a opção por parte de uma 
consciência, ela também lhe prescreve o respeito às li-
vres opiniões. Liberal, ele aceita as conseqüências da li-
berdade no âmbito religioso assim como no de outros; a 
consciência do descrente não tem, aos seus olhos, maior 
ou menor valor do que a do crente, já que ambas devem 

ser livremente satisfeitas. Desta forma, não será laico, 
do ponto de vista jurídico, o Estado que crie obstáculos, 
nos limites territoriais, à prática de qualquer fé.
(...) Tampouco será laico o Estado que faça derivar, das 
opções metafísicas de alguém, consequências discri-
minatórias quanto à admissão em empregos públicos 
(GALDINO, 2000, P.36).

 Não raras vezes, em nome do Estado Laico, excluem-se 
garantias que a lei concede a todos ou se promove uma equa-
lização rasa – certo igualitarismo, ao invés de igualdade – de 
situações em si diversas. Como estabelecer regras que explici-
tem o exato alcance da laicidade em diversos âmbitos da vida, 
sobretudo, no que se refere aos feriados religiosos, incluindo 
diversos credores, à paralisação de dias consagrados à Igreja 
católica na vida laboral?
 Outras perguntas poderão ser feitas. Os trabalhadores, 
os agentes políticos e os colaboradores exigem o dever de es-
trita neutralidade do ponto de vista religioso ao Estado em se 
tratando de feriados? Não há ausência de neutralidade quanto 
aos feriados religiosos?
 Como se vê, a propalada neutralidade do Estado laico 
é um problema, portanto dependente de equilíbrio entre liber-
dade e igualdade: pontos bem frágeis em se tratando deste 
tema.
 Ainda de acordo com Lorea (2009, p.47):

A laicidade se defi ne como a neutralidade do Estado com 
relação à sociedade e às crenças desta. Tal neutralidade 
não se limita à simples organização da coexistência pací-
fi ca das diversas comunidades entre si. Ela signifi ca que 
o Estado se recusa de remontar o seu poder a qualquer 
instância fundamental, que não ele próprio (...)
Ao afi rmar a laicidade, o Estado instaura o seu poder 
sobre o vazio e assim afi rma a sua mais alta soberania.

 Como se pode perceber, a neutralidade não se resume 
à dimensão formal, pelo que se afi rma não apenas pela ten-
tativa, do Estado, de tornar neutro o espaço público (ético e 
jurídico), interditando favorecimento a confi ssões religiosas es-
pecífi cas. Ela implica, também, a suspensão de qualquer refe-
rência a um poder fundamental e original – feriados religiosos 
e católicos – e, portanto, pré-político, que garanta a existência 
da sociedade. Isso porque a laicidade é uma concepção polí-
tica, um empreendimento que deveria ser levado a cabo pelo 
Estado, na modernidade, que objetiva a supremacia do político 
sobre o religioso.
 
2.2 Relação entre a política e o sagrado na organização 
social/ Processo de Secularização
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 É inegável a participação do sagrado na organização 
social. O ser humano apreende o sagrado como algo que ul-
trapassa, o transcende e do qual ele se vê como dependente. 
Entretanto, ele não apenas impacta o mundo interior daquele 
que o experimenta, pois aos olhos de nossos ancestrais era o 
elemento estruturador do universo e garantia da manutenção 
da ordem. Desde tempos imemoriais o sagrado tem sido o or-
ganizador do mundo e da vida. As diversas religiões – enquan-
to expressões particulares do sagrado – possuem o condão de 
erigir sociedades e civilizações a partir de um arcabouço de 
valores que julgam extrair da experiência do sagrado que as 
funda.
 De acordo com Garcia (s.d., p.1), “a manifestação re-
ligiosa do povo brasileiro é resguardada constitucionalmente 
a partir do Brasil Império”. Sabe-se que um dos objetivos do 
descobrimento de novos povos era a divulgação da fé católica. 
Ainda de acordo com o mesmo autor, o art. 5º da Carta Mag-
na de 1824 já prescrevia a tolerância de outras manifestações 
religiosas, isto é, o aparecimento do estado laico: “A religião 
católica romana continuará a ser a religião do Império. Todas 
as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico 
ou particularmente, em casas para isso destinadas, sem forma 
alguma exterior do templo” (GARCIA, s.d., p.1).
 Porém na organização social existem: o homo religio-
sus e o homo juridicus. A inclinação humana ao sagrado, faz 
do homem, um animal naturalmente voltado para a transcen-
dência: é o denominado homo religiosus. O fato de o sagrado 
impactar o universo cognitivo daquele que o vivencia, modela 
assim, via de consequência, o seu comportamento no mundo. 
No nível do coletivo, o sagrado propicia o surgimento das reli-
giões, formatando, dessa maneira, o comportamento de uma 
coletividade e infl uenciando as instituições jurídicas adotadas 
por este agrupamento humano.
 O homo juridicus é aquele defi nido pela situação jurídi-
ca que lhe atribui a sociedade no seio do qual vem ele nascer. 
É o homem constituído de direito e responsável pela organiza-
ção da sociedade, à semelhança do sagrado. O Estado lhe dá 
personalidade, dando-lhe crédito de sentido. Como assevera 
Martins Filho e Nobre (2012, p. 75), ao citarem Alain Supiot:

Mas, antes mesmo de ter, pela palavra, acesso à cons-
ciência de seu ser, todo recém nascido terá sido nome-
ado, inserido numa fi liação: ter-lhe-á sido atribuído um 
lugar numa cadeia de geração. Pois foi antes mesmo de 
termos podido dizer “eu” que a lei laos fez de cada um 
de nós um sujeito de direito. Para ser livre, o sujeito de 
direito deve primeiro estar vinculado por palavras que o 
prendem aos outros homens.

 O homo juridicus é um animal metafísico. Para viver 
em sociedade, lança mão de linguagem, fazendo uma ligação 
entre o Direito e a palavra. A sociedade ao receber o novo 
integrante no âmbito da estrutura jurídica estatal, dá a ele pos-
sibilidades, em um Estado laico, de escolher sua religião, pois 
este Estado deve se mostrar isento de conteúdos religiosos, 
por não serem demonstráveis no mundo empírico. Aceita-se, 
nesse mesmo Estado Laico, o indivíduo que se diz ateu, isto é, 
cético ao pensamento religioso.
 A relação entre o estado e o sagrado está, sobretudo, 
porque a religião foi responsável por moldar as cidades. Cada 
cidade ou cada comunidade tinha seus deuses e seus ritos reli-
giosos. A partir do princípio e “se dar a César o que é de César, 
e a Deus o que é de Deus”, também chamado dualista, houve 
distinção entre política e religião que não existia entre os po-
vos antigos antes do advento do cristianismo. 
 A distinção entre soberania temporal (do Estado) e so-
berania espiritual (de Deus) foi elemento importante na criação 
da cidade terrena (organização estatal) e a cidade espiritual.
 Se se imputa inconstitucionalidade dos feriados reli-
giosos no Brasil, não se pode olvidar de que homo religiosus 
e o homo juridicus fazem parte da historicidade. Não se pode 
negar a força da história na organização de uma sociedade. 
 A secularização é outro elemento importante para o 
surgimento do estado laico. Conforme Garcia (s.d.), o termo 
deriva do vocábulo latino saeculum, para traduzir o grego aion 
que signifi ca domínio do pecado, em oposição ao eaternum, o 
eterno.
 Denota, primitivamente, o processo de laicização de 
um religioso que, após abandonar a sua ordem, retornou para 
o mundo, para o século.
 A seguir passou a signifi car o processo de expropriação 
de bens da Igreja que passavam para o domínio do Estado, 
bem como a transferência de atividades, sobretudo ligado ao 
ensino e à saúde, que até então restavam no domínio da esfe-
ra religiosa, para o âmbito do Estado.
 A ideia de que o mundo é absoluto autônomo da re-
ligião constitui a secularização. Em outras palavras é a saída 
de setores da sociedade e da cultura, isto é a transferência de 
conteúdos que só eram trabalhados na Igreja para o campo 
profano (CATROGA, 2006). 
 Assim sendo, o estado laico, independente da religião 
produz contradição ao deliberar sobre feriados religiosos ca-
tólicos, pois com a secularização houve a redução do status 
religioso no meio social. Foi a emancipação do Estado das 
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amarras da religião. Modernamente, é a luta da diversidade 
cultural exigindo que o Estado se separe da religião.

2.3 Alguns marcos legais relativos a laicidade versus e/ou 
aproximação do Estado com o sagrado

 O Princípio da Isonomia que rege o constitucionalismo 
brasileiro prevê liberdade religiosa tanto a grupos majoritários: 
católicos e evangélicos, quanto a grupos minoritários: umban-
da, candomblé e outros. O artigo 215 da Constituição Federal, 
assim preceitua:“O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a divulgação das manifes-
tações culturais”. 
 A religião é, por excelência, a representação das ma-
nifestações culturais no país. Daí a importância do respeito às 
religiões como forma de consagrar o fi el e legítimo pensamen-
to democrático propalado na Constituição Federal.
 No Brasil, tem-se uma cultura católica fortíssima. O ca-
lendário é mais cristão do que político a começar pelos dias 1º 
de janeiro e 25 de dezembro; o primeiro expressa solenidade à 
mãe de Deus e outro ao nascimento de Cristo, datas consagra-
das pela infl uência de Tomás de Aquino no positivismo jurídico 
(BRODBECK, s.d., 2013).
 Dispõe a Lei 662/1949: Art. 1º. São feriados nacionais 
os dias 1º de janeiro (…) e 25 de dezembro.
 Esta lei corrobora com a proposta do gênio Tomás de 
Aquino no positivismo e seu refl exo na criação de leis para 
uma nação que há predominância da população católica.
 Outro dispositivo infraconstitucional que prevê data 
religiosa como feriado nacional é a Lei 6.802/80. 
 Nela está previsto: Art. 1º. É declarado Feriado Nacio-
nal o dia 12 de outubro, para culto público e ofi cial a Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
 Após a Constituição Federal de 1988, com advento da 
Lei 9093/95, veio a possibilidade de os municípios e outros 
entes federativos declararem seus próprios feriados civis e reli-
giosos, conforme tradição local:

Art. 1º. São feriados civis:
I – os declarados em lei federal;(…)
Art. 2º. São feriados religiosos os dias de guarda, decla-
rados em lei municipal, de acordo com a tradição local e 
em número não superior a quatro, nesta incluída a Sex-
ta-Feira da Paixão. 

 O argumento da disformidade dessas leis está na con-

tradição com o princípio do Estado laico, pois implica a pre-
dominância do catolicismo sobre as demais manifestações 
religiosas. O Estado não se mostra desvinculado da cultura 
Apostólica Romana, pois o legislador toma por base o calen-
dário litúrgico desta religião na instituição de alguns feriados.
Alguns eventos marcaram esse confl ito sobre laicidade e reli-
gião no País. Um deles constitui  a Ação Civil Pública impetra-
da pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São 
Paulo, obrigando a União a retirar todos os símbolos religiosos 
ostentados em locais de atendimento ao público no Estado. 
Em junho de 2007, o Conselho Nacional de Justiça indeferiu 
o pedido.
 Há crítica está: ser laico signifi ca retirar os símbolos ou 
tolerá-los por signifi car a possibilidade de se opor símbolos de 
todas as manifestações religiosas. Talvez a ação do Procurador 
tenha sido a de intolerância ao símbolo católico nos prédios 
públicos. Isso constitui preconceito. A imagem não pode ofen-
der àqueles que vivem em um país onde há liberdade de culto.
Pessoas que tentam eliminar os símbolos das diversas mani-
festações possuem difi culdade de entender e respeitar a diver-
sidade religiosa.“Laicidade aceita todas as religiões ao invés 
de persegui-las ou tenta reduzi-las” (DOUGLAS, 2013). A partir 
dessa pesquisa foi possível compreender a temática, após per-
seguir toda historicidade da laicização, bem como compreen-
der que é a partir de movimentos sociais locais, novos espa-
ços de debates poderão surgir e, como consequência, sagrar 
algumas datas consideradas importantes para a comunidade, 
resguardando o direito das várias manifestações religiosas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os questionamentos advindos da diversidade religiosa 
sempre estiveram presentes nos debates da sociedade civil e 
Estado. Os feriados religiosos, históricos, fazem parte dessa 
arena de discussão.
 Religião e comunidade política (no sentido lato da ex-
pressão, traduzido como agrupamento de pessoas dotadas de 
uma organização mínima) partilham, juntas, uma longa histó-
ria.
 Nas sociedades antigas, religião e corpo político se 
confundiam, pois a religião professada pelos membros da co-
munidade era a própria religião da cidade.
 Com o “dualismo cristão”, tal realidade se alterou, dis-
tinguindo-se “as coisas de Deus” das “coisas de César”. Houve 
equilíbrio entre as duas esferas, pois sempre houve o confl ito: 
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ora o poder secular se impõe à religião; ora a religião prepon-
dera sobre as instâncias temporais, humanistas e antropológi-
cas.
 A secularização acabou por contribuir para a emergên-
cia de um novo ator, denominado “Estado Laico”.
 Discutem-se, a partir de então, as características, as 
extensões e os princípios norteadores da laicidade do Estado. 
A complexidade está porque o país que diz laico desenvolve 
seu próprio modelo de laicização. Pode ser laico mas pode, 
também, prever e deliberar sobre feriados religiosos aplicados 
a todos em uma mesma territoriedade no âmbito se sua juris-
dição.
 A laicidade do Brasil é como se fosse uma aquarela de 
variados tons: às vezes mais expressivos, outros mais opacos; 
às vezes mais vigorosos, outros mais plácidos. De fato, ao de-
bruçar sobre o tema, observa-se que há muito por se defi nir e 
por se construir.
 Para o enfrentamento da questão, até as respostas po-
dem gerar contradição, pois quando se critica uma postura, 
não deixando revelar com naturalidade e não a aceitando, de-
monstra-se discriminação.
 Não cabe ao Estado ignorar o discurso da religião e 
sua infl uência na organização de uma nação. Nessa arena pú-
blica, a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada.
Nesse sentido, é preciso fi car ratifi cado, conforme princípios 
constitucionais que;
 a) o Brasil, mesmo sendo um Estado Laico, possui um 
expressivo contingente populacional que se pauta por valores 
religiosos;
 b) é preciso, ao estipular feriados religiosos, utilizar-se 
de audiências públicas, com o fi to de garantir a liberdade reli-
giosa; caso contrário, positivar, tão-somente, os feriados civis;
 c) o Estado e a sociedade civil ainda se movem por 
certezas indemonstráveis. É muito difícil empregar elementos 
da racionalidade secular para suprimir elementos tradicionais; 
expressões da religião, presentes na sociedade contemporâ-
nea;
 d) Não se afi gura assentar total legitimidade ao Poder 
público sobre o exercício da razão, sob pena de a sociedade ci-
vil ser devorada pela onipresença do Estado ou escravizada em 
prol de um princípio idealizado que desconsidere a dignidade 
de cada ser humano;
 e) A edição de leis que confl itam na laicidade do es-
tado é a confi rmação de que o social está no individual e no 
grupal e o individual e o grupal estão no social. Coletividade 

e individualismo são antagonismos que se inter-relacionam; o 
todo está na parte e a parte está no todo.
 Não é possível esgotar o objeto da pesquisa com o 
artigo, devido a representatividade do tema. A presente pes-
quisa almeja colaborar com o aprofundamento do debate, em 
um país de diversidade e de multiplicidade cultural, bem como 
aberto a migrações e, como consequência, a cada dia contri-
buem com essa variabilidade acerca das relações entre Estado, 
sociedade civil e religião na pós-modernidade.
 O Estado deve dispensar o mesmo tratamento a todas 
as crenças religiosas, incluído os incrédulos. Isso signifi ca que 
não pode ter uma religião ofi cial. O fato de inexistir essa refe-
rida religião ofi cial, não signifi ca que esse mesmo Estado seja 
partidário do ateísmo. Seu papel é o de propalar a liberdade 
religiosa em um país de diferentes, em uma mesma nação e 
em uma mesma jurisdição.
 Assim sendo, bem longe do grupo do grupo responsá-
vel por este trabalho de conclusão de curso está em considerar 
ou desconsiderar inconstitucionalidade aos feriados religiosos 
impostos no calendário ofi cial brasileiro, na organização de Es-
tado Nacional. Porém, o mesmo grupo expressa a necessidade 
de abrir espaços para o debate, nesta arena em que predomina 
a contradição.
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A (DES) CONSTRUÇÃO JURÍDICA DA 
ENTIDADE FAMILIAR

E O CASAMENTO CIVIL HOMOAFETIVO

Vanessa Sousa Tavares 1

Alexandre Ernesto 2

RESUMO

 Do contato à realidade prática do direito, a análise da 
entidade familiar exige a máxima atenção dos atores jurídi-
cos, tendo em conta, notadamente, a identifi cação da famí-
lia homoafetiva e dos direitos a ela assegurados, a partir dos 
reconhecimento dos princípios constitucionais da dignidade 
da pessoa humana, igualdade, liberdade, vedação de discri-
minação e estado laico que, pela teoria neoconstitucionalista, 
assumem força normativa e se irradiam por todo o sistema 
jurídico. Para a realização do presente trabalho foi adotado o 
método dedutivo bem como a pesquisa bibliográfi ca, com a 
coleta de dados secundários provenientes de trabalhos aca-
dêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudências sobre 
o tema. Os posicionamentos do Supremo Tribunal de Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça promoveram a (des)cons-
trução da família brasileira, possibilitando o reconhecimento 
do casamento civil homoafetivo que encontra fundamento nos 
princípios constitucionais de efi cácia plena, independente de 
existir legislação específi ca sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: casamento civil, família, homoafetividade, 
princípios constitucionais.

INTRODUÇÃO 

 As relações jurídico-familiares são atingidas pelas mu-
danças sociais, políticas, econômicas e, também, sofrem trans-
formações de acordo com a sociedade em que estão inseridas, 
e adquire novos contornos. As primeiras formações de famí-
lia na sociedade constituíram-se baseadas no instinto sexual, 
marcada pelo patriarcalismo e pelo casamento monogâmico e 
heterossexual. O direito moderno regulamentou o casamento 

civil ao criar um conceito individualista de família, pois o único 
modelo reconhecido era o casamento. Somente na pós-moder-
nidade, “fruto de intrínsecas reformulações conceituais, sociais 
e tecnológicas, o hedonismo e a desconstrução permitiram o 
amadurecimento de novas formas de família baseadas no afe-
to e na identidade pessoal” (MALUF, 2010, p. 11).
 No Brasil, durante a vigência do Código Civil de 1916, 
apenas se reconhecia no âmbito jurídico e era conferida prote-
ção à denominada família tradicional, isto é, aquela composta 
pelo homem e pela mulher ligados pelo casamento, cujo vín-
culo era indissolúvel. Gradualmente, o campo do Direito de 
Família sofreu alterações para se adaptar às situações vividas 
na sociedade, como a emancipação da mulher e surgimento do 
instituto do divórcio, que possibilitou a dissolução do víncu-
lo conjugal e, por conseguinte, a formação de novas famílias. 
Mas a maior mudança para o Direito de Família brasileiro se na 
família monoparental e na união estável (TEPEDINO, 2007, p. 
91).
 No dia 05 de maio de 2011, em julgamento histórico 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.277, proposta 
pela Procuradoria Geral da República, e da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental nº. 132, proposta pelo 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela aplicação do estabelecido no artigo 1.723 
do Código Civil às uniões homoafetivas, em uma interpretação 
conforme a Constituição, sendo reconhecida a união homoafe-
tiva como entidade familiar. A decisão proferida, em caráter de 
controle abstrato de constitucionalidade, adquiriu efeito vincu-
lante e efi cácia erga omnes, o que levou à elevação da união 
contínua, ofi cial e assente entre pessoas do mesmo sexo ao 
patamar de entidade familiar.

1. A família em mutação

 Historicamente, no Brasil, a família passou por mudan-
ças de função, natureza e composição, que refl etem os fenôme-
nos sociais de seu período, que paulatinamente foram incorpo-
radas pelo campo jurídico, por vezes não com a velocidade 
necessária. A família codifi cada não tinha como preocupação 
o bem-estar de seus componentes, o afeto era completamente 
ignorado, apenas se visava garantir que o modelo econômico 
fosse revigorado, no sentido de existir mão de obra numerosa 
para uma boa produção (VECCHIATTI, 2012, p. 158).
 O modelo familiar descrito sofre mudanças com a in-
dustrialização e com o consequente processo de urbanização. 

1 Vanessa Sousa Tavares é acadêmica do curso de Direito da Universidade 
Federal de Goiás, campus Jataí.
2 Alexandre Ernesto é advogado e professor do curso de Direito da Univer-
sidade Federal de Goiás, campus Jataí.
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A mulher ingressa no mercado de trabalho e passa a desem-
penhar um novo papel dentro do núcleo familiar, nos setores 
públicos e privados, e promovem profundas mudanças na so-
ciedade. 

Com a revolução industrial, surge um modelo de entida-
de familiar, cuja função preponderante é desenvolver os 
valores morais, afetivos e espirituais de seus membros, 
enfatizando sempre a assistência recíproca que deve 
existir entre eles. Atualmente, a entidade familiar deixa 
de ter feição meramente econômica e alcança uma com-
preensão igualitária dos seus membros, que tem, por fi m 
promover o desenvolvimento de seus integrantes (RIBEI-
RO; ARAÚJO, apud VECCHIATTI, 2012, p. 161-162).

 Apenas recentemente, o direito de família começou a 
seguir rumos próprios, sem se atrelar a concepções de cunho 
econômico, hierárquico ou religioso. Tais mudanças levaram à 
repersonalização da família, fenômeno que “valoriza o interes-
se da pessoa humana mais do que suas relações patrimoniais. 
É a recusa da coisifi cação ou retifi cação da pessoa, para res-
saltar sua dignidade. A família é o espaço por excelência da 
repersonalização do direito” (LÔBO, 2010, p. 27-28).
 A repersonalização do Direito de Família busca a supe-
ração de antigos paradigmas, e abre os olhares para as plura-
lidades conjugais e familiares da sociedade. 

2. A entidade familiar homoafetiva: o efetivo vigoramento 
dos princípios constitucionais

2.1. O direito comparado

 Em relação ao tratamento jurídico concedido à homos-
sexualidade, os países podem ser divididos em três grupos Há 
os países repressores (proíbem e punem o homossexualismo); 
os indiferentes (ainda que não criminalizem a conduta, não 
criam medidas favoráveis a ela) e os avançados (possuem me-
didas para a proteção dos indivíduos homossexuais). 
 Em cerca de 76 países a homossexualidade é penal-
mente repreendida, como se vê na Jamaica, Angola, Nepal, 
Uganda, Barbados, Marrocos, Tunísia, Senegal, Serra Leoa, Ca-
marões, Togo, Quênia, Zâmbia, Zimbábue, Guiana e Nigéria. 
Em grande parte dos países muçulmanos, dentre eles Iêmen, 
Irã, Arábia Saudita, Mauritânia e Sudão as relações entre pes-
soas do mesmo sexo são punidas com pena de morte (OTTON-
SON apud MENDES, 2011, p. 25).
 Nos países com estrutura teocrática e mesmo em paí-
ses confessionais, usualmente, há violenta repressão aos ho-

mossexuais, tendo em vista que os líderes religiosos normal-
mente dão aos seus livros sagrados a interpretação de que a 
união entre pessoas do mesmo sexo é proibida. 
 Estes países, que criminalizam a homossexualidade, 
infl uenciaram a criação dos princípios de Yogyakarta (PY), no 
ano de 2007, por um grupo internacional de experts em Gene-
bra. Ao todo são 29 princípios que visam combater a discrimi-
nação por orientação sexual e identidade de gênero. No grupo 
dos países avançados, há países que equiparam a união entre 
pessoas do mesmo sexo ao casamento e usam denominações 
como same-sex marriage, equal marriage, same-gender mar-
riage ou, simplesmente, casamento (marriage).
 O casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhe-
cido na Holanda (2001), Bélgica (2003), Espanha (2005), Cana-
dá (2005), África do Sul (2006), Noruega (2009), Suécia (2009), 
Portugal (2010), Islândia (2010), Argentina (2010), Dinamarca 
(2012), Uruguai (2013), Nova Zelândia (2013), França (2013) e 
em 12 estados dos Estados Unidos da América.
 Em alguns países o reconhecimento se deu pelo Poder 
Legislativo, como exemplo a Dinamarca. Em outros países foi 
necessária a iniciativa do Judiciário, como no Brasil. 
 Na Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
indicou que devem ser desenvolvidos parâmetros para aceita-
ção das uniões homoafetivas nos Estados europeus. A União 
Europeia também incentiva seus Estados-membros a editar 
normas de proteção a esses direitos. No âmbito da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) existe a Declaração sobre Orien-
tação Sexual e Identidade de Gênero, a qual é apoiada pelo 
Brasil (MENDES, 2011, p. 26).
 O que se nota atualmente é que a tendência mundial 
é no sentido da crescente afi rmação dos direitos para as uni-
ões homoafetivas, para Luís Roberto Barroso (2011, p. 12), o 
Estado que oprime as minorias, passa a dar lugar ao “Estado 
solidário, agente da tolerância e da inclusão social”.

2.2. Os princípios constitucionais
 
 No Brasil, apesar da omissão legislativa, os princípios 
explícitos e implícitos assegurados pela Constituição Federal de 
1988 permitem que os casais de mesmo sexo possam desen-
volver suas vidas conjuntamente, tendo direito ao casamento 
civil, como forma de assegurar as relações jurídicas resultantes 
de seu relacionamento, bem como contrair os direitos e deve-
res pertinentes ao casamento.
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2.2.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 O princípio da dignidade da pessoa humana está pre-
visto no art. 1º, III, da Constituição Federal como fundamento 
da República Federativa do Brasil e representa um signifi cati-
vo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e 
inspira todo o ordenamento constitucional vigente no País.
 A proibição de instrumentalização do ser humano com-
põe o núcleo do princípio da dignidade humana, pelo qual 
“ninguém pode ser funcionalizado, instrumentalizado, com o 
objetivo de viabilizar o projeto de sociedade alheio, ainda mais 
quando fundado em visão coletiva preconceituosa ou em lei-
tura de textos religiosos” (MELLO, 2011, p. 14). O ser humano 
não pode ser objeto de troca ou mercadoria, como um animal 
irracional que não pode promover suas próprias escolhas. “As 
coisas têm preço; as pessoas têm dignidade. Do ponto de vista 
moral, ser é muito mais do que ter” (BARROSO, 2011, p. 29). 
 Outrossim, para Ingo Wolfgang Sarlet (apud OLIVEIRA, 
2012, p. 25), a dignidade humana é

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse 
sentido, um complexo de direito e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua parti-
cipação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.

 Para o ministro Celso de Mello (2011, p. 35), o direito 
à busca da felicidade representa uma derivação do princípio 
da dignidade da pessoa humana, e qualifi ca-se como um dos 
“mais signifi cativos postulados constitucionais implícitos cujas 
raízes mergulham, historicamente, na própria Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América, de 04 de julho 
de 1776”. 
 Nessa linha, Luís Roberto Barroso (2011, p. 30) discor-
re sobre o direito de reconhecimento ao afi rmar que todos os 
projetos pessoais coletivos de vida, quando razoáveis, são me-
recedores de igual respeito e consideração, são merecedores 
de igual “reconhecimento”. Daniel Sarmento (apud GOMES, 
2011, p. 03) assevera que o não-reconhecimento das uniões 
homoafetivas encerra

[...] um signifi cado muito claro: ele simboliza a posição 
do Estado de que a afetividade dos homossexuais não 

tem valor e não merece respeito social. Aqui reside a 
violação do direito ao reconhecimento que é uma di-
mensão essencial do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Isso porque, como ser social, que vive inserido 
numa cultura, em relação permanente com outros indi-
víduos, a pessoa humana necessita do reconhecimento 
do seu valor para que possa desenvolver livremente a 
sua personalidade. 

2.2.2. Princípio da Igualdade 

 O caput do art. 5º da Constituição Federal reafi rma 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza”. O princípio da igualdade impõe que todas as pes-
soas devem ser tratadas pelo Estado com o mesmo respeito e 
consideração. Com efeito, signifi ca “reconhecer que todas as 
pessoas possuem o mesmo direito de formular e de perseguir 
autonomamente os seus planos de vida, e de buscar a própria 
realização existencial, desde que isso não implique na violação 
de direitos de terceiros” (MPF, 2006, p. 16).
 Segundo Robert Alexy (apud MPF, 2006, p. 22), 

[...] se não há nenhuma razão sufi ciente para a permis-
são de um tratamento desigual, então está ordenado um 
tratamento igual [...]. Como se tem observado reiterada-
mente, a máxima general de igualdade estabelece assim 
a carga de argumentação para tratamentos desiguais.

 Os fundamentos utilizados para justifi car a diferença 
de tratamento entre os relacionamentos hétero e homoafetivo 
são os de que as relações homoafetivas seriam “pecado”, não 
ensejariam procriação, iriam contra “a natureza das coisas”, 
estimulariam comportamentos sexuais desviantes e iriam con-
tra os valores predominantes na sociedade.
 O argumento de que a união entre pessoas do mesmo 
sexo enfraquece a família também não é plausível. A família 
já não segue mais o modelo marcadamente patriarcal e hie-
rarquizado, sofreu diversas transformações tendo por impulso 
fatores como a emancipação da mulher. O legislador constitu-
cional também previu outras formas de constituição familiar, 
modifi cou-se o modelo familiar tradicional com institutos igua-
litários.
 A heteroafetividade em si dos indivíduos não os torna 
superiores em nada, não os benefi cia com a titularidade exclu-
siva do direito à constituição de uma família pelo casamento 
civil. Aqui, o reino é da igualdade pura e simples, pois não se 
pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos 
ganham (BRITTO, 2011, p. 46-47).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 99ISSN 2317-7284

2.2.3. Princípio da Liberdade 

 A liberdade individual (art. 5º, caput, CF) é um dos 
fundamentos do Estado Democrático e por isso deve ser reco-
nhecida e protegida. Para que a família desempenhe seu papel 
essencial para a realização existencial de seus membros, sua 
constituição deve basear-se em um ato de liberdade. Sendo, 
portanto, inconstitucional qualquer ato estatal – praticado 
pelo Legislativo, Judiciário ou Executivo – que limite “tais es-
colhas pessoais e circunscrevendo o rol de entidades familiares 
segundo entendimentos pré-concebidos, as mais das vezes ar-
raigados a pré-conceitos de natureza cultural, religiosa, políti-
ca ou ideológica” (TEPEDINO, 2006, p. 09).
 Essa liberdade para dispor da própria sexualidade in-
sere-se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expres-
são que é de autonomia de vontade (privada), que em seu pla-
no existencial manifesta-se pela possibilidade de orientar-se 
sexualmente e em todos os desdobramentos que decorrem de 
tal orientação.

2.2.4. Princípio da Vedação de Discriminação

 A proibição de discriminação em relação à orientação 
sexual decorre do art. 3º, IV, CF/88 que estabelece como ob-
jetivo da República Federativa do Brasil, “promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”. 
 Para Luís Roberto Barroso (2011, p. 20), o constituinte 
fez menções expressas de rejeição ao racismo e à discrimina-
ção contras as mulheres, portanto, tal conjunto normativo é 
explícito e inequívoco: “a Constituição é refratária a todas as 
formas de preconceito e discriminação, binômio no qual hão 
de estar abrangidos o menosprezo ou a desequiparação fun-
dada na orientação sexual das pessoas”. 

2.2.5. Princípio do Estado Laico

 O Brasil é um Estado Laico e assegura a liberdade de 
crença (art. 5º, VI e art. 19, I, CF), de modo que não pode ser 
guiado ou sequer infl uenciado por ideologias religiosas (MAR-
TINS, 2009, p.35-36).
 Conforme assevera José Reinaldo de Lima Lopes (apud 
MARTINS, 2009, p. 36), se “a liberdade de crença é inviolável, 
aqueles que não partilham das convicções religiosas dos ou-
tros (mesmo que os outros sejam a maioria) não podem sub-

meter-se a leis cuja razão de ser justifi ca-se apenas pela crença 
religiosa”. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (apud MARTINS, 2009, 
p. 36) sobre os aplicadores do direito e decisões com crenças 
religiosas pessoais, discorre que:

[...] a interpretação jurídica jamais pode ser infl uenciada 
por religião alguma. A laicidade estatal, que é princípio 
constitucional, proíbe isso. (...) O magistrado deve apli-
car o Direito mesmo que não concorde com o que o orde-
namento jurídico dispõe sobre a situação (a neutralidade 
não impede que o magistrado tenha ideologias próprias, 
apenas que, no confl ito entre sua ideologia e a ideologia 
normativa, esta última prevaleça). Afi nal, o magistrado 
é um aplicador do Direito (...) que deve se curvar aos 
ditames do ordenamento jurídico-constitucional, donde, 
considerando que a interpretação sistemático-teleológi-
ca da Constituição Federal demonstra cabalmente que é 
vedada a negação do casamento civil e da união estável 
aos casais homoafetivos, em virtude da inequívoca ar-
bitrariedade de tais negativas, deve o magistrado que 
eventualmente não aceite a homoafetividade se curvar 
ao Direito e, assim, reconhecer a validade e a efi cácia do 
casamento civil e da união estável quando formados por 
pessoas do mesmo sexo (...). 

 Com efeito, a homossexualidade não pode ser consi-
derada um “pecado” pelo Estado, ao utilizar de um discurso 
religioso para exercer seu poder temporal. Por outro lado, as 
religiões que se opõem ao relacionamento entre pessoas do 
mesmo sexo têm o direito de não abençoarem tais uniões, 
como no caso do casamento religioso.

3. O julgamento da ADI nº 4.277/09 e da ADPF nº 132/08 
pelo Supremo Tribunal Federal

 No ano de 2008, foi proposta a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 pelo Gover-
nador do Estado Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para que os 
artigos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de 
Janeiro (art. 19, II e V e o art. 33, I a X e parágrafo único do De-
creto-lei nº 220, de 18/07/1975) fossem interpretados confor-
me a Constituição e assegurar os benefícios nela previstos aos 
parceiros de uniões homoafetivas estáveis. O segundo pedido 
da ação era relacionado ao art. 1.723 do Código Civil, para 
fi m de determinar que este dispositivo não seja interpretado 
de modo a impedir a aplicação do regime jurídico da união 
estável às uniões homoafetivas.
 No ano de 2009, a Procuradoria-Geral da República, 
em seu papel de defensora da ordem jurídica e dos interesses 
indisponíveis, propôs a Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) nº 178 com o objetivo de que o STF 
declarasse: 
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a) que é obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da 
união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade fa-
miliar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a 
constituição da união estável entre homem e mulher; e
b) que os mesmos direitos e deveres dos companheiros 
nas uniões estáveis estendem-se aos companheiros nas 
uniões entre pessoas do mesmo sexo (PEREIRA, 2009, 
p. 01).

 A ADPF nº 178-DF foi primeiramente examinada pelo 
ministro Gilmar Mendes, à época no exercício da Presidência 
do Supremo Tribunal Federal, sendo que este conheceu o pro-
cesso como Ação Direita de Inconstitucionalidade, ao entender 
que a referida ação tinha como objeto a interpretação “confor-
me a Constituição” do art. 1.723 do Código Civil, transforman-
do-a então na ADI nº 4.277.
 O ministro Gilmar Mendes também proferiu despacho 
e declarou a prevenção, que ocorre quando há coincidência 
total ou parcial de objetos. Desse modo, devido à continên-
cia dos pedidos, a distribuição da ADI nº 4.277 ocorreu por 
prevenção para o relator da primeira ação ajuizada a ADPF 
nº 132-RJ, ministro Carlos Ayres Britto, para que ocorresse o 
julgamento conjunto das duas ações.
 O ministro Relator Carlos Ayres Britto entendeu que o 
objeto da ADPF nº 132-RJ estava parcialmente prejudicado. O 
ministro votou como parcialmente prejudicada a ADPF 132-RJ 
e na parte remanescente a reconheceu como ADI e a recebe-se 
em par com a ADI nº 4.277.
 As duas ações também apontavam o equívoco de uma 
interpretação literal ou isolada do art. 226, §3º da CF/88, por 
isso os autores pediram a adequação da interpretação da nor-
ma constitucional (para reconhecer a união homoafetiva como 
entidade familiar), e como consequência dessa interpretação, 
requereu-se a sua irradiação para o Código Civil especifi cada-
mente para o artigo 1.723 do diploma legal (OLIVEIRA, 2012, 
p. 68).
 Por se tratar de um processo participativo e devido à 
complexidade e à relevância do tema, foram deferidos os pe-
didos de ingresso na causa de 14 amici curiae que puderam 
exprimir suas opiniões, sendo eles: Conectas Direitos Huma-
nos; Instituto Brasileiro de Direito de Família –IBDFAM; Grupo 
Arco-Íris de Conscientização Homossexual; Centro de Luta pela 
Livre Orientação Sexual – CELLOS; Associação de Travestis e 
Transexuais de Minas Gerais - ASSTRAV; Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT; 
Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais – GEDI-UFMG; Escritório de Direitos Hu-

manos do Estado de Minas Gerais – EDH; Grupo Gay da Bahia 
– GGB; Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Tra-
vestis, Transgêneros do Estado de Minas Gerais; Instituto de 
Bioética, Direitos Humanos e Gênero – ANIS; Associação de In-
centivo à Educação e Saúde de São Paulo; Sociedade Brasileira 
de Direito Público – SBDP; Conferência Nacional de Bispos do 
Brasil  - CNBB; Associação Eduardo Banks. 
 Dentre estas entidades, apenas a CNBB e a Associação 
Eduardo Banks apresentaram argumentos contrários ao pedi-
do das duas ações. As demais entidades puderam apresentar 
seus anseios perante a Corte constitucional que representou 
um grupo social minoritário que tem seus direitos negados dia-
riamente.

3.1. O reconhecimento da união estável homoafetiva

 O ministro Relator Carlos Ayres Britto (2011, p. 04) jul-
gou procedente ambas as ações e destacou em seu voto que, 
pela primeira vez na história, iria se resolver um recorrente e 
também relevante dissenso judicial, afi nal “nada incomoda 
mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal 
preferência já não corresponde ao padrão social da heterosse-
xualidade” (in STF, 2011, p. 746). Destacou, ainda, que que, da 
mesma forma como não se pode recusar a condição de família 
monoparental à família constituída por qualquer dos avós e 
um ou mais netos, ou até por tios e sobrinhos, também não se 
pode pré-excluir da adoção ativa pessoas de qualquer prefe-
rência sexual, sozinhas ou em regime de emparceiramento. 
 O ministro Luiz Fux mencionou a realidade social ho-
moafetiva brasileira e destacou os já mencionados dados do 
IBGE que revelaram a existência de cerca de 60 mil casais ho-
moafetivos autodeclarados e viveram juntos, destacou também 
que a família não depende de formalidade civil ou religiosa e 
utilizou a igualdade para justifi car o reconhecimento.
 A ministra Cármen Lúcia, sob o fundamento de que a 
discriminação é repudiada no sistema constitucional vigente, 
destacou que aqueles que fazem opção pela união homoa-
fetiva não podem ser desigualados em sua cidadania, como 
cidadão de segunda classe porque, como ser humano, não 
aquiesceu em adotar modelo de vida não coerente com o que 
a maioria tenha como certo ou válido ou legítimo.
 O ministro Ricardo Lewandowski, apesar de ser favo-
rável ao reconhecimento das uniões homoafetivas, divergiu 
quanto aos fundamentos utilizados. Para o ministro a união 
homoafetiva estável corresponde a um quarto gênero de en-
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tidade familiar, que não está previsto no rol do art. 226 da 
Constituição. 
 O ministro Joaquim Barbosa (in STF, 2011, p. 723) 
ressaltou o princípio da dignidade da pessoa humana em seu 
voto, diante de uma situação que demonstra claramente o des-
compasso entre o mundo dos fatos e o universo do direito. 
 O ministro Gilmar Mendes discorreu que o reconheci-
mento da união entre pessoas do mesmo sexo se dá em decor-
rência de direito de minorias e de direitos fundamentais bási-
cos na Constituição, os quais exigem um correspondente dever 
de proteção institucional, que até hoje não foi regulamentado. 
(DIAS apud OLIVEIRA, 2012, p. 73).
 O ministro Marco Aurélio, em seu voto, fez uma di-
gressão histórica sobre a família e sua formação ao longo dos 
avanços sociais e avaliou que o moralismo histórico e religio-
so do passado representa entrave para o reconhecimento da 
união homoafetiva e destaca que o Brasil é um país laico e 
que concepções religiosas morais e religiosas não podem fun-
damentar o tratamento dispensado pelo Estado aos direitos 
fundamentais discutidos na ação (OLIVEIRA, 2012, p. 73). 
 O ministro Celso de Mello destacou a importância 
das decisões de caráter nitidamente contra majoritário profe-
ridas pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de proteção 
às minorias e grupos vulneráveis e afi rmou que é arbitrário e 
inaceitável qualquer estatuto que puna, exclua, discrimine ou 
fomente a intolerância, estimule o desrespeito e que desiguale 
as pessoas em razão de sua orientação sexual. 
 O ministro presidente Cezar Peluso votou favoravel-
mente ao pedido, porém divergiu em sua fundamentação ao 
entender que há lacuna normativa, a qual precisa ser preenchi-
da, segundo as regras tradicionais, pela aplicação da analogia. 
Desse modo, os ministros do Supremo Tribunal convergiram no 
resultado quanto à procedência das duas ações, porém alguns 
ministros divergiram quanto ao fundamento utilizado para o 
reconhecimento das uniões homoafetivas – Ricardo Lewan-
dowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso. 

4. O casamento civil homoafetivo e a Resolução nº 175 do 
Conselho Nacional de Justiça

 O casamento entre pessoas do mesmo sexo por muito 
tempo foi considerado pela doutrina como ato jurídico inexis-
tente, o chamado casamento inexistente. O argumento utiliza-
do é o de que “em virtude de ausência de referência expressa 
ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a diversidade 

de sexos constitui uma ‘condição de existência’ no casamento 
civil”.
 Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2010, p. 54) discor-
re que:

[...] o casamento tem como pilar o pressuposto fático da 
diversidade de sexo dos nubentes (...). Se duas pessoas 
do mesmo sexo, (...), convolarem núpcias, ter-se-á ca-
samento inexistente, uma farsa. Absurdo seria admitir 
que o matrimônio de duas mulheres ou de dois homens 
tivesse qualquer efeito jurídico, devendo ser invalidado 
por sentença judicial.

 Atualmente, com o progressivo reconhecimento dos 
direitos homoafetivos e pela adoção de uma concepção eu-
demonista de família entende-se que “não é mais o indivíduo 
que existe para a família e o casamento, mas sim a família e o 
casamento é que existem para seu desenvolvimento pessoal, 
em busca de sua aspiração à felicidade” (MEDEIROS, 2007, p. 
18). 
 Nesse viés, não se pode admitir a negação do casa-
mento civil aos casais homossexuais, uma vez que o casamen-
to civil possui diferenças em relação à união estável. Portanto, 
casamento civil e união estável não se confundem, as suas di-
ferenças já são antecipadas pela própria Constituição. A união 
estável necessita em muitos casos da produção de provas para 
sua comprovação, no casamento a produção de provas é facil-
mente substituída pela certidão de casamento. A Constituição 
trata da forma de dissolução do casamento civil, que deixa de 
fazê-lo quanto à união estável.
 Quanto aos direitos sucessórios, a legislação oferece 
tratamentos diferenciados ao companheiro (art. 1.790, CC) e 
ao cônjuge (art. 1.829, CC). No sistema do art. 1.790 do CC o 
companheiro sobrevivente, na abertura da sucessão, concor-
re com os descendentes, ascendentes e até com os parentes 
colaterais do falecido. Entre outros limites conferidos à união 
estável podem ser citados:

O companheiro “não pode pleitear a anulabilidade da 
venda de imóvel comum, realizada por seu companheiro 
sem a sua autorização. Apenas o cônjuge pode fazê-lo e 
até o prazo de dois anos após o fi m da sociedade conju-
gal. Poderá somente exigir do companheiro a sua parte 
no valor apurado, além de perdas e danos” (LOUREIRO, 
2010, p. 1.169). 

 O casamento ainda possui algumas prerrogativas em 
relação à união estável, várias consequências só decorrem dele 
como, por exemplo: a possibilidade de os cônjuges adotarem 
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o nome um do outro; a amplitude da regulamentação dos re-
gimes matrimoniais; o dever de fi delidade; cujo desrespeito 
ainda não é punido como adultério (FIUZA, 2010, p. 967). 
 Desse modo, a lei prevê a conversão da união estável 
em casamento, conforme o Código Civil em seu art. 1726, “a 
união estável poderá converter-se em casamento, mediante 
pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. 
E também a Constituição Federal em seu art. 226, §3º “para 
efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento”.
 Com efeito, o art. 226, §3º, CF/88 representa uma nor-
ma de inclusão que surgiu a fi m de proteger mais uma moda-
lidade de família no ordenamento jurídico (união estável), não 
pode ser interpretada no sentido de exclusão, para dela excluir 
os relacionamentos entre as pessoas do mesmo sexo. Afi nal,

[...] extrair desse preceito tal consequência seria desvir-
tuar a sua natureza: a de uma norma de inclusão. De 
fato, ela foi introduzida na Constituição para superar a 
discriminação que, historicamente, incidira sobre as re-
lações entre homem e mulher que não decorressem do 
casamento. Não se deve interpretar uma regra constitu-
cional contrariando os princípios constitucionais e os fi ns 
que a justifi caram (BARROSO, 2011, p. 39).

 Sobre a conversão da união estável em casamento ci-
vil, Paulo Lôbo (2010, p. 180) assevera que a facilitação diz 
respeito exclusivamente ao ato jurídico do casamento civil em 
si, cuja complexidade deve ser reduzida, notadamente quanto 
à dispensa da celebração e à simplifi cação da habilitação. O 
pedido terá de ser subscrito por ambos os companheiros, ou 
por seus procuradores bastantes. A norma não especifi ca qual 
é o juiz competente que pode ser “o juiz de casamentos ou, 
por imprecisão do dispositivo, o juiz de direito corregedor do 
Cartório, como, ainda, o juiz de família” (OLIVEIRA apud LÔBO, 
2010, p. 180).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A família passou por mudanças de função e constitui-
ção ao longo dos anos, marcadas preponderantemente pela 
luta emancipatória das mulheres pela existência de inúmeras 
famílias informais não constituídas pelo casamento e pela ex-
pressão dos movimentos homossexuais. Com o advento da 
Constituição de 1988, foram reconhecidas e protegidas no tex-
to constitucional a união estável e a família monoparental.

 A família, em constante mutação, atualmente, pode 
ser compreendida por meio da afetividade. É o afeto que une 
as pessoas com propósito de vida comum, que juntas constro-
em projetos de vida, planejam o futuro e têm sua família como 
suporte, afi nal, o direito de constituir uma família é um direito 
básico que deve ser garantido de forma universal e igualitária. 
Os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, 
da igualdade, da vedação de discriminação, da afetividade, 
do estado laico todos previstos implícita e explicitamente na 
Constituição Federal, estabelecem a necessidade de respeito à 
essas relações e também à necessidade de adoção pelo Estado 
de medidas que levem à redução do preconceito e da discrimi-
nação.
 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio 
da ADI nº 4.277 e da ADPF nº 132, foi convocado a emitir 
um posicionamento com efi cácia erga omnes e caráter vincu-
lante sobre o tema da união estável homoafetiva, a partir da 
realização de um debate amplo e plural com a presença de 
14 amici curiae. Apesar de fundamentos divergentes utiliza-
dos pelos ministros, o resultado do julgamento foi convergente 
no sentido do reconhecimento da união estável homoafetiva 
como entidade familiar, reconhecimento este que deve ser feito 
segundo as mesmas regras e consequência das uniões estáveis 
heteroafetivas.
 Sobre o desdobramento relativo ao casamento civil, 
destaca-se que este último não se confunde com o casamen-
to religioso, e também não se identifi ca com a união estável, 
que tem consequências diferentes. O casamento ainda hoje é 
a forma que garante maior segurança aos casais que dese-
jam manter uma vida em comum. A partir da análise da força 
normativa dos princípios constitucionais, percebe-se que os 
direitos homoafetivos são assegurados pela Constituição, da 
mesma forma, que são assegurados às pessoas de orientação 
heteroafetiva. 
 No ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça rati-
fi cou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
ao tornar obrigatório para os cartórios a conversão da união 
estável em casamento bem como a realização direta do casa-
mento, devido ao entendimento de não discriminação adotado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo Tribunal 
Federal e o Conselho Nacional de Justiça ao mesmo tempo em 
que possibilitaram a construção de um novo tipo de família – a 
homoafetiva, desconstruíram um antigo modelo familiar que 
deixa ainda espaço para maiores indagações na área do direito 
de família, como o direito à adoção por casais do mesmo sexo.
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Por fi m, conclui-se que a cada indivíduo deve ser dada a liber-
dade de conduzir sua vida de forma autônoma, segundo seus 
próprios desígnios e a orientação sexual não pode constituir 
óbice à persecução dos objetivos pessoais. O Estado também 
não deve interferir na esfera de escolhas privadas e íntimas 
que cabe a cada um, dentre elas a preferência sexual, como 
forma de liberdade individual.
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RESUMO

 O presente artigo tem como objetivo analisar o insti-
tuto “do compromisso” e demonstrar a possibilidade de es-
tipulação de cláusula arbitral através de convenção entre as 
partes, bem como a representação de sua efi cácia no âmbito 
jurídico. Do mesmo modo enseja demonstrar a utilização dessa 
cláusula relacionando-a com a tendência moderna do direito 
civil, representada por diversos mecanismos no Código Civil 
de 2002, qual seja a solução dos litígios de maneira mais cé-
lere e abandonar a trágica morosidade da movimentação da 
máquina judiciária. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 
estritamente bibliográfi ca, jurisprudencial, exploratória e prin-
cipalmente legislativa do tema. Após a análise do dispositivo: 
cláusula arbitral, concluiu-se que, tem grande importância no 
campo de resolução de confl ito pois atua de modo efi caz, con-
siderado com autônomo em relação ao contrato-base, disso 
resulta que o não cumprimento de cláusula arbitral pode até 
mesmo confi gurar ato ilícito, que gera responsabilidade civil 
em caso de descumprimento.

Palavras-Chave: Compromisso, Arbitragem, Cláusula-arbitral

 
1. INTRODUÇÃO

 O ordenamento jurídico brasileiro atual prevê a esti-
pulação de cláusula arbitral entre as partes dos contratos, que 
surgiu para dar maior efetividade ao atendimento jurisdicio-
nal, que foi materializada na solução prática denominada: “3º 
onda renovatória”. A estipulação de tal cláusula nos contratos 
obriga as partes, caso sobrevier confl ito, à resolvê-los median-
te juízo arbitral.

 O juízo arbitral é caracterizado por ser “um procedi-
mento extrajudicial, relativamente informal, em que julgado-
res leigos, com formação técnica ou jurídica, prolatam decisões 
vinculatórias das partes, sujeitas a limitadas possibilidades de 
recurso.” (ALEXANDRE, 2005, p.76-77). A partir de então o 
código civil estipulou em seu artigo 853: “admite-se nos con-
tratos a cláusula compromissória, para resolver divergências 
mediante juízo arbitral, na forma estabelecida, na forma esta-
belecida em lei especial” (BRASIL, 2002).
 Então, “em qualquer contrato de direito privado, por-
tanto no âmbito de direito disponível das partes, podem estas 
estipular que quaisquer pendências emanadas do negócio ju-
rídico sejam dirimidas por juízo arbitral” (VENOSA, 2011, p. 
586).
 Diante da atualidade e importância do tema, o traba-
lho busca analisar a efi cácia das cláusulas arbitrais em contra-
tos, diante do consenso das partes, estabelecendo, da mesma 
forma, os efeitos negativos que a recusa à instauração do juízo 
arbitral estipulado pode causar à parte violadora da cláusula.
Portanto, o desenvolvimento da pesquisa foi estritamente bi-
bliográfi co, literário, bem como de coleta de dados de jurispru-
dências, artigos e periódicos, relativos à efetividade do proces-
so a partir das cláusulas arbitrais.
 O tema foi proposto diante da nova tendência proces-
sual, novidade no direito nacional, bem como na complexida-
de do assunto, que traz consigo diversas situações às quais 
fi cam expostas as partes depois da instauração da cláusula.

 Para tanto, propomos primeiramente à uma análise le-

gislativa a respeito da cláusula arbitral e do Lei da arbitragem. 

Posteriormente, uma breve análise sobre as posições doutriná-

rias a respeito do tema, relacionado-as com o princípio da au-

tonomia da cláusula arbitral. Em seguida, apresentaremos uma 

breve análise sobre a constitucionalidade do dispositivo, que 

já foi sujeito a uma Ação Direita de Inconstitucionalidade. De-

pois, trataremos sobre a presença de tal instituto nos contratos 

de adesão. Finalmente, propomos uma análise a respeito da 

possibilidade de caracterização de ato ilícito, que comina na 

responsabilidade civil.

 Por fi m, após o desenvolvimento da pesquisa, con-

cluiu-se que a estipulação da cláusula não é obrigatória, mas 

depois de estabelecida, as partes fi cam obrigadas e seu des-

cumprimento pode acarretar um ato ilícito e a partir daí gerar 

responsabilidade civil.

1 Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás – UFG/
CAJ
2 Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Federal de Goiás – UFG/
CAJ
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2. Tutela legislativa da cláusula arbitral: Código Civil de 
2002 e a Lei da Arbitragem

 Diante da Lei 9.307/96, que, segundo Selma Ferreira 
Lemes, inaugurou o “direito arbitral brasileiro”, com princípios 
que levarão tempo até que sejam assimilados pela comunida-
de jurídica brasileira. O artigo 3º desta lei é o que aponta para 
a chamada “cláusula arbitral” ou “cláusula compromissória”, 
que é aquela que, existente no contrato, obriga as partes a 
procurarem em primeiro plano este modo para resolver um 
possível confl ito, como já defi ne o artigo 4º da própria lei. Des-
sa forma, diante da previsão contratual da cláusula arbitral, 
fi cam as partes obrigadas a solucionar os confl itos por meio 
da arbitragem, como uma primeira opção, não as eximindo de 
posteriormente acionar o controle jurisdicional estatal, já que 
pode a parte interessada pleitear declaração de nulidade da 
sentença arbitral perante órgão do Poder Judiciário.
 O art. 7º da referida lei determina o procedimento a 
ser adotado caso uma das partes não queira submeter-se à 
arbitragem. Havendo resistência, a parte interessada poderá 
requerer a citação da outra, para comparecer em juízo, a fi m de 
lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial 
para esse fi m. Primeiramente o magistrado procederá tentan-
do a conciliação entre as partes, diante da recusa, conduzirá 
as partes à celebração do compromisso arbitral. A possibilida-
de de acionamento judicial e a obrigação do juiz citar a parte 
desertora demonstram que a cláusula compromissória possui 
efeito vinculante, isto é, a partir do momento em que estabe-
lecem a possibilidade de resolução do confl ito por arbitragem, 
passa a ser obrigatório.
 Ressaltamos, ainda, o caráter inovador de tal lei, que 
vem coadunar com a perspectiva do Código Civil de 2002, mui-
to embora tenha sido promulgada ainda durante a vigência 
do Código Civil de 1916. Apontamos, então, a lei como mais 
um expoente da mudança histórica pela qual passou o Brasil e 
seu ordenamento jurídico para a criação do Novo Código Civil. 
Lembramos que, o antigo Código era tido como essencialmen-
te patrimonialista e, ao menos em tese, o direito de modo ge-
ral – não excluindo o civil - tende a assumir uma postura mais 
voltada ao ser humano. Apesar de ser o patrimônio o cerne do 
direito civil, há diversas concepções nele presentes que podem 
abarcar essa nova tendência, como a proteção civil aos direitos 
personalíssimos e, no âmbito dos contratos, sugerimos, assim, 
a visão da lei de arbitragem.
 De acordo com Silvio de Salvo Venosa, “a menção à 

convenção arbitral deve ser evitado, embora a lei a ela se refi -
ra. A expressão ‘convenção arbitral’ é ambígua, pois engloba 
as noções de cláusula compromissória e compromisso” (VE-
NOSA, 2011, p.586). Basta para essa observação a leitura do 
capítulo “Do compromisso” onde são previstas duas formas 
de compromisso, de um lado o artigo 851 do Código Civil que 
afi rma: “é admitido o compromisso, judicial e extrajudicial, 
para resolver litígios entre pessoas que pode contratar” (BRA-
SIL, 2002), nesse caso se referindo ao compromisso à que as 
partes se submetem diante de uma sentença proferida por um 
juiz arbitral; por outro lado, em seu artigo 853, é estabelecido 
que: “admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para 
resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabe-
lecida em lei especial” (BRASIL, 2002), onde está prevista no 
Código Civil a possibilidade de inserção no contrato da cláusu-
la arbitral, foco do presente artigo.
 O artigo 853 do Código Civil faz referência a uma lei 
especial, que tutela tal assunto: a Lei da Arbitragem nº 9.307, 
de 23 de setembro de 1996, que resultou em importantes mo-
difi cações no direito nacional, visto que:

[...] no Direito Brasileiro, a simples inserção da cláusula 
compromissória no contrato não trazia garantia alguma 
de que seria instituído o juízo arbitral [...] Quando do 
descumprimento do contrato-base ou de difi culdade em 
sua condução, não estando a cláusula compromissória 
devidamente regulamentada, o dispositivo tornava-se 
letra morta na avença, lançando as partes inevitavel-
mente à ação judicial. A difi culdade de obrigar o recal-
citrante a admitir a arbitragem desestimulava qualquer 
iniciativa, preferindo interessado aguardar a decisão ju-

dicial. (VENOSA, 2011, p.587)

 
 Cabe lembrar, também, que nenhum dos artigos rela-
cionados ao compromisso encontra dispositivo correspondente 
no Código Civil de 1916, o que pode ser considerado uma ino-
vação no direito Brasileiro.   

3. Posições Doutrinárias

 Com relação à natureza jurídica do compromisso,

Parte da doutrina nega o caráter meramente contratual 
do compromisso, vendo em sua estrutura apenas uma 
forma de dirimir questões e não um meio de criar, mo-
difi car e extinguir direitos [...] No entanto, parece-nos 
evidente o caráter contratual do compromisso como 
defendido por parte substancial da doutrina. (VENOSA, 
2011, p.584) 
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 Mesmo porque o próprio legislador coloca o compro-
misso arbitral ao lado da transação, cuja natureza contratu-
al não se nega, dados os inúmeros pontos de contato entre 
ambos os negócios jurídicos, de acordo com Silvio: “[...] O 
compromisso é ato de vontade privada capaz de criar novas 
relações jurídicas, com obrigações para todos os seus partici-
pantes” (VENOSA, 2011, p. 584)
 Há duas formas de cláusulas compromissórias (ou 
arbitrais), a cláusula arbitral cheia e a cláusula arbitral vazia.  
Cláusula é toda manifestação de vontade em contrato e, se 
atendêssemos à origem de seu signifi cado, não haveria que se 
falar em uma cláusula “aberta”, aqui chamada “vazia”. Deve-
mos lembrar também que a cláusula arbitral vazia é chamada 
também de cláusula compromissória “em branco”.
 A cláusula arbitral em branco defi ne-se por apenas 
afastar o Poder Judiciário da resolução de confl itos, elegendo a 
arbitragem, mas não criando normas diretas e palpáveis para 
tal resolução, ou seja, não determina como deve acontecer o 
procedimento. Ficam, em boa parte das vezes, então, sujeitas 
as partes à intervenção estatal, pois normalmente a ausência 
de norma concreta gera relutância de alguma das partes e, 
assim, submete-se ao artigo 7º da Lei nº 9.307/96.
 Por outro lado, a doutrina aponta, também, a chama-
da “cláusula compromissória cheia”. Esta é tida pela doutrina 
como a recomendável e correta. Nesse sentido:

Reconheceu [O STF] que quando as partes fornecem os 
elementos para dar início à arbitragem, havendo resis-
tência da outra parte e diante de cláusula compromissó-
ria que elege uma instituição arbitral para administrar 
o procedimento, não há a necessidade de acorrer ao 
Judiciário para instituí-la, pois isso só seria necessário se 
a cláusula arbitral nada dispusesse a respeito (cláusula 
arbitral vazia).  (AZEVEDO, 2004, p. 21)

 A cláusula compromissória cheia, portanto, é aquela 
que estabelece regras sufi cientes para que se instaure a arbi-
tragem no caso de litígio, não necessitando nem mesmo de 
que o Poder Judiciário a institua. Enumera, então, entre outras 
coisas, a quantidade de árbitros (sempre ímpar, no caso da 
cláusula arbitral vazia, o juiz tende a instituir árbitro único), 
a sede, a lei pela qual deve-se pautar a arbitragem, a pos-
sibilidade ou não de utilizar-se da equidade, a língua a ser 
falada, as regras gerais e específi cas, que podem pertencer a 
um determinado órgão, a quem compete o pagamento dos 
honorários da arbitragem, entre outras regras.
 É bom ressaltar que, ao optar pela arbitragem, não 

haverá o estabelecimento do foro, pois ele refere-se ao Poder 
Judiciário, que estará afastado da questão. A doutrina também 
aponta a “cláusula arbitral escalonada”, que prevê, antes da 
instauração da arbitragem, a tentativa de resolução via media-
ção e conciliação, para apenas depois de esgotados tais meios, 
caso não haja acordo, institua-se, automaticamente, a arbitra-
gem.

3.1. Princípio da autonomia das cláusulas arbitrais

 Na perspectiva do artigo 8º da Lei n. 9.307, de 23 de 
setembro de 1996: 

A cláusula compromissória é autônoma em relação ao 
contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nu-
lidade deste não implica, necessariamente, a nulidade 
de cláusula compromissória. Parágrafo único: Caberá ao 
árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, 
as questões acerca da existência, validade e efi cácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a 
cláusula compromissória.

 A Lei de Arbitragem (também conhecida como “Lei 

Marco Maciel”, patrono da mesma no Senado da República), 

traz consigo diversas inovações, isso porque expressamente 

através do art. 8º inaugura um princípio dentro do nascituro 

“Direito Arbitral Brasileiro”: chamado princípio da autonomia 

da cláusula compromissória. Este princípio preleciona que ain-

da que o contrato seja nulo, a cláusula compromissória é vá-

lida, conferindo-lhe um caráter completamente autônomo em 

relação ao contrato. Deve, então, o árbitro decidir, de ofício ou 

provocado por alguma das partes, sobre a validade, existência 

e/ou efi cácia da convenção de arbitragem.

 De acordo com Venosa, “em resumo: não se contami-

na de nulidade a cláusula compromissória somente porque as-

pectos delineados pelos contratantes esbarram em proibições 

legais, nos bons costumes ou na ordem pública” (VENOSA, 

2011, p. 589)

 Ela foi criada devido ao fato de que alguns indivíduos 

desejavam afastar os seus efeitos, como forma de fazer com 

que o processo se prolongue. A legislação brasileira prevê que 

essa lei seja autônoma, não permitindo que vícios de nulida-

de, por invalidade ou mesmo inexistência do próprio contrato, 

sendo necessário a manifestação do árbitro perante essas situ-

ações.

 Nesse sentido:
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Este princípio tem reconhecimento de tal forma ampla 
em todos os sistemas nacionais de direito internacio-
nal, ao ponto de poder mesmo ser considerado como 
um costume internacional ou como um “princípio geral 
de direito reconhecido pelas nações civilizadas (LAVIVE 
apud LEMES, 1992, p.35)

 Ou seja, esse princípio se tornou tão efi caz, que mes-
mo nos países onde a legislação arbitral não adota o princípio 
da autonomia da convenção de arbitragem, ele tem sido ado-
tado, pois facilita aos aplicadores do direito a resolução de 
uma causa sem muitas complicações.

4.  A questão da constitucionalidade das cláusulas arbi-
trais

 No decorrer da discussão sobre a homologação da sen-
tença estrangeira nº 5206-8/247, o Supremo Tribunal Federal 
conheceu de ofício a constitucionalidade de alguns artigos da 
Lei 9.307/96, discutindo principalmente a inafastabilidade da 
jurisdição, principalmente no que tange ao artigo 5º, XXXV da 
Constituição Federal da República de 1988: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 
(BRASIL, 1988). No entanto, parte da doutrina considera que 
a arbitragem “não pode ser considerada atividade jurisdicio-
nal, devido à ausência do elemento de coercibilidade já que o 
laudo arbitral, segundo algumas legislações, precisa ser homo-
logado (como a brasileira) e para ser executado necessita dos 
auspícios do Judiciário” (LEMES, 1992, p.10)
 No entanto, “levando em consideração que o árbitro 
exerce uma função reservada ao poder estatal, surge a noção 
da jurisdição do árbitro em oposição a função contratual que 
lhe é atribuída” (LEMES, 1992, p. 11). Logo, pondera que:

[...] ser mais acertado defi nir a natureza jurídica da ar-
bitragem como hibrida, sendo na sua primeira fase con-
tratual e na segunda jurisdicional, o que nos autoriza 
invocar os mesmos princípios jurídicos e corolários infor-
madores do processo judicial, a fi m de que se garanta a 
tutela jurídica efetiva (LEMES, 1992, p.12).

 Mesmo porque: 

Embora se considere tal decisão como o de verdadeira 
sentença judicial ela somente será executada, no senti-
do de determinar-se, autoritativamente, a satisfação dos 
interesses anteriormente apreciados, através da verda-
deira e genuína jurisdição e, nesse caso, certamente se 
reconhecerá, a quem discordar da sentença, direito de 
opor embargos, na forma da lei, inaugurando o devido 
processo legal.(DANTAS, 1997, p. 246)

 Então, foi considerado que não há qualquer afronta à 
Constituição Federal da República Brasileira de 1988, na me-
dida em que não afasta o controle jurisdicional, pois para que 
haja a instauração do juízo arbitral o Estado-Juiz sempre leva 
em conta cláusula arbitral fi rmada entre as partes.

5. Cláusula arbitral como garantia de efetividade da jus-
tiça

 A cláusula arbitral, nos moldes aqui propostos, deve 
ser vista como meio efi caz de promoção da celeridade da jus-
tiça, atuando como um dos mecanismos diretos que levam à 
resolução dos confl itos pelo meio arbitral, de modo que são 
inseridos no contrato antes mesmo que a controvérsia surja.
 Nesse sentido,

Há uma recolocação do processo civil e sua relação com 
os demais métodos de solução de controvérsias a partir 
de uma releitura de institutos fundamentais, tais como 
a inafastabilidade da tutela jurisdicional e a própria 
jurisdição que deixa de ser vista como uma atividade 
exclusiva do Estado para ser aplicada a partir de um 
ponto de vista teleológico, especialmente para direitos 
patrimoniais disponíveis. (BEDAQUE, 2007, citado por 
GUERRERO, 2012, p.9).

 Coloca-se, assim, em pauta a efetividade não como 
uma ofensa à inafastabilidade, mas sim, como uma forma de 
resolução de confl itos que almeja um resultado prático sem a 
movimentação da grande máquina judiciária. Assim “processo 
efetivo é aquele que propicia o equilíbrio entre segurança e 
celeridade propiciando às partes o resultado desejado pelas 
partes e previsto no ordenamento jurídico direito material” 
(GUERRERO, 2012, p.3).
 Para tanto a efetividade é voltada para a garantia de 
um resultado prático e menos oneroso, em diversos aspectos, 

Essa noção de efetividade atua como verdadeiro fator 
de legitimidade do sistema na medida em que o direi-
to processual deixa de se concentrar exclusivamente na 
produção do provimento jurisdicional e volta-se  prepon-
derantemente à repercussão desse provimento na socie-
dade, na realidade da vida das pessoas, na absorção dos 
valores socialmente reconhecidos na interpretação das 
leis e na contribuição para o aperfeiçoamento das rela-
ções. (DEMARCHI, 2007, p. 23)

6. Cláusula arbitral em contratos de adesão

 De acordo com Código de Defesa do Consumidor, Lei 
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Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990, em seu artigo 54: 
“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas uni-
lateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modifi car substancialmente seu 
conteúdo” (BRASIL, 1990). Observa-se então que tal forma de 
contrato é estabelecida unilateralmente sem que o consumidor 
possa modifi cá-lo.
 Tais tipos de contrato ensejam uma grande oportuni-
dade para opressão da parte menos favorecida na relação con-
tratual. Para Fellipe P. Braga Netto, “a parte economicamente 
mais forte impõe seus interesses através de cláusulas padroni-
zadas, pouco restando ao consumidor senão aceitar passiva-
mente tais imposições contratuais, ou fi car sem o produto ou 
serviço”.(BRAGA NETO, 2010, p.309)
 Para tanto, expõe Silvio de Salvo Venosa que:

[...] há de ser considerada cláusula abusiva, portanto ír-
rita, o pacto compromissório colocado em contrato de 
adesão sem que o requerente se manifeste por escrito 
em documento anexo, ou sem que a cláusula conste em 
destaque (em negrito, como reza a lei), de molde a dar 
pleno conhecimento, bem como possibilidade de ressal-
va ou recusa pelo aderente. (VENOSA, 2011, p.590)

 Fato que será analisado face ao caso concreto, visan-
do, portanto, se a anuência do aderente é livre e expressa a fi m 
da instauração da arbitragem. A fi m de evitar cláusulas abusi-
vas que “[...] em suma, é aquela que viola o equilíbrio material 
que vê existir entre as prestações. Trata-se de conceito aberto, 
com conteúdo semântico fl exível, a ser topicamente preenchi-
do pelo julgador à luz das variáveis concretas”. (BRAGA NETO, 
2010, p. 276)
 Contudo, “será valida, pois, a ressalva que fi zer no 
contrato de adesão, não aceitando o compromisso” (VENOSA, 
2011, p.590). Casos em que, para estabelecer o equilíbrio con-
tratual, concentra-se a atenção na exclusão da possibilidade 
de estabelecimento de cláusula compromissória.

7. Ato ilícito

 O Código Civil se ocupa somente o fato delituoso, 
“mas dele se ocupa como fonte de obrigação” (MONTEIRO, 
2009, p.339). Nesse sentido, 

atos jurídicos ilícitos [...] são, portanto, atos que desen-
cadeiam conseqüências jurídicas independente da von-
tade das partes, porque seus efeitos estão previamente 

descritos em lei [...] Há atuação volitiva do agente, mas 
a produção dos efeitos não se da de acordo com seu 
querer, e sim submissa ao que a lei predeterminou em 
relação àquela atuação, que não comporta interferência 
ou modifi cação por parte da pessoa (MONTEIRO, 2009, 
p.338).

 O Título III do livro III do Código Civil, que versa, res-
pectivamente, sobre atos ilícitos e negócios jurídicos, traz no 
art. 186 do Código a base para entendimento de ser ato ilícito 
que pode ser estendido a uma análise com relação às cláusulas 
arbitrais. Tal artigo estabelece: “aquele que, por ação ou omis-
são voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, come-
te ato ilícito” (BRASIL, 2002, artigo 186). 
 Na mesma linha também estabelece o artigo 187 do 
Código Civil: “também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impos-
tos pelo seu fi m econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes” (BRASIL, 2002). 
 De acordo com tal entendimento a não instauração de 
arbitragem caso exista no contrato cláusula compromissória, 
resulta em ato ilícito. Sabe-se que a questão da arbitragem 
afl ora quando uma das partes descumpre o contrato-base. Tal 
fato demonstra que a cláusula arbitral, autônoma, confi gura 
um direito, portanto, se violado cabe compensação na esfera 
civil, pois o ato ilícito é fonte obrigacional. Por isso, “o ato 
ilícito cria, portanto, para o autor a obrigação de reparar danos 
[...] Essa obrigação recebe o nome de responsabilidade civil” 
(DINIZ, 2010, p.846). Nesse sentido,

O parâmetro instituído no novo Código está em que o 
sujeito de um direito subjetivo não o pode exercer em 
afronta à fi nalidade econômica ou social dele, ou con-
trariando o princípio da boa-fé ou os bons costumes. 
Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a 
deliberação de malfazer – animus nocendi. É sufi ciente 
determinar que, sem esta indagação extremamente sub-
jetiva, abusa de seu direito aquele que leva o seu exer-
cício ao extremo de convertê-lo em prejuízo para outrem 
sem vantagem para sim mesmo [...] Induz-se o abuso 
da circunstância de se servir dele o titular, excedendo 
manifestadamente o seu fi m econômico ou social, ou 
atentando contra a boa-fé ou os bons costumes (PEREI-
RA, 2009, p.578)

 Logo, surge do ato ilícito de não instaurar o juízo arbi-
tral a responsabilidade civil, pois que assim faz atenta contra a 
boa-fé contratual.
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8. Confi guração da Responsabilidade Civil

 A partir do já exposto, e partindo do pressuposto que 
houve a recusa da instauração do juízo arbitral, que vai con-
tra a cláusula arbitral consensual disposta no contrato surge e 
obrigação de indenizar, logo “a obrigação de indenizar (CC, art. 
927, 2ª alínea) é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 
927 a 954). O Código Civil, ao prever as hipóteses de respon-
sabilidade civil por atos ilícitos, consagrou a teoria objetiva em 
vários momentos” (DINIZ, 2010, p. 845-846).
 A responsabilidade civil de acordo com Caio Mario, 
“[...] é, na essência, a imputação do resultado da conduta an-
tijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar 
o mal causado” (PEREIRA, 2009, p. 565). É na essência, a obri-
gação de reparar um dano.
 A cláusula arbitral, como vimos, possui efeito vinculan-
te e, então, gera uma responsabilidade civil. Não se pode, por-
tanto, submeter ao Judiciário, questões que em cujo contrato 
exista tal cláusula. Nesse sentido,

[...] cláusula arbitral tem efeito vinculante, impede a sub-
missão da controvérsia ao judiciário, honrando a pacta 
sunt servanda e a boa-fé, que na atual sistemática do 
Código Civil faz surgir a responsabilidade contratual por 
acarretar dano material e moral. (AZEVEDO, 2004, p. 25)

 Deve-se observar, portanto, que arbitragem não é pro-
cesso judicial, contando com normas mais fl exíveis e pautadas 
na equidade e nos princípios, visando uma sentença arbitral 
rápida. Mas como já ressaltado, a cláusula confi gura um direi-
to e, caso seja violado, irá resultar em compensação na esfera 
civil, gerando responsabilidade civil. De acordo com Flávio Tar-
tuce,

[...] em responsabilidade civil contratual ou negocial, si-
tuada no âmbito da inexecução obrigacional. Sendo uma 
regra já prevista no direito romano, a força obrigatória 
do contrato (pacta sunt servanda) traz a previsão pela 
qual as clausulas contratuais devem ser respeitadas, sob 
pena de responsabilidade daquele que as descumprir 
por dolo ou culpa [...] essa regra vem sido bastante rela-
tivizada ou mitigada diante da infl uência da doutrina da 
função social dos contratos e da boa-fé objetiva (princí-
pios sociais contratuais) (TARTUCE, 2011, p.330).

 
 Portanto, o corolário do direito civil: pacta sunt ser-
vanda, reza que as cláusulas tem força obrigatória, devendo 
as partes cumprir com o estipulado, bem como a boa-fé, que é 
presumida de ambos os contratantes, rogam pela obediência 

à cláusula arbitral estabelecida nos contratos pelas partes, que 
são obrigados a obedecê-la a partir de então. 

9. Análise Jurisprudencial

 No sentido de informações já trazidas pelo trabalho, 
temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL INTERNACIONAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFE-
RENÇAS DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO LEGAL. JUÍZO 
ARBITRAL E CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA Trata-se de 
ações conectadas por continência, julgadas conjunta-
mente resolvendo contrato internacional de represen-
tação e estabelecendo percentuais de comissão, dife-
renças de comissões e indenização compensatória por 
quebra unilateral da avença; Contratos de Represen-
tação Internacional sucessivos que disciplinam, todos, 
cláusula expressa de solução de confl itos, divergências 
e querelas através de mediação e arbitragem; A conven-
ção de cláusula compromissória onde as parte elegem 
que qualquer desavença será solvida em Juízo Arbitral 
implica em renúncia a intervenção estatal, via jurisdi-
ção. Carência de ação judicial ex vi dos arts. 267,inc. VII 
e 301, inc.IX, ambos do CPC. Precedentes jurispruden-
ciais. DUPLA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO DA 
DEMANDADA ACOLHIDA E EXTINTOS OS PROCESSOS. 
PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (TJRS, 2011, p.1)

 Trata-se, então, de uma confi rmação de que a cláusula 
compromissória vincula e forma obrigação civil, entre outros.
 Outra jurisprudência que retrata bem o disposto no 
presente artigo é:

Recurso especial. Civil e processual civil. Questões suces-
sórias. Exibição de documentos e livros comerciais a não 
sócio. Carência de ação. Impossibilidade jurídica do pe-
dido. Inocorrência. Cláusula compromissória ou arbitral. 
Sentença anterior ao advento da lei 9.307/96. Inexistên-
cia de obrigatoriedade de instauração da arbitragem. 
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(STJ, 
2011, p.1)

 
 Nesse caso o STJ, diante da estipulação de cláusula 
arbitral, que somente com a Lei nº 9.307/96 foi estabelecido 
a obrigatoriedade à instauração da arbitragem, afi rma: “não 
havia obrigatoriedade, na época, da instauração da arbitra-
gem em vista de cláusula compromissória e, portanto, inexistia 
causa sufi ciente para extinção do processo sem julgamento de 
mérito, o que, então, somente se daria caso existisse compro-
misso arbitral.” (STJ, 2011, p.1)
 E prolatam:

Quanto à força da cláusula compromissória ou arbitral 
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prevista no ajuste, tem-se que a presente ação foi pro-
posta em dezembro de 1990 e os réus argüiram, em pre-
liminar de contestação, a existência de cláusula arbitral 
(ou compromissória), em março de 1991. A sentença, 
por sua vez, foi prolatada em abril de 1993. Como se 
vê, ao contrário do que se deu no precedente referente 
ao REsp 712.566/RJ, a matéria aqui foi trazida aos autos 
antes da entrada em vigor da Lei 9.307/96 e, portanto, 
antes da alteração que referida Lei (art.41) promoveu na 
redação do art. 267 do Código de Processo Civil, auto-
rizando a extinção do processo sem julgamento de mé-
rito por convenção de arbitragem (gênero do qual são 
especies a cláusula compromissória e o compromisso 
arbitral).(STJ, 2011, p.1)

 Observa-se, então, de antemão, que a partir da entra-
da em vigor da Lei 9.307, estabelecendo a obrigatoriedade da 
instauração de juízo arbitral, desde que presente a cláusula 
compromissória, tal cláusula ganhou efeito vinculante. O julga-
do traz como bem exposto que não se aplica a obrigatoriedade 
a contratos elaborados antes de 1996

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Durante anos o processo foi sinônimo de demora e 
dispêndio fi nanceiro, no entanto atualmente surgiram diver-
sos mecanismos que facilitam o acesso à justiça. Um dos tais 
meios facilitadores é a cláusula arbitral, um mecanismo esta-
belecido pelas partes no contrato.
 Analisando as cláusulas compromissórias como uma 
expressão da nova forma de se fazer direito e a inauguração 
de ramos e princípios, concluiu-se que o advento das cláusu-
las permite ao magistrado, quando não ocorre pelas próprias 
partes o afastamento de determinadas causas do judiciário, 
deixando-o menos congestionado. Logo, fi ca claro que a cláu-
sula resulta em uma celeridade processual, pois há menos dis-
pêndio por se tratar de juízo arbitral.
 Nesse sentido,

[...] o grande paradigma da resolução adjudicada dos 
confl itos representado pela atuação do Poder Judiciário 
vem-se alterando. A sociedade tem tomado conhecimen-
to de novas formas de solução de litígios que estimulam 
preponderantemente a pacifi cação dos confl itantes e, 
com isso, possibilitam a celebração de acordos em que 
todas as partes envolvidas preservam seus interesses, 
não havendo a dicotomia entre um vencedor e um ven-
cido. (GABBAY, 2011, p.77).

 A partir de tal instituto, foi constatado que sua existên-
cia vincula as partes, ou seja, torna obrigatória a instauração 
do juízo. Portanto, caso haja recusa ao descumprimento da 

cláusula poderá gerar responsabilidade civil, ou seja, a pessoa 
poderá responder com seu patrimônio. Logo, restou claro que 
a cláusula arbitral gera responsabilidade civil e direito, sendo 
seu descumprimento um ato ilícito.
 Conclui-se do mesmo modo que a cláusula arbitral 
possui caráter autônomo, sendo ela “supra contrato”, ou seja, 
não é nula quando aquele o é. Devendo, contudo, fi car clara 
as diferenças entre cláusulas compromissórias cheias e vazias, 
pois aquelas podem ser mais efi cientes, não necessitando do 
Poder Judiciário nem mesmo para a instauração da arbitragem, 
enquanto estas dependem de intervenção estatal para a sua 
efetivação.
 Assim sendo, devemos deixar claro que a cláusula ar-
bitral já foi questão de análise de constitucionalidade pelo Su-
premo Tribunal Federal, no entanto, restou o esclarecimento de 
que é sim constitucional. Portanto, concluímos que tal cláusula 
não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e é total-
mente aceitável no ordenamento jurídico atual.
 Por fi m, entendemos completamente necessário o es-
tudo e aprofundamento no tratado de tais tipos de cláusula, 
visto que é um modo claro e, se bem trabalhado, bastante 
efi caz de se conquistar a celeridade no Judiciário e o resultado 
rápido e a contento. Já que o importante é que as partes saiam 
acordadas e que o confl ito se resolva, então a melhor opção é 
a que tem menos empecilhos. Mesmo porque,

A ‘cultura da sentença’, ou a busca preferencial pela so-
lução adjudicada do confl ito, prevalesce, entre nós, não 
obstante a ideia inicial da subsidiariedade, pois o Estado 
somente deveria ser chamado a resolver uma disputa 
entre particulares após ele terem esgotado os meios a 
seu alcance para tanto. (GABBAY, 2011, p. 78).

 Nesse sentido, o instituo da cláusula arbitral atua inci-
dentemente como forma de garantia de efetividade da resolu-
ção de confl itos, antes mesmo que estes surjam, o que garante 
uma sobrecarga menor à maquina judiciaria brasileira.
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Resumo

 A pesquisa está em fase inicial e será apresentada em 
forma de relato. Tem por objetivo central investigar as políti-
cas educacionais para a formação dos professores dos cursos 
técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões na Es-
cola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio Verde – GO. 
Possuindo como problema: Como a política educacional de 
formação de professores do Ensino Técnico Profi ssional está 
submetida e consentida às novas formas de trabalho e pro-
dução na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio 
Verde – Goiás? O objeto de pesquisa consiste na análise do Sis-
tema “S”, mais especifi camente do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) que foi criado por meio do Decreto 
Lei de nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Dessa maneira, a 
pesquisa a qual nos colocamos a realizar, é relevante, porque 
são poucas as produções que tratam especifi camente sobre a 
política educacional de formação de professores para o ensino 
técnico. Sua relevância pode ser observada tanto no que se 
refere ao tema, quanto ao lugar, onde se pretende estudar, (Rio 
Verde – GO) contexto de uma cidade localizada numa região 
onde predomina o setor primário da economia.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Formação de Profes-
sores. Ensino Técnico.

1 INTRODUÇÃO

 A presente pesquisa será desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu – Mestrado e 

Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), na 
Linha de Pesquisa Políticas Educacionais, Gestão da Escola e 
Formação Docente, em articulação com o Grupo de Pesquisa 
- Políticas de Trabalho e Formação Docente que reúne pesqui-
sadores e alunos de Iniciação Científi ca e do Programa de Pós-
-Graduação Stricto Sensu em Educação da UCDB. 
 A pesquisa vincula-se ao Projeto: “As políticas públicas 
de trabalho docente entre as novas tecnologias e produtivi-
dade no contexto do capitalismo contemporâneo”, que tem 
como objetivo, [...] investigar as mudanças nas formas de pro-
dução capitalista e as mutações do trabalho na perspectiva               
socioeconômica em seus ajustes e como essa combinação 
submete e interfere no trabalho docente no âmbito escolar” 
(CARMO, 2010, p. 7). 
 A investigação tem como objetivo geral: investigar as 
políticas educacionais para a formação dos professores dos 
cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões 
na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio Ver-
de – GO. E objetivos específi cos a) analisar as legislações das 
políticas educacionais de formação de professores dos cursos 
técnicos a partir da LDBEN Lei nº 9.394/96; b) investigar a par-
tir dos anos 1990 as transformações no mundo do trabalho 
e suas implicações nas políticas de formação de professores 
para os cursos técnicos profi ssionalizantes; c) verifi car a pos-
sível submissão consentida das políticas de formação de pro-
fessores para os cursos técnicos profi ssionalizantes, no âmbito 
da Escola SENAI Fernando Bezerra às novas exigências postas 
pelas formas de produção e trabalho. 
Possuindo como problema: Como a política educacional de 
formação de professores do Ensino Técnico Profi ssional está 
submetida e consentida às novas formas de trabalho e pro-
dução na Escola SENAI Fernando Bezerra no município de Rio 
Verde – Goiás?

1.1 Caracterização do Objeto

 O objeto de pesquisa consiste na análise do Sistema 
“S”, mais especifi camente do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI) que foi criado por meio do Decreto Lei 
de nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, com o objetivo de orga-
nizar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem 
para industriários. Kuenzer (1997) salienta que a Lei Orgânica 
do Ensino Industrial constitui-se na

[...] organização de um ‘sistema de ensino profi ssional 
para a indústria, articulando e organizando o funciona-
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Mestrado e Doutorado, da Universidade Católica Dom Bosco. Mestre e 
Doutor em Educação Aplicada às Ciências Sociais – UNICAMP, Pós-Doutor 
em História Social do Trabalho – UNICAMP. E-mail: jeffccprof@gmail.com



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014114 ISSN 2317-7284

mento das escolas de aprendizes artífi ces (1942); é criado 
o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(1942) e o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (1946), resultantes do estímulo do Governo 
Federal à institucionalização de um sistema nacional de 
aprendizagem custeado pelas empresas para atender às 
suas próprias necessidades (KUENZER, 1997, p. 13).

 A criação do SENAI no ano de 1942 representou a efe-
tivação de uma tendência na educação brasileira, a questão do 
ensino voltado para o reforço do sistema de produção capita-
lista em fase de expansão no Brasil, nesse período. No início o 
SENAI contou com uma estrutura administrativa própria e com 
verbas provenientes de 1% do total da folha de pagamento 
das empresas, o que lhe garantiu independência fi nanceira su-
fi ciente para manter-se fora das normas, imperativos e valores 
que animavam a educação tradicional. Esse sistema foi se con-
solidando por meio dos anos e ganhando um espaço defi nido 
de ação, desenvolvendo assim, a formação profi ssional mais 
vinculada ao mundo do trabalho do que da educação (PETE-
ROSSI, 1994). 
 Nos anos seguintes o SENAI foi se consolidando cada 
vez mais ao longo do território nacional, sendo que “qualifi -
car, habilitar, aperfeiçoar, especializar, graduar e capacitar são 
ações que indicam a trajetória da educação profi ssional do SE-
NAI em sua maturidade” (COSTA, 2012, p. 21). Essas ações são 
vistas pelo Diretor de Educação e Tecnologia do SENAI – Goiás 
- Professor Manoel Pereira da Costa como: 

[...] qualifi car para o mundo do trabalho, habilitar para 
as novas tecnologias, aperfeiçoar para as funções, espe-
cializar em conhecimentos mais aprofundados, graduar 
tecnologicamente para exercício profi ssional de excelên-
cia e capacitar pessoas, formar cidadãos aptos para o 
enfrentamento do mundo do trabalho (COSTA, 2012, 
p.21).

 A pesquisa a qual nos colocamos a realizar é relevante, 
porque são poucas as produções que tratam especifi camente 
sobre a política educacional de formação de professores para 
o ensino técnico. Sua relevância pode ser observada tanto no 
que se refere ao tema, quanto ao lugar, onde se pretende estu-
dar, (Rio Verde – GO) contexto de uma cidade localizada numa 
região onde predomina o setor primário da economia com ên-
fase na agropecuária.

1.2 Metodologia

 Em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o 

mais completo de todos os delineamentos, pois se vale tan-
to dos dados de papel (fontes bibliográfi cas) como de dados 
de gente (depoentes) (GIL, 2002). A opção metodológica a ser 
adotada é a abordagem qualitativa e quantitativa. 
 Como nosso objetivo maior nesta pesquisa é investigar 
as políticas educacionais para a formação dos professores dos 
cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas repercussões 
no município de Rio Verde – GO, os instrumentos e documen-
tos que serão utilizados na coleta de dados para subsidiar a 
conquista do objetivo principal proposto na pesquisa serão:
 

• Observação in loco na Escola SENAI Fernando Be-
zerra da efetivação das políticas educacionais do 
ensino técnico profi ssional no que tange a forma-
ção de professores; 

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
Escola Senai Fernando Bezerra do município de 
Rio Verde-GO.

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 
nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996;

• Resolução CNE/CEB nº 02/97;
• Parecer CNE/CEB nº 39/2004;
• Decreto Lei n. 4.048/1942;

 Serão observados aspectos referentes ao cotidiano 
social e político dos professores, a atuação dos mesmos no 
espaço escolar, aos cursos de formação inicial e continuada, os 
discursos e os saberes durante e após as formações, tomando 
como base a importância e a necessidade destas formações 
para a prática da escola.
 Assim, a opção pelas abordagens qualitativa e quan-
titativa, se justifi ca em função de considerar que as mesmas 
proporcionarão condições de atingir as intenções do estudo. 
 Vale salientar que a investigação de natureza qualitati-
va pode ser entendida segundo Martinez (1985) em dois senti-
dos: num sentido escrito, que consiste na produção de estudos 
analítico-descritivos dos costumes, crenças, práticas sociais e 
religiosas conhecimento e comportamento de uma cultura par-
ticular, geralmente de povos ou tribos primitivas. Em sentido 
amplo, compreende as investigações nas quais prevalece à ob-
servação participante, supondo o contato direto do pesquisa-
dor com o ambiente natural do fenômeno estudado.
 O signifi cado amplo da abordagem qualitativa requer 
uma maior aproximação com a realidade do objeto, ou seja, 
vivenciando contexto a ser estudado, interagindo com pessoas 
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que dele fazem parte. O que equivale afi rmar que o observador 
(pesquisador) se coloque dentro da situação e a observe in 
loco. O pesquisador assume o papel de sujeito da pesquisa no 
campo investigado, objetivando uma melhor compreensão do 
objeto, produzindo conhecimento partindo do seguinte pres-
suposto: “Conhecimento não é algo acabado, mas uma cons-
trução que se faz e refaz constantemente” (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 15).
 Assim, as questões e problemas que orientam uma pes-
quisa, acabam por exigir um posicionamento teórico, exigindo 
do pesquisador uma busca constante de novas respostas e no-
vas indagações no decorrer de seu estudo. Nessa perspectiva 
observar e interpretar são condições simultâneas, permitindo a 
elaboração teórica. Desse modo, o signifi cado amplo da abor-
dagem qualitativa requer maior aproximação com a realidade 
do objeto, ou seja, será preciso vivenciar o contexto em ques-
tão, interagindo com as pessoas que dele fazem parte.

2 Caracterização do Município de Rio Verde-GO

 O município de Rio Verde está inserido na área sob 
domínio do cerrado brasileiro, é considerado um dos muni-
cípios mais desenvolvidos da região do sudoeste do Estado 
de Goiás. Possui uma área de 8.763 km2, altitudes variando 
de 550 a 910 m. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), a população foi estimada em 
aproximadamente 185.000 habitantes em 2013. 
 A relevância do desenvolvimento do município pode 
ser notada na redação da Lei Municipal nº 4.864/2004 que 
aprova o Plano Municipal de Educação de Rio Verde e dá ou-
tras providências, quando a referida lei caracteriza o município 
afi rmando que o mesmo,

[...] possui infra-estrutura para acolher empresas e pes-
soas atraídas por busca de novas oportunidades, o que 
o destaca em relação aos demais do Estado. É o maior 
produtor de grãos, o maior arrecadador de impostos so-
bre produtos agrícolas e o maior centro difusor de novas 
tecnologias do Estado. O comércio e a indústria são um 
dos mais fortes e competitivos do Estado. O processo 
de industrialização teve início na década de 70, através 
da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste 
Goiano - COMIGO que, aliada a outras e à valorização 
do cerrado, fi zeram com que indústrias de grande por-
te, com reconhecimento internacional, optassem por se 
instalar em Rio Verde. [...] As principais vocações eco-
nômicas do município são a pecuária, a agricultura, a 
indústria e o turismo (RIO VERDE, 2004, p. 3). 

 A produção agrícola do município contempla as mais 
variadas culturas, como arroz, algodão, soja, milho, sorgo, mi-
lheto, feijão, girassol, cana-de-açúcar, fruticultura, etc., com 
destaque para a produção de soja.
 Assim, pretendemos com nossa pesquisa, contribuir 
para a discussão das políticas de formação do professor do 
ensino técnico profi ssional que tem o intuito de propiciar um 
atendimento no âmbito da educação tecnológica na constante 
busca da efi ciência na formação de técnicos e de alternativas 
que atendam às necessidades do agronegócio, comércio e ser-
viços.

3 Política Educacional e Formação de Professores para o 
Ensino Técnico

 A educação técnica, conforme disposto na Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96) 
(BRASIL, 1996), deve vincular-se às práticas sociais e ao mundo 
do trabalho. A redação da referida Lei nem sempre foi assim, 
somente a partir da Lei nº 11.741 de 16 de julho de 2008 que 
alterou dispositivos da (LDBEN), para redimensionar, institucio-
nalizar e integrar as ações da educação profi ssional técnica de 
nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profi ssional e tecnológica. Ficando sua redação da seguinte 
forma:

Art. 36-A.  [...] o ensino médio, atendida a formação ge-
ral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 
profi ssões técnicas.
Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, 
facultativamente, a habilitação profi ssional poderão ser 
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino 
médio ou em cooperação com instituições especializa-
das em educação profi ssional.
Art. 36-B.  A educação profi ssional técnica de nível mé-
dio será desenvolvida nas seguintes formas:
I - articulada com o ensino médio;
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o ensino médio.
Parágrafo único.  A educação profi ssional técnica de ní-
vel médio deverá observar:
I - os objetivos e defi nições contidos nas diretrizes curri-
culares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas 
de ensino;
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos ter-
mos de seu projeto pedagógico.
Art. 36-C.  A educação profi ssional técnica de nível mé-
dio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B 
desta Lei, será desenvolvida de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha con-
cluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado 
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de modo a conduzir o aluno à habilitação profi ssional 
técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 
efetuando-se matrícula única para cada aluno;
II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino 
médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas 
distintas para cada curso, e podendo ocorrer:
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se 
as oportunidades educacionais disponíveis;
c) em instituições de ensino distintas, mediante con-
vênios de intercomplementaridade, visando ao plane-
jamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico 
unifi cado.
Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profi s-
sional técnica de nível médio, quando registrados, terão 
validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de 
estudos na educação superior.
Parágrafo único.  Os cursos de educação profi ssional téc-
nica de nível médio, nas formas articulada concomitante 
e subseqüente, quando estruturados e organizados em 
etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de 
certifi cados de qualifi cação para o trabalho após a con-
clusão, com aproveitamento, de cada etapa que carac-
terize uma qualifi cação para o trabalho (BRASIL, 2008).

 A oferta da educação técnica profi ssional integrada ao 
Ensino Médio abordada pelas Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o texto da LDBEN afi rma em seus artigos 36-A, 36-B, 
36-C e 36-D o vínculo educação e trabalho em relação à edu-
cação básica, e possibilita a oferta de educação técnica profi s-
sional no ensino fundamental e médio em articulação com o 
ensino regular. 
 Com isso, o Documento Base para a Educação Pro-
fi ssional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio 
(2007), afi rma quanto à questão docente e sua formação que 
existem duas fragilidades envolvidas, a primeira, diz respeito 
à falta de professores efetivos no domínio da educação pro-
fi ssional técnica, principalmente, nos estados e municípios. 
Como consequência dessa carência, caracteriza-se a segunda 
fragilidade a ser superada, a da formação de professores que 
constituirão esses quadros efetivos (BRASIL, 2007). 
 Em meio a essas constatações é que se pretende in-
vestigar e analisar com esse relato de pesquisa, a política de 
formação de professores do ensino técnico profi ssional no con-
texto das transformações socioeconômicas do município de Rio 
Verde – Goiás na Escola SENAI Fernando Bezerra entre os anos 
de 1998 a 2013. O recorte temporal foi defi nido, tendo por 
base que o ano de 1998 é o ano da inauguração da Escola SE-
NAI em estudo, além da relevância da década de 1990 em re-
lação às novas formas de produção neste período. A relevância 
da década em face as novas exigências do mundo do trabalho 

pode ser retratada, com a realização da Conferência Mundial 
de Educação para Todos, em Jontiem, na Tailândia, fi nanciada 
pelas agências multilaterais, que passam a se concentrar na 
Educação Básica na qual um dos temas de discussão é a rela-
ção entre o trabalho e o desemprego. 

Na década de 90, a educação passa a ser diretamente 
ligada a problemas do emprego e do desemprego. A so-
lução que parecia ser unânime no discurso do governo, 
de empresários, e até mesmo por parte dos próprios tra-
balhadores, era a necessidade de educação, de qualifi -
cação e requalifi cação profi ssional, expressões usuais no 
vocabulário das pessoas, que colocavam sobre os “in-
divíduos” a responsabilidade pelo acesso ao emprego 
(GARCIA, 2009, p. 53).

 Outra questão posta, no que se refere à educação bá-
sica, a síntese é a explicitação legal da dualidade entre ensino 
médio e educação profi ssional, com todas as consequências 
que isso representa (BRASIL, 2007).

4 Trabalho e sua relação com a Educação

 A investigação que essa pesquisa se propõe realizar, 
quais as políticas educacionais para a formação dos profes-
sores dos cursos técnicos profi ssionalizantes, e quais suas re-
percussões no município de Rio Verde – GO, faz-se necessário 
delimitar algumas categorias de análise. Em um primeiro mo-
mento será defi nida a categoria de análise “trabalho” e sua 
relação com a educação. 
 Frigotto e Ciavatta (2012), discutem a questão do tra-
balho em uma perspectiva educativa, pois:

O trabalho como princípio educativo ganha nas escolas 
a feição de princípio pedagógico, que se realiza em uma 
dupla direção. Sob as necessidades do capital de forma-
ção da mão de obra para as empresas, o trabalho educa 
para a disciplina, para a adaptação às suas formas de 
exploração ou, simplesmente, para o adestramento nas 
funções úteis à produção. Sob a contingência das neces-
sidades dos trabalhadores, o trabalho deve não somente 
preparar para o exercício das atividades laborais – para 
a educação profi ssional nos termos da lei em vigor –, 
mas também para a  compreensão dos processos técni-
cos, científi cos e histórico-sociais que lhe são subjacen-
tes e que sustentam a introdução das tecnologias e da 
organização do trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012, 
p. 752).

 Dessa forma o profi ssional da educação deve encon-
trar o sentido do seu trabalho, pois
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[...] a questão não é negar o processo técnico, o avanço 
do conhecimento, os processos educativos e de qualifi -
cação ou simplesmente fi xar-se no plano das perspec-
tivas da resistência, nem de se identifi car nas novas 
demandas dos homens de negócio uma postura domi-
nantemente maquiavélica ou, então, efetivamente uma 
preocupação humanitária, mas de disputar concreta-
mente o controle hegemônico do progresso técnico, do 
avanço do conhecimento e da qualifi cação, arrancá-los 
da esfera privada e da lógica da exclusão e submetê-los 
ao controle democrático da esfera pública para poten-
ciar a satisfação das necessidades humanas (FRIGOTTO, 
2003, p. 139, grifos do autor).

 A intervenção do Estado em educação tem por fi nali-
dade implantar uma determinada política de educação, esta-
belecida para levar o sistema educacional a cumprir as funções 
que lhe são atribuídas como instrumento do Estado (HORTA, 
1987). Assim, abordaremos neste estudo a questão das polí-
ticas educacionais de formação de professores para o ensino 
técnico profi ssional.
 No Brasil, as políticas educacionais vêm sendo defi ni-
das por importantes mudanças, distinguindo-se, principalmen-
te, as de ordem legal/institucional. No campo educacional, a 
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), surge como um passo 
decisivo nessas mudanças.
 Assim o documento base para a Educação Profi ssional 
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio afi rma que: 

Tal formação deve ocorrer em duas dimensões. A primei-
ra é a formação inicial. Os professores das disciplinas 
específi cas são formados, em geral, em bacharelados, 
não possuindo a formação desejada para o exercício da 
docência. O parecer do CNE/CEB nº 02/97 dispõe sobre 
os programas especiais de formação pedagógica de pro-
fessores para a Educação Profi ssional, mas os mesmos 
precisam ser revistos, pois não atendem a necessidade 
de formação, principalmente dos sistemas estaduais de 
ensino. Também é necessário levar em consideração que 
mesmo os professores licenciados carecem de formação 
com vistas à atuação no ensino médio integrado, pos-
to que tiveram sua formação voltada para a atuação no 
ensino fundamental e no ensino médio de caráter pro-
pedêutico, uma vez que as licenciaturas brasileiras, em 
geral, não contemplam em seus currículos estudos sobre 
as relações entre trabalho e educação ou, mais especifi -
camente, sobre a educação profi ssional e suas relações 
com a educação básica (BRASIL, 2007, p. 33).

 O fato é que o os professores ainda não possuem uma 
formação específi ca para a docência nos cursos de ensino mé-
dio profi ssional integrado. Assim necessitamos de políticas 
para esses profi ssionais do ensino profi ssional de nível médio.  

 A segunda dimensão vem considerando essa proble-
mática, a da formação continuada.

Para consolidar uma política é necessária uma mudança 
na cultura pedagógica que rompa com os conhecimen-
tos fragmentados. A formação continuada para profes-
sores, gestores e técnicos tem um papel estratégico na 
consolidação dessa política. O MEC, por meio da Rede 
Federal e universidades federais, e os estados, por meio 
das universidades estaduais, deverão atuar em conjunto 
nas suas regiões para elaborar e executar ações de for-
mação para os professores que forem atuar seja na área 
básica ou na específi ca. Além disso, a construção dessa 
formação, tanto inicial quanto continuada, necessaria-
mente envolverá o MEC, por meio, no mínimo, de suas 
Secretarias de Educação Profi ssional e Tecnológica (SE-
TEC), Superior (SESU), Básica (SEB) e Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade (SECAD) (BRASIL, 2007, p. 33-34).

 Discutir políticas de formação de professores é colo-
car em evidência questões políticas e fi nanceiras, já que uma 
está imbricada na outra, é uma relação contraditória. Preparar 
professores para atuarem no ensino técnico profi ssional é uma 
tarefa complexa, sobretudo no que tange às diferentes pos-
turas teórico/metodológicas que esses profi ssionais assumirão 
na sua prática educativa.
 Um aspecto importante que está presente na temática 
estudada são as mudanças que estão acontecendo na estru-
tura da produção capitalista e nas formas de trabalho, ou seja 
as novas exigências do mundo do trabalho, o que vem im-
pulsionando as empresas a adotarem novos procedimentos na 
organização do trabalho. 

Foram tão intensas as modifi cações que se sucederam 
no processo de trabalho e de produção capitalista, que 
se pode mesmo afi rmar que a classe-que-vive-do-tra-
balho presenciou a mais aguda crise deste século, que 
atingiu não só sua materialidade, mas teve profundas 
repercussões na sua subjetividade e, no intimo inter-re-
lacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser 
(ANTUNES, 2002, p. 71 apud CARMO, 2010, p. 2-3).

 A intensidade dessas modifi cações e as formas de am-
pliação vistas pelas formas de produção que invadiram o es-
paço fabril e desenvolveram-se nas relações de trabalho e de 
produção do capital estão postas nos novos modos de gestão 
da força de trabalho, em vários países capitalistas avançados e 
do Terceiro Mundo Industrializado (CARMO, 2010). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em primeiro momento, após algumas investigações 
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documentais, podemos presenciar esse contexto no município 
de Rio Verde – GO, quanto a ampliação do parque industrial 
da Região Sudoeste do Estado de Goiás nos últimos anos da 
década de 90, com a instalação de grandes empresas do setor 
de alimentação, o que fez crescer, naturalmente a demanda 
por mão de obra especializada. Em meio a esse crescimento 
econômico nasce a Escola SENAI Fernando Bezerra, que a par-
tir do ano de 2006 tem suas atividades integradas às do Servi-
ço Social da Indústria (SESI), constituindo a Unidade Integrada 
SESI SENAI Rio Verde.
 A implantação ocorreu em 29 de dezembro de 1998, 
na mesma área onde antes havia funcionado o Centro Regio-
nal de Treinamento do Sudoeste (CRTS), que fora instalado no 
município em 1977. A construção foi fruto de parceria entre a 
instituição e a Prefeitura de Rio Verde – GO, o que propiciou 
a transformação de um modesto centro de treinamento então 
existente em uma moderna escola, dotada de laboratórios de 
ultima geração, compatíveis com o nível tecnológico dos gru-
pos empresariais instalados na região (ASSIS; LIMA 2012).
 A Escola SENAI Fernando Bezerra vem oferecendo for-
mação de recursos humanos nas modalidades de aprendiza-
gem industrial, qualifi cação profi ssional, habilitação técnica, 
especialização e aperfeiçoamento para as áreas de manuten-
ção, supervisão e operação das empresas instaladas na região. 
Desde o início também presta às indústrias locais serviços de 
assistência técnica e tecnológica, contribuindo com a moderni-
zação e atualização dos sistemas produtivos.
 A expansão do setor sucroalcooleiro na região nos úl-
timos anos fez com que a escola se adequasse para forma-
ção de mão de obra capaz de atender às necessidades desse 
segmento industrial. Assim, passaram a ser oferecidos cursos 
de operação mecânica de máquinas agrícolas e operação de 
processos para as indústrias.

Atento às novas demandas, mas também ciente do pa-
pel fundamental que exerce como formador de recursos 
humanos capacitados para atuar nas indústrias da Re-
gião Sudoeste do estado de Goiás, o SENAI, busca aten-
der todos os segmentos existentes (...) Não por acaso, 
o portfólio inclui hoje uma gama enorme de cursos nas 
áreas de mecânica de manutenção industrial, eletrotéc-
nica, mecânica automotiva, administração e informática 
(ASSIS; LIMA 2012, p. 126).

 Por meio dos serviços técnicos e tecnológicos presta-
dos pelo SENAI Rio Verde, as empresas da região contam com 
um corpo profi ssional capaz de oferecer as mais atualizadas 
informações, necessárias ao desenvolvimento dos processos 

produtivos. Há desde consultorias na gestão de produção até 
serviços laboratoriais, sempre com a possibilidade de uso da 
rede de laboratórios e de tecnologia que integram o SENAI 
para a disseminação das informações por meio de cursos e 
palestras.
 O documento base para a Educação Profi ssional Técni-
ca de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (2007), afi rma 
que a formação de professores para o ensino profi ssional técni-
co deve ocorrer em duas dimensões, como já abordado antes: 
na dimensão da formação inicial e continuada. (BRASIL, 2007). 
Assim pôde-se verifi car que na escola em questão, Escola SE-
NAI Fernando Bezerra essa formação ainda não é efetiva nos 
cursos de Ensino Médio Articulado à Educação Profi ssional Téc-
nica de Nível Médio em Mecânica e Eletrotécnica.
 Dessa forma, as políticas de formação dos profi ssio-
nais para o ensino técnico deve assegurar aquilo que lhe é 
específi co e inerente, mas também precisa estar inserida em 
um campo mais amplo, o da formação de profi ssionais para a 
educação.
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FORMAÇÃO DE LEITORES E MEDIAÇÃO DA 
LEITURA NO CONTEXTO DA BIBLIOTECA E 

DA ESCOLA

BENATI, Wanessa de Souza 1 

RESUMO

 Esta pesquisa tem como objetivo corroborar com in-
formações, vivências e conceitos da necessidade da democra-
tização da leitura, no processo de formação de mediadores da 
leitura. O Brasil ainda possui um número expressivo de adultos 
que não concluíram o ensino fundamental, sinalizando que o 
hábito da leitura ainda não seja uma prática da comunidade 
escolar e sociedade em geral. A importância da leitura na for-
mação de cidadãos é de grande relevância, motivo que se faz 
imprescindível que todos os profi ssionais que participam da 
educação sejam leitores efetivos e capacitados para a forma-
ção e mediação da leitura. O maior desafi o na mediação da 
leitura é o distanciamento que existe entre crianças, jovens, 
adultos e os professores, bibliotecários e agentes culturais. A 
proposta para a formação de leitores depende da mediação da 
leitura que deve ter como foco a desmitifi cação da biblioteca, 
como sendo um ambiente frio e insípido e incluir no cenário 
da leitura diferentes ambientes, com diversas ações culturais 
e educacionais todas voltadas para a leitura, outrossim cola-
borando para a inserção, socialização e promoção da leitura 
como uma prática cotidiana. Este artigo cumpre a importan-
te missão de mobilizar especialmente a comunidade escolar e 
cultural do seu papel fundamental na mediação da leitura haja 
vista a mudança de mentalidade da nação brasileira.

Palavras-chave: leitura-formação de leitores-biblioteca. 

INTRODUÇÃO

 Ao abordar a fomentação da leitura, a formação de lei-
tores literários e de mediadores de leitura, será evidenciado 
estratégias e aspectos do caminho a ser percorrido até a for-
mação de leitores efetivos e, dentre eles, os de maior efeito no 
que tange a mediação e formação de leitores.  As ações dentro 
e fora do ambiente da biblioteca e sala de aula, a capacitação 

dos agentes educacionais e culturais que visem a mudança de 
atitudes e ações essenciais para a captação e formação de lei-
tores. Nessa produção será informada a importância da leitura 
para o exercício de cidadania cultural e inclusão social, vez que 
a leitura é um direito de todo indivíduo enquanto processo de 
desenvolvimento humano, de ação alfabetizadora e de com-
preensão da vida de modo geral. As ações dos profi ssionais 
da educação e cultura devem promover a democratização e 
incentivo ao acesso à leitura.
 As bibliotecas escolares brasileiras em geral são pos-
suidoras de um rico acervo voltado para a pesquisa e formação 
do leitor cidadão, entretanto, boa parte desses acervos estão 
inutilizados em prateleiras empoeiradas de bibliotecas paralíti-
cas e sem vida. 
 Os mediadores da leitura são o maior desafi o na for-
mação de leitores, vez que apesar de terem papéis fundamen-
tais na formação de leitores, não possuem capacitação, inte-
resse ou mesmo aptidão para reconhecerem a riqueza que os 
livros oferecem, e tampouco preparação para avaliarem com 
sensibilidade o quanto podem contribuir para a interiorização 
do hábito da leitura na comunidade escolar.

1. Políticas de leitura e a formação de leitores

 O Brasil somente iniciou o projeto de construção de 
uma política nacional de leitura e livros, haja vista a visão futu-
ra de vir a ser Política de Estado. A promulgação da chamada 
Lei do Livro, em 2003, foi o pontapé inicial para dar diretrizes e 
amparo jurídico-político ao setor da cultura brasileira. Confor-
me reza o artigo 1º e incisos da Lei n.10753, de 30 de outubro 
de 2003, vejamos as linhas a seguir: 
 Art. 1º - Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, 
mediante as seguintes diretrizes:

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de 
acesso e uso do livro;
II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão 
da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à 
pesquisa social e científi ca, da conservação do patrimô-
nio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social 
e da melhoria da qualidade de vida;
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a 
distribuição e a comercialização do livro;
IV - estimular a produção intelectual dos escritores e 
autores brasileiros, tanto de obras científi cas como cul-
turais;
V - promover e incentivar o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande 
centro editorial;
VII - competir no mercado internacional de livros, am-

1 Wanessa de Souza Benati, bacharel em Direito e acadêmica do curso de 
Pós-Graduação (Latu Senso) – Práticas Docentes e Gestão na Educação Bá-
sica do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues – ISEAR. 2013/2
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pliando a exportação de livros nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator 
fundamental para seu progresso econômico, político, so-
cial e promover a justa distribuição do saber e da renda;
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pon-
tos de venda de livro;
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e li-
vreiros as condições necessárias ao cumprimento do dis-
posto nesta Lei;
XII - assegurar às pessoas com defi ciência visual o aces-
so à leitura.

 Diante do exposto, resta claro que a referida Lei é um 
marco histórico, ainda em desenvolvimento e que nos oferece 
suporte e incentivo à leitura e à formação de mediadores da 
leitura, não restando dúvidas quanto ao caráter fundamental 
na construção de um país mais justo e democrático.

2. Os agentes da leitura e a importância da inclusão social 
e formação de cidadãos

 O Brasil é um país onde os indicadores de leitura e os 
níveis de compreensão leitora são baixíssimos. Sob essa ótica, 
o acesso ao livro e a formação leitora é um direito básico de 
inclusão social, cidadania e desenvolvimento. É nesse contexto 
que o agente mediador de leitura deve trabalhar. Vez que sua 
ação cultural é, sem dúvida, uma ação social de transformação 
da realidade em que esse indivíduo está inserido.
 Segundo Zilberman,

Capacitando o ser humano a pensar e agir com liberda-
de, ainda que mediado pela fantasia e pelo imaginário, 
a leitura sinaliza o perigo para sociedades ou indivíduos 
autoritários. Por isso, nunca deixou de ser criminalizada, 
encarnando o demônio, a magia ou o desconhecido te-
mido pelos poderosos. (ZILBERMAN, 2001, p.38).

 Ainda sobre o assunto em questão, Silva (2001, p.49) 
pondera que “Levando em consideração as contradições pre-
sentes na sociedade brasileira, eu diria que ler é, numa pri-
meira instância, possuir elementos de combate à alienação e 
ignorância”. 
 Por fi m é de suma importância o trabalho realizado pe-
los agentes culturais na formação de leitores conscientes sobre 
os valores que precisam ser difundidos na sociedade, a fi m de 
que sejam formados cidadãos conscientes e críticos, outrossim 
diminuindo a exclusão social e o desrespeito aos direitos hu-
manos.   

3. Processo de formação de mediadores da leitura

 A mediação da leitura visa a formação de bons leitores 
e escritores, com essa fi nalidade precisamos analisar o gran-
de abismo que existe entre a prática escolar e a prática social 
da leitura. É preciso eliminar esse abismo, construindo novas 
práticas de mediação literária, aproximando-as das práticas so-
ciais é um dos desafi os de qualquer escola ou biblioteca, vez 
que essa atitude exige persistência e transformações.
 A capacidade básica de ensinar um indivíduo a ler 
correlata-se à capacidade de leitura do próprio professor ou 
agente cultural mediador. A única forma de ocorrer uma boa 
formação de leitura seria por meio de um bom professor-leitor.

Ler em voz alta, ler em silêncio ,ser capaz de carregar 
na mente bibliotecas íntimas de palavras lembradas são 
aptidões espantosas que adquirimos por meios incertos. 
Todavia, antes que essas aptidões possam ser adquiri-
das, o leitor precisa aprender a capacidade básica de 
reconhecer os signos comuns pelos quais uma socieda-
de escolheu comunicar-se: em outras palavras, o leitor 
precisa aprender a ler. (MANGUEL, Alberto. 2001, p.85).

 É importante ressaltar que a leitura é a base do proces-
so de alfabetização e da formação da cidadania.
 Zanten (2011, p. 539), defi ne “A leitura é um proces-
so muito complexo que consiste em estabelecer a relação dos 
símbolos ortográfi cos com seu som (fonologia) e sua signifi ca-
ção (semântica)”. 
 Conforme as linhas em supra, a leitura é a compreen-
são de algum tipo de informação armazenada num suporte e 
transmitida mediante determinados códigos, como a lingua-
gem.
 Nesta perspectiva, Resende (1993, p. 164), afi rma que

A leitura é um ato de abertura para o mundo. A cada 
mergulho nas camadas simbólicas dos livros, emerge-se 
vendo o universo interior e exterior com mais claridade. 
Entra-se no território da palavra com tudo o que se é e se 
leu até então, e a volta se faz com novas dimensões, que 
levam a re-inaugurar o que já se sabia antes.

 As linhas acima nos faz compreender que a leitura tem 
a capacidade de contribuir para a formação do homem como 
ser pensante e social por meio da capacidade de apreender, 
sintetizar e atribuir signifi cados aos mais diversos textos que 
se leu.
 A formação do professor e agente cultural mediador 
precisa e deve acontecer num processo onde cultura e educa-
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ção fundem - se em uma só perspectiva de formação harmôni-
ca e cidadã desses profi ssionais.
 Ocorre, que grande parte dos professores tiveram 
vivências culturais raríssimas, vez que esses agentes educa-
cionais ao ingressarem em uma universidade, não possuem 
tempo para aprofundar seus estudos e muito menos para en-
volverem-se em leituras paralelas, com a fi nalidade de aper-
feiçoar o gosto pela leitura. Na verdade, esses educadores são 
cidadãos que estudaram e trabalharam em tempo integral, 
visando apenas receberem o diploma com a fi nalidade de atu-
arem no magistério sem preocupação com a qualidade do en-
sino.
 Os profi ssionais mediadores de leitura devem apreciar 
a leitura, sentirem prazer nas particularidades que cada livro 
carrega em suas páginas, precisam desenvolver o gosto pelo 
literário, pois, somente assim, conseguirão formar leitores  por 
meio da mediação. 
 Em análise, compreende-se que “todo professor é, em 
última instância, professor de leitura” (KLEIMAN e MORAES, 
2003, p. 23).   
 O verdadeiro mediador precisa se transformar num lei-
tor efetivo que conheça todos os estilos linguísticos e literários, 
precisa ter um repertório rico e variado para saber o que ofere-
cer ao leitor conforme seu interesse ou mesmo necessidade. 
Vejamos as palavras de (Freire, Paulo, 2003. p.68), “Ninguém 
educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mes-
mo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 
mundo”, ou seja, o ato de educar, de se ensinar a ler, precisa se 
constituir em uma parceria entre o educador e o aluno. 
 A questão é complexa e não se trata apenas de trans-
ferir conhecimento e sim construir conhecimento e transformar 
o educando em um indivíduo crítico e social. 
 Portanto, é preciso que o educador ensine o educando 
a pensar por meio de indagações sobre temas, textos e conte-
údos.
 Desse modo, devemos nos lembrar que não basta o 
contato escola-biblioteca é necessário que a família também 
atue como mediadores de leitura na trajetória literária de seus 
fi lhos, numa relação de perfeita sincronia e reciprocidade.
 Uma casa cheia de livros sugestivos e de pais lei-
tores são de grande valia na formação de leitores. Uma 
família que lê junto, cresce junto, rumo à formação do 
caráter cidadão e cultural dos  fi lhos dentro da sociedade.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. O papel fundamental das ações internas e externas aos 
ambientes escolares e de bibliotecas 

 As bibliotecas, ao longo da história, têm progredido e 
lutado para quebrarem o paradigma de serem um lugar frio, 
insólito, emudecido e sem vida. As bibliotecas da atualidade 
precisam de vida, de pessoas que amem a leitura e saibam 
difundir esse prazer e provar a sociedade em geral que a bi-
blioteca ao contrário do que se pensa é uma lugar de oportu-
nidades infi nitas, de transformação social e de conhecimentos 
ilimitados. 
 As bibliotecas são espaços de interação, de criativi-
dade, emoção e comparação. Em nossa contemporaneidade, 
muitas bibliotecas deixarem de ser um espaço triste e frígido, 
tudo isso devido a ação dos verdadeiros mediadores e amantes 
da leitura, que há algum tempo já têm desenvolvido diversas 
ações dentro da biblioteca que trazem interação, inclusão, la-
zer e prazer por meio da leitura.     Muitas são as ações desen-
volvidas que tem trazido verdadeiro enriquecimento cultural e 
humano, além da formação de leitores literários apaixonados 
e críticos.
 Algumas mudanças no comportamento dos profi ssio-
nais da educação e cultura tem sortido grande diferença na 
forma de mediar a leitura. 
 O bibliotecário-educador que atende o público com 
alegria e um singelo sorriso no olhar, buscando cativar em um 
primeiro contato com o leitor a empatia e conforto no espaço 
biblioteca, colabora com a formação do leitor que passa a sen-
tir o calor humano daquele ambiente, causando o acolhimento 
e bem estar no espaço literário. 
 Infelizmente, são muitas as bibliotecas que contratam 
mãos de obra humana que de longe podem ser chamados de 
profi ssionais da educação, vez que além de não gostarem de 
ler, são sisudos, mal-humorados e desprovidos da vontade de 
se relacionar e manterem contato humano. Este protótipo de 
profi ssional ao invés de incluir afasta o leitor dos ambientes de 
leitura por não saberem o verdadeiro valor do livro e da res-
ponsabilidade de mediador que ele possui dentro do contexto 
da escola e biblioteca.
 Apesar da crítica no parágrafo anterior, existem media-
dores de alto nível com preparo superior ou mesmo que estão 
sendo frequentemente estimulados e capacitados por meio de 
worshops e palestras que esclarecem a importância da media-
ção da leitura. Estes mediadores reconhecem no seu trabalho 
a diferença que podem causar em nossa sociedade.
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 Alguns exemplos de ações propostas por serem me-
diadores de leitura que amam os livros, o ato de ler e formar 
leitores:

• Na ação Compartilhando Boas Obras, os alu-
nos e leitores extra escola trocam ideias e sugestões a respeito 
de obras clássicas e famosas, o que gera empréstimos e chama 
a atenção não só dos alunos, mas também das pessoas que 
passam pela biblioteca. O mural é sempre muito animado e 
sugestivo e a exposição desses livros é sempre positiva no sen-
tido de despertar a curiosidade do leitor;

• A ação O romance está no ar com as mais be-
las histórias de amor é elaborada da seguinte forma: em um 
primeiro momento cria-se um moral bem romântico cheio de 
corações a fi m de chamar atenção dos passantes da biblioteca, 
frequentadores e alunos. Convidamos algumas salas de aula 
para uma tarde romântica com muitos livros de poesias e lin-
das estórias de amor, momento em que os alunos comentam 
romances que já foram lidos e trocam informações sobre  po-
esias e literatura;

• A ação Tarde Literária com escritores e poetas é 
sempre um momento bastante animado dentro da biblioteca, 
o escritor explana sobre suas obras, palestra sobre alguns tex-
tos, interage com os leitores e sorteia algumas de suas obras. 
Nessa mostra literária os escritores trabalham de acordo com a 
idade do público alvo, observemos a seguir o rol de temas co-
mentados e discutidos na referida tarde: a) Abordagem temá-
tica das obras da autora; b)Sensibilização para a arte de leitura 
e escrita; c)Declamação de poesia; d)Roda de conversa com a 
autora; e)Interação com a plateia com dinâmicas e premiação 
com os livros da autora e música; 

• As Contações de Histórias, essas sim, são es-
tórias contadas e interpretadas por mediadores que possuem 
o dom da palavra e da interpretação. Valorosas estórias são 
contadas dentro da biblioteca, visando cultivar especialmente 
nas crianças e adolescentes o gosto pela leitura e o prazer de 
estar interado dentro do ambiente literário. É imprescindível e 
fundamental para a formação do leitor que este se sinta con-
fortável e acolhido dentro deste ambiente; 

• Na elaboração da ação ranking de leitores, é 
realizada uma busca do 1º ao último dia de cada mês, em fi -
chas de usuários ou softwares de biblioteca, onde estarão evi-

denciados quais leitores mais leram livros dentro do mês. Após 
o levantamento, é elaborado um cartaz com a classifi cação 
dos leitores. Caso a biblioteca possua brindes como canetas, 
chaveiros, réguas, dentre outros, presenteamos os três primei-
ros leitores que mais leram no mês, que ganharão alguns dos 
brindes mencionados. Vantagens: Estimula a leitura por meio 
da competição saudável. Os leitores começam a competirem 
entre si, querendo ler mais livros que os concorrentes. Portanto 
os leitores que não entraram no ranking começam a se esfor-
çarem para entrar no próximo, desta forma adquirindo mais 
conhecimento e cada vez mais se tornando um cidadão leitor. 
O ganhador do ranking para retirar o prêmio precisa levar uma 
resenha bem sucinta sobre a obra escolhida;

• A ação Ranking dos livros mais lidos no semes-
tre é feita do seguinte modo, os mediadores de elaboram um 
cartaz e fi xam em um mural ou painel bem visível. Vantagens: 
os leitores e especialmente aqueles que estão iniciando no 
mundo da leitura utilizam esse cartaz como orientação para 
seus empréstimos, gerando mais empréstimos e dessa forma 
formando cada vez mais leitores;

• Autor do mês, compõe-se um mural externo ao 
ambiente da biblioteca com sinopses de livros de autores que 
vão de Jorge Amado a Clarice Lispector, atraindo os leitores e 
gerando empréstimos de livros;

• Poesias ao Vento é uma ação onde elabora-se 
um mural com a biografi a de vários poetas e poesias famosas, 
logo abaixo os medidores distribuirão sobre uma mesa diver-
sos livros de poesias de inúmeros autores. Os leitores atraídos 
pela beleza do mural e pela curiosidade acabam folheando os 
livros e realizando empréstimo, para um maior conhecimento 
da obra. O mediador deve sempre orientar e oferecer opções 
de leituras aos alunos e leitores que entram na biblioteca. Esta 
ação incentiva o gosto pela leitura de poesias;

• Exposição Literária Goiana - Autores do Cerra-
do, os alunos ou mesmo frequentadores das bibliotecas são 
convidados a conhecerem os livros de autores goianos, folhe-
ando e lendo alguns livros que estarão expostos em uma mesa 
abaixo de um mural bem chamativo que trata sobre o referido 
tema. No fi nal da ação alguns alunos recitam poesias e fazem 
empréstimos dos livros discutidos e analisados. A ação contri-
buiu para a circulação do acervo e apresentação dos autores 
goianos aos leitores; 
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• Ações culturais em Festas Juninas, a Pescaria 
Cultural é a grande atração das festas juninas. As prendas são 
sortidas: de carrinhos a pequenas bonecas, mas o que surpre-
ende são as prendas compostas de estralinhos e 01 (um) gibi 
ou livro infantil que são as mais desejadas pelas crianças;

• Clube do Livro, os leitores frequentadores de 
escolas, bibliotecas e público em geral são convidados uma 
vez ao mês a se encontrarem em uma biblioteca onde diversos 
livros e autores são comentados, admirados e indicados para 
a leitura. Em um segundo momento todos os participantes ele-
gem um autor literário para ser discutido por meio da leitura 
que todos irão fazer de uma de suas obras.

 A fi nalidade desse clube é a inclusão, socialização, for-
mação de cidadãos críticos e analíticos por meio da discussão 
e do conhecimento geral dos vários estilos literários. Com esta 
ação, o mediador consegue fazer com o que o acervo rico e 
valioso da biblioteca circule de forma uníssona e precisa, pro-
movendo a transformação do gosto literário de seus leitores. 
 Essas são algumas dentre uma infi nidade de ações que 
podem ser criadas dentro e fora da biblioteca e que possuem a 
característica de suprimir o preconceito que ainda existe em re-
lação ao ambiente literário, razão que expressa a importância 
dessas ações acontecerem no ambiente da biblioteca. 
 Portanto, as ações acima citadas ocasionarão gradati-
vamente a mudança de pensamento a respeito desse ambien-
te, adquirindo aos poucos o sentimento de que a biblioteca já 
não é mais a mesma de outrora. Hoje, ela vive e fala recitando 
entre versos e prosas a arte do ato de ler e reler a história da 
humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, resta evidente que a mediação da 
leitura e a formação de leitores estão atreladas, assim como a 
educação e a cultura. Estas ações, que muito movimentam, en-
riquecem e dão vida as bibliotecas são as que formam leitores 
efetivos em um mundo repleto de conhecimentos e encantos. 
A partir do momento que a mentalidade do mediador de leitu-
ra e da família for modifi cada, certamente a população global 
será transformada numa sociedade menos alienada, mais justa 
e democrática, com cidadãos capazes de analisar, comparar e 
criticar as relações humanas no contexto político - social. 
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O USO DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA: A 
QUESTÃO CHAVE DA PROVA DE 

FORMAÇÃO GERAL DO ENADE 2012
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RESUMO

 O ensino superior tem passado por  uma transforma-
ção em todo o país, o Ministério de Educação (MEC), instituiu 
desde 2004 que todos os cursos superiores das instiuições de 
Ensino Superior públicas ou privadas, devem ser avaliadas. A 
avaliação visa acompanhar o processo de aprendizagem e o 
desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conte-
údos programáticos previstos nas diretrizes curriculares  do res-
pectivo curso de graduação. Seus resultados poderão produzir 
dados por instituição de educação superior. Assim, uma das 
características da prova de Formação Geral  é a interpretação 
textual. Por isto ao longo deste artigo,pretende-se  apresentar 
algumas estratégias de leitura, afi m de  apresentar algumas 
pistas que são úteis na hora da  análise textual.

Palavras-chaves: enade – avaliação- estratégias- leitura- texto

INTRODUÇÃO

 Antes de concluir o curso de graduação, os pré-for-
mandos  passam por uma avaliação, que visa analisar o co-
nhecimento que os acadêmicos obtiveram ao longo do curso, e 
também, avaliar a qualidade dos cursos de graduação, conhe-
cida como ENADE.
 Para muitos esta prova é sinônimo de temor, uma vez 
que seu conteúdo muitas das vezes, centra-se  na interpreta-
ção textual. 
 A revista Veja no dia 28/03/2012 apresentou uma re-
portagem intrigante apresentando uma pesquisa sobre o Re-
trato da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Pró-livro 
juntamente com o Ibope e o resultado foi que o hábito da lei-
tura reduziu no país.

1 Marliane Dias Silva – Professora de Língua Portuguesa e Comunicação 
Empresarial na Faculdade Almeida Rodrigues (FAR) – Mestra em Letras: 
Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO)
2 João Gabriel Lima Costa- acadêmico do curso de Direito da Faculdade 
Almeida Rodrigues – 2º período.

 Isto é ruim, pois as consequências são visíveis, não 
só na educação básica, mas também no ensino superior, com 
isto os alunos decodifi cam o que está escrito,porém não con-
seguem interpretar um texto e isto é refl exo da falta do hábito 
de leitura.
 Assim este trabalho tem o propósito de analisar as 
questões objetivas de Formação Geral do ENADE de 2012, e 
oferecer algumas estratégias de interpretação, estas foram ex-
traídas de pesquisas na área de Lingüística Aplicada.

1- ENADE: O QUE É?
       
 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE) é uma prova que visa avaliar o rendimento dos alu-
nos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em 
relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 
matriculados. Desta forma, todos os  acadêmicos devem ser 
avaliados, pois é um exame de caráter obrigatório para os alu-
nos  selecionados e é condição indispensável para a emissão 
do histórico escolar. 
 Assim, todas as instituições de ensino superior  do país 
são avaliadas, as notas da avaliação variam de 1 a 5 e  se o 
resultado dessas forem insatisfatórios, o curso corre o risco de 
ser fechado  pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 
 O ENADE é componente curricular obrigatório aos cur-
sos de graduação, conforme determina a Lei nº 10.861/2004.

2- LEITURA E INTERPRETAÇÃO: AÇÕES INSEPARÁVEIS

 Ler etimologicamente deriva  do latim lego/legere que 
signifi ca recolher, apanhar, escolher, captar com os olhos. Des-
ta forma, segundo Paulo Freire (1989)  a leitura é vista  como  
um processo  que inicia  na infância , neste período a criança  
mesmo não compreendendo os signos linguísticos, lê o mundo 
ao seu redor  que possibilita  assimilar informações  explícitas 
que serão necessárias quando souber  decodifi car  os signos 
linguísticos.
 Por isso, ler signifi ca interagir com o mundo; é a leitura 
que nos permite  ler uma bula de remédios, jornais, bilhetes, 
visto que estes textos que circulam  na esfera social são co-
nhecidos como  gêneros textuais e o bom leitor é capaz de ler, 
compreender  e identifi car a estrutura de cada  tipo textual, a 
ideia central, as informações implícitas e explícitas, indepen-
dentemente  se o propósito  da leitura é  apenas por prazer ou 
para adquirir informação ( Grellet, 1989).
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 Todas estas informações infl uenciam na construção do 
sentido do texto. Para Kock( 2011) o sentido do texto se cons-
trói a cada  leitura que o leitor faz do mesmo texto, isto permite  
que informações  não vistas e a compreensão aumente, além 
disso, cada vez que o leitor  lê, ele passa a ver o texto de forma  
diferente.
 Mas o sentido do texto e a compreensão se constroem 
também através da interação autor–leitor, ler é um ato de in-
teração, desta forma Bakthin (1995) afi rma que o texto é um 
construto de vozes e cabe ao leitor compreender essas vozes, 
qual a intenção do autor ao produzir o texto, e desta forma, 
através da opinião do autor, o leitor forma sua opinião.
 Portanto, ler e  interpretar é um processo cognitivo e 
metacognitivo segundo Kleiman(1987). E para fazer uma lei-
tura compreensiva é necessário  o reconhecimento e a mestria 
dos diversos mecanismos essenciais à atividade da leitura ( 
linguísticos, discursivos, enunciativos, pragmáticas, enciclopé-
dicos)
 Os mecanismos de construção de uma representação  
integrada do texto são: processamento  lexical ( o qual  vai 
permitir que o aluno interprete  uma palavra num contexto), 
sintático ( que afetará a organização das palavras na frase), 
referencial ( a qual expressão ou palavra, tal elemento se refere 
no texto)
 O conhecimento de mundo que o leitor trás é impor-
tante na compreensão textual, este se mistura a cultura e aos 
aspectos sócio-históricos.
 Sendo assim, pretende-se analisar e oferecer algumas 
estratégias de leitura, com base na prova do ENADE de 2012. 
Porém esta análise não será abordada na ordem cronológica, 
visto que a mesma será feita a partir  das teorias de interpreta-
ção textual.
 Observe as questões 05 e 06 (FIGURA 1).
 As questões 05 e 06 do ENADE (2012) apresentam 
dois textos com temáticas que exigem do candidato informa-
ções que remetem ao conhecimento de mundo, na questão 05 
o tema abordado foi globalização e na questão 06 foi  sobre 
uma possível  descoberta da partícula  bóson de Higgs. Para 
resolução das questões propostas, o conhecimento prévio so-
bre os assuntos facilitaria, uma vez que este tipo de atividade 
visa saber se o candidato tem hábito de leitura e se inteira dos 
acontecimentos diários.

FIGURA 1

3- O SENTIDO TEXTUAL NECESSITA DO CONTEXTO

 O termo texto é derivado etimologicamente do vocá-
bulo latino “textus” que signifi ca alguma coisa tecida ou algo 
entrelaçada.Segundo Koch (2011) o texto não é um emaranha-
do de palavras, mas sim, um construto constituído de elemen-
tos coesivos  e coerentes.
 De acordo com Travaglia (1989) há textos constituídos 
de coesão, porém sem coerência, ou seja, a coerência se re-
fere a informatividade textual, a lógica textual, ao sentido do 
texto. Enquanto que a coesão diz respeito ao funcionamento 
interno do texto, por exemplo: o uso de conjunções, pronomes, 
referênciação, inferências, léxico; desta forma, os elementos 
coesivos se subdividem em: sequencial, referencial e lexical.
 Para Koch (2011) “o próprio conceito de texto depende 
das concepções que se tenha de língua e de sujeito”.   Ou seja, 
a compreensão textual vincula-se ao conhecimento prévio do 
leitor frente ao texto, do seu conhecimento de mundo.
 A análise do conhecimento de mundo possibilita che-
gar a uma conclusão, permite o leitor usar o raciocínio dedu-
tivo e todos os conhecimentos já arraigados para inferir que a 
assertiva esta correta.Assim, para Koch (2011) a compreensão 
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textual se instaura no co-texto, ou seja no contexto, na visão 
de Goodwin and Duranti (1992) in Koch ( 2011),o contexto é 
um frame que envolve o evento sob exame e fornece recursos 
para sua interpretação adequada:
 1- cenário;
 2- entorno sociocultural;

3- a própria linguagem como contexto – o modo como 
a fala  mesma simultaneamente  invoca contexto e 
fornece contexto para outra fala;isto é, a própria  fala 
constitui um recurso dos mais importantes para a or-
ganização do contexto;

 4- conhecimentos prévios;
5- contexto analisado como um modo de práxis intera-
tivamente constituído: evento  focal e contexto estão  
numa relação  de fi gura-fundo.

4- ESTRATÉGIAS DE LEITURA APLICADAS A INTERPRETA-
ÇÃO TEXTUAL

 Para Grellet (1981) estratégias são planos conscientes 
que bons leitores usam para compreender um texto, porém 
estas estratégias podem ser utilizadas por qualquer indivíduo. 
 Por isso, a primeira estratégia é associar o conhecimen-
to de mundo com o título do texto. O título pode muitas das 
vezes permitir uma predição do conteúdo textual, como foi o 
caso da questão número 07. Esta estratégia facilita encontrar o 
assunto do texto.
 Ao contrário a questão de número 03 (FIGURA 2), ofe-
recia ao candidato um texto refl exivo sobre a questão da pre-
servação das fl orestas, porém sem título, neste tipo de exercí-
cio, o mesmo deveria escolher a alternativa que apresentava 
o titulo ao texto, para isto, o candidato deveria ler cuidado-
samente e relacionar o assunto principal do texto a uma das 
opções oferecidas.
 Além disso, o uso de ilustrações,gráfi cos,tabelas, le-
gendas,  associadas ao texto auxilia a compreensão textual. 
Pode-se verifi car isto logo na questão de número 08 da prova 
do ENADE 2012, observe (FIGURA 3).
 Vale ressaltar que  antes de desenvolver a analisar as 
questões, os dados contidos nas tabelas são fundamentais  e 
servem de pistas para  encontrar a resposta correta. Este tipo 
de questão tem sido usado com freqüência nas provas do ENA-
DE, como também em concursos públicos, pois exigem do can-
didato mais raciocínio para localizar a alternativa certa. 
            A prova de 2012 possuiu outra questão com esta carac-

terística, a número 01 (FIGURA 4), na parte de Formação Geral.
           Neste caso, o candidato deve observar todos os dados 

FIGURA 2

FIGURA 3
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oferecidos na tabela, ler atentamente o texto, fazer uma análi-
se entre os dados apresentados  nas tabelas, gráfi cos,legendas 
e o texto para somente  após este processo, escolher a opção 
correta.

FIGURA 4

 Como foi exposto o uso de gráfi cos, tabelas auxiliam 
na interpretação, porém outra estratégia durante a leitura é a 
utilização do TOP-DOWN (ascendente) e do BOTTOM-UP (des-
cendente).
 O top-down (ascendente) auxilia a encontrar a ideia 
global do texto, a tese, a principal informação do texto. Para 
isto, o candidato deverá ler todo o texto, e extrair a principal 
informação, geralmente podemos encontrá-la, no caso de tex-
tos informativos, no primeiro parágrafo. 
 O gênero textual infl uenciará  a encontrar  a ideia prin-
cipal, pois cada tipo textual possui uma estrutura diferente, 
desta forma,  a ideia  principal pode ser localizada ao longo do 
texto.
 As ideias secundárias, nos textos informativos, formam 
a base de sustentação para a ideia principal, assim  em cada 
parágrafo possui uma ideia secundária que é desenvolvida a 
partir do primeiro.
 A estratégia de bottom-up (descendente) consiste em 

identifi car o signifi cado das palavras através do contexto. Esta 
é uma técnica que muitos estudantes usam no momento da 
resolução da prova, visto que não é permitido o uso de dicio-
nários durante a aplicação do ENADE.  
 Esse tipo de análise torna-se fundamental e auxiliam a 
identifi car as  respostas explícitas e implícitas no texto.
 Podem-se defi nir as questões explícitas como aquelas 
que direcionam de forma clara, a resposta dentro do texto; ou 
seja, a alternativa apresenta uma opção nítida, sem alteração 
do que está exposto. Neste caso, basta apenas ler novamente 
e localizar a resposta.
 As questões implícitas exigem o raciocínio lógico. As 
respostas não estão claras dentro do texto e algumas questões 
do ENADE 2012 foram de caráter implícito, assim o melhor a  
fazer é ler mais de uma vez o texto e raciocinar de forma lógica 
para encontrar a resposta correta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
              
 O que pôde ser observado  na prova do ENADE de For-
mação Geral de 2012 as questões objetivas de 01 a 08 eram 
somente de interpretação textual,que exigiram do candidato, 
além da leitura, o conhecimento de mundo e estratégico para 
identifi car a opção correta.
 Pesquisas tem mostrado que a leitura possibilita,não 
somente, interpretar textos, mas também, produzir textos, es-
crever sem erros ortográfi cos, desenvolver a  argumentação, 
desta forma,  a prova do ENADE 2012 apresentava questões, 
em sua maioria, que exigiam do candidato um conhecimen-
to prévio do assunto apresentado, além de muita leitura, pois  
antes de cada questão foi apresentado um texto como subsí-
dio.
 Segundo Isabel Solé (1988), as estratégias de leitura 
são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da lei-
tura profi ciente, sua utilização permite compreender e interpre-
tar de forma autônoma os textos lidos. Assim, para aprender as 
estratégias, o aluno deve integrá-las a uma atividade de leitura 
signifi cativa, assim, é preciso articular situações de ensino de 
leitura em que se garanta sua aprendizagem signifi cativa.
 Todos podem se transformar em leitores competentes 
e fazer uso das estratégias , de acordo com Solé (1998), poder 
ler, isto é, compreender e  interpretar textos escritos de diver-
sos tipos com diferentes intenções e  objetivos contribui de for-
ma decisiva para autonomia das pessoas, na medida  em que a 
leitura é um instrumento necessário para que nos manejemos 
com certas garantias em uma sociedade letrada. 
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ABSTRACT

 Higher education has undergone a transformation in 
the whole country, the Ministry of Education (MEC), established 
since 2004 that all the degrees of Higher Education Institu-
tions, public or private, should be evaluated. The evaluation 
aims to follow the learning process and academic performance 
of students related to the contents laid down in the curriculum 
guidelines of the respective graduation course. Its results will 
produce data for institutions of higher education. Thus, one of 
the characteristics of the General Training test is reading inter-
pretation. Therefore in this article is intended to present some 
reading strategies, in order to provide some clues that are hel-
pful at the time of textual analysis.

Keywords: enade - evaluation-strategies – lecture- text
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